
 

                 Červenec a srpen 2019 

Motto 

„Byl smutný - jako studna bez vody“ 
                                      Zdeněk Seydl 

 

 

Vážení a milí spoluobčané, milé děti, 

to je teda HYC. Všude sucho…………..…...a sluníčko peče a peče.  

Pitná voda z nově vybudovaného vodovodního řadu pro dolní část obce Veřovice: 

Obec Veřovice bude v tomto roce uzavírat a dokončovat závěrečné vyúčtování akce 

„Vodovodní řady pro dolní část obce Veřovice“ z dotačního titulu z Ministerstva 

zemědělství. Stále jsou nemovitosti a rodinné domy, jejichž majitelé se doposud na tento 

nově vybudovaný vodovodní řad na dolním konci obce Veřovice nepřipojili. 

Doporučujeme těmto občanům, aby tak  co nejdříve učinili. Neustále se potýkám 

s problémem: je hyc, je sucho, není voda ve studni. Ani se není čemu divit,  když je sucho 

ubývá vody. V našem nově vybudovaném vodovodním řadu je zatím vody dostatek, 

nemusíte mít obavy. Spíš mějte obavy z toho, co je a bude ve vašich studnách. Bez vody se 

žít nedá.  

Přeji Vám, vážení a milí spoluobčané a milé děti hezké prožití prázdninových dnů, plných 

sluníčka, odpočinku, pohody, radosti a zážitků.   

 

 

 

Martin Fojtík 

starosta obce Veřovice    

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



USNESENÍ 

z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, konaného dne 25.06.2019 

Zastupitelstvo obce Veřovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 

10/1 

určuje ověřovatele zápisu ve složení: Mgr. Zuzana Piteráková a Zdeněk Bartoň  

10/2 

schvaluje upravený program 10. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice 

10/3 

volí návrhovou komisi ve složení: Ing. Petr Šťastný a Ing. Ondřej Matuš 

10/4 

bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru  

10/5 

bere na vědomí informace o činnosti orgánů obce podané starostou obce Martinem Fojtíkem a 

místostarostou obce Františkem Černochem 

10/6 

schvaluje a ukládá starostovi obce podepsat Dodatek č. 4 k Smlouvě o dílo mezi „Společnost pro 

výstavbu kanalizace a ČOV obce Veřovice“, IMOS Brno, a. s., Olomoucká 704/174, Černovice, 

627 00 Brno, IČ: 25322257 a obcí Veřovice, Veřovice 670, 742 73 Veřovice, IČ: 00298531. 

Předmětem dodatku je Změnový list č. 3  

10/7 

schvaluje a ukládá starostovi obce podepsat Dodatek č. 5 k Smlouvě o dílo mezi „Společnost pro 

výstavbu kanalizace a ČOV obce Veřovice“, IMOS Brno, a. s., Olomoucká 704/174, Černovice, 

627 00 Brno, IČ: 25322257 a obcí Veřovice, Veřovice 670, 742 73 Veřovice, IČ: 00298531. 

Předmětem dodatku je Změnový list č. 4  

10/8  

bere na vědomí informace podané zhotovitelem stavby „Společnost pro výstavbu kanalizace a 

ČOV obce Veřovice“, IMOS Brno, a. s., Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno, 

IČ: 25322257, týkající se stavby „Kanalizace a ČOV v obci Veřovice“, vyplývající ze zápisů 

z kontrolních dnů a kontrolních porad od 9. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice konaného dne 

28.5.2019    

10/9 

bere na vědomí Závěrečný účet za rok 2018 Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Frenštátsko, 

nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČ: 75110971 

10/10 

bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí 

Mikroregion Frenštátsko za rok 2018, nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, 

IČ: 75110971 

10/11 

schvaluje prodej pozemku parc. č. 2325 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 54 m² 

v k.ú. Veřovice dle GP č. 2385-23/2019, vyhotoveného Ing. Miroslavem Veselkou ze dne 

14.4.2019 panu Bc. P. K., Bratří Hlaviců , 755 01 Vsetín za cenu 50 Kč/m² tj. za celkovou cenu 

2 700 Kč. Záměr prodeje byl schválen na 9. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice č. usnesení 

9/19 ze dne 28.5.2019 a byl vyvěšen na úřední desce obce Veřovice od 3.6.2019 do 18.6.2019 

10/12 

schvaluje koupi pozemků parc. č. 2142/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 377 m² a 

parc. č. 1068/30 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 7 m², oba pozemky v k.ú. Veřovice 

od pana J. Š., Veřovice, 742 73 Veřovice za cenu 50 Kč/m², tj. za celkovou cenu 19 200 Kč 

10/13 

neschvaluje žádost pana J. S. a paní L. S., Veřovice, 742 73 Veřovice o odkoupení obecního  
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pozemku parc. č. 2089/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 69 m² v k.ú. Veřovice        

10/14 

neschvaluje žádost pana J. S. a paní L. S., Veřovice, 742 73 Veřovice, o odkoupení části obecního 

pozemku parc. č. 2089/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 60 m² v k.ú. Veřovice 

10/15 

schvaluje předložení žádosti o podporu zjednodušených projektů z Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělání, v rámci výzvy č. 02_18_ 063 a jeho realizaci v době od 1.9.2019 do 

31.8.2021, při celkových předpokládaných nákladech 1 356 254 Kč a 100 % výši dotace 

…...............................       …................................ 

   Martin Fojtík                              František Černoch  

   starosta obce                     místostarosta obce  
 

   

P o z v á n k a   

• na 11. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, 

které se bude konat v úterý dne 23.07.2019 od 17,00 hodin v přísálí Kulturního domu ve 

Veřovicích.  

• na 12. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, 

které se bude konat v úterý dne 20.08.2019 od 17,00 hodin v přísálí Kulturního domu ve 

Veřovicích. Bližší informace k programu naleznete na webových stránkách obce. 

 
Důležitá upozornění pro občany  

Stavba: „Kanalizace a ČOV v obci Veřovice“!!! 

Vážení a milí spoluobčané, 

prosím Vás, dbejte na bezpečnost osob a dětí poblíž staveniště. Dodržujte pokyny, které 

budou stanoveny vždy při prováděných pracích (nevstupovat, hrozí pád, silnice uzavřena, 

silnice neprůjezdná, objížďka, slepá ulice,...)!!! Při stavbě se budou v obci pohybovat velká 

dopravní vozidla, výkopová a manipulační technika, těžké stroje. Ještě jednou - DBEJTE 

NA ZVÝŠENOU BEZPEČNOST OSOB A DĚTÍ v blízkosti stavby!!! Prosím Vás 

nepodceňujte toto upozornění. Nejcennější na světě, co máme, je zdraví!!! Děkuji  

Neustále budete informováni, kde a jak budou probíhat stavební práce, kde budou dopravní 

uzavírky, kde bude omezený provoz, kde bude nutno dbát na zvýšenou bezpečnost osob a dětí 

poblíž staveniště. Tímto Vás chci požádat a vyzvat Vás, občany, abyste mne při jakémkoliv 

problému, nejasnostech v technických záležitostech, sporech majetkoprávních, při poškození 

Vašich majetků a dalších problémech, neprodleně informovali. Jsem tady od toho, abych s Vámi 

řešil vše přímo na místě u daného problému při této stavbě. Spokojený občan je občan spokojený.  

  

 Předběžný harmonogram výstavby na období červen, červenec, srpen 2019 

Úsek od čistírny odpadních vod na malou stranu za Restaurací Dolní Dvůr směrem do „cigánské 

ulice“ až po „Grozmannův most“. Dále úzká ulička pod a za nákupním střediskem až po bytovku 

č.p. 521. Dalším úsekem budou uličky za železničním mostem pod restaurací u Američana 

směrem vlevo od železničního mostu do obou dvou uliček. V neposlední řadě budou práce 

probíhat na stavbě čističky odpadních vod, která se nachází při výjezdu z obce Veřovice směrem 

na Mořkov vpravo pod Pěstitelskou pálenicí a sadem švestek. Dále krátká ulička nad bývalým 

SITEXEM k č.p. 329 rodina Škarpova, č.p. 566 rodina Kellerova a č.p. 278 rodina Kociánova.  
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Dále budou probíhat stavební práce v uličce do Kolonie u č.p. 558 rodina Tománkova  směrem 

k č. p. 239 p. Staňková Eliška, kolem č.p. 617 rodina Šumšalova až k č.p. 262 p. Bartoň Štěpán. 

Od 1.4.2019 do 30.11.2019 budou stavební práce také probíhat v hlavní krajské komunikaci č. 

II/483 a II/480, a to přesněji úseky u č.p. 209 rodina Plucnarova směrem k železničnímu přejezdu 

směrem na Frenštát pod Radhoštěm v délce cca 400 m, dále úsekem od nového obecního úřadu 

směrem na horní konec až po nákupní středisko v délce cca 1 km, dále úsekem od nového 

obecního úřadu č.p. 670 až po starý obecní úřad (katolický dům č.p. 70) v délce cca 300 m a 

posledním úsekem bude úsek u dolní křižovatky u Restaurace Dolní Dvůr směrem na Ženklavu 

v délce cca 100 m. Dále ulička naproti bývalého obecního úřadu č.p. 70 k rodinným domům č.p. 

439 p. Veselková Michaela, kolem č.p. 27, č.p. 444 p. Macháček Luboš, č.p. 204 rodina 

Sýkorova a č.p. 550 p. Jaromír Křížek a Romana Mičková. Ulička za budovou revíru č.p. 197, u 

č.p. 629, č.p. 2 soukromá mateřská školka Orlíček, č.p. 156, č.p. 414 rodina Křížkova. Dále 

ulička za Kulturním domem č.p. 101 směrem k základní škole kolem č.p. 453 Lenka Vašková, 

č.p. 499 p. Martin Koleno, č.p. 395 až k č.p. 54 rodina Štěpánova. Dále ulička u parkoviště u 

fotbalového hřiště u č.p. 361 rodina Kovalských, č.p. 258 p. Roman Mička a č.p. 526 rodina 

Matúšová.  

Oblast v kolonii ulička od č.p. 181 rodina Špačkova, kolem č.p. 281, č.p. 145, č.p. 583, č.p. 576, 

č.p. 564, č.p. 459, č.p. 391, č.p. 488, č.p. 455, č.p. 458, č.p. 271, č.p. 457, č.p. 460, č.p. 254, č.p. 

452, č.p. 456, č.p. 484, č.p. 470, č.p. 485, č.p. 493, č.p. 503, č.p. 490. Dále ulička kolem nádrže 

Rýnštok směrem do uličky k č.p. 527, č.p. 359, č.p. 454, č.p. 475, č.p. 273, č.p. 269, č.p. 486 

kolem č.p. 225 rodina Goldova směrem k vlakovému nádraží až k č.p. 109 rodina Fojtíkova 

k hlavní komunikaci.  

„Cigánská ulice“ panelovka od č.p. 161 kolem č.p. 557, č.p.21, č.p. 51, č.p. 127, č.p. 479, č.p. 

351, č.p. 35 a ulička od č.p. 160 rodina Kašpárkova kolem č.p. 41, č.p. 611, č.p. 450 až k č.p. 561 

rodina Mičkova.  

 

Důležité informace o dalším vývoji výstavby „Kanalizace a ČOV v obci Veřovice“ 

Celý rok 2019 a celý rok 2020 budeme pracovat na výstavbě hlavních stok kanalizačních řadů a 

vedlejších, tzv. veřejných přípojek částí kanalizačních řadů v obci Veřovice, které jsou majetkem 

obce Veřovice a jsou plně hrazeny z rozpočtu obce Veřovice. Tyto veřejné přípojky 

kanalizačních řadů budou ukončeny černou kanalizační šachticí o průměru DN 400 mm. Také 

tyto šachtice jsou hrazeny z rozpočtu obce Veřovice a dále od této šachtice je již část domovních 

kanalizačních přípojek k rodinným domkům hrazena majitelem dané nemovitosti. Prozatím není 

kam pospíchat, až koncem roku 2020 a dále se bude moci postupně pracovat na budování vašich 

domovních kanalizačních přípojek, které budou již v majetku vlastníka nemovitosti a vlastník 

nemovitosti si je bude hradit na své náklady. S termínem začátku napojování a budování vašich 

domovních kanalizačních přípojek budete dopředu informováni a vyzváni!!!   

 

DOMOVNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 

Usilovně a nepřetržitě ve spolupráci s fy. AGPOL, s.r.o. Olomouc se pracuje na závěrečném 

dokončování projekčních prací na vašich domovních kanalizačních přípojkách k vašim 

nemovitostem (rodinným domům). Tato projektová dokumentace k domovním kanalizačním 

přípojkám byla či nebyla vámi hrazena částkou 1.500 Kč. V neposlední řadě je potřeba  
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u rodinných domků viz. níže seznam č.p., aby vlastník dané nemovitosti se osobně dostavil na 

Obecní úřad ve Veřovicích a podepsal 2x situační výkres + plnou moc k zastupování při realizaci 

domovních kanalizačních přípojek. Tímto bych chtěl poprosit a požádat majitelé nemovitostí níže 

uvedených čísel popisných či evidenčních, aby se dostavili do 31.7.2019 na Obecní úřad ve 

Veřovicích k vyplnění a podepsání patřičných dokladů, aby bylo možno dále s těmito dokumenty 

pracovat a dopracovat se k úspěšnému územnímu souhlasu, územnímu rozhodnutí a vydání 

stavebního povolení na domovní část kanalizační přípojky k nemovitostem (rodinným domům). 

S termínem do 31.7.2019!!! 

Seznam nemovitostí vzestupně dle čísla popisného/evidenčního/parcelního:  

č. popisná  

15,17,28,53,65,73,75,78,83,110,111,115,118,151,165,174,205,252,256,273,282,290,300, 

310,320,325,351,365,369,395,403,434,444,446,451,478,480,497,518,532,555, 

562,571,597,622,626,629,647. 

č. evidenční – 13,41, 

č. parcelní – parc. č. 716, parc. st. 794, parc. st. 915  

V případě potřeby objasnění či vysvětlení nejasností v technických záležitostech se na mne 

kdykoli obraťte a já věřím, že vše společnými silami vyřešíme. Děkuji za pochopení.  

Martin Fojtík 

starosta obce Veřovice, tel. 736 689 699, email: starosta@verovice.cz 
 

Sběr tříděných odpadů 
Vážení spoluobčané, po deštivém květnu nám začalo krásné, teplé letní počasí. V této době narůstá 

spotřeba minerálních vod a jiných nápojů, balených v plastech, protože pitný režim se musí dodržovat. 

Samozřejmě s tím souvisí i vyšší produkce plastových odpadů. V areálu naší obce máme rozmístěno 

celkem 22 kontejnerů na plasty. Jejich pravidelný vývoz provádíme 1x týdně, vždy v úterý. Přesto tato 

frekvence vývozů nestačí. V letních měsících se budeme snažit zabezpečit vývozy 2x týdně. Je velice 

dobře, že v obci odpady třídíme, také za to od firmy EKO KOM dostáváme odměny. Přesto si na Vás 

dovoluji apelovat, abyste do kontejnerů odkládali pouze sešlápnuté plastové obaly, aby jich tam vešlo co 

nejvíce. V kontejnerech často nacházíme plastové láhve od minerálek nesešlápnuté. V takovém případě 

vejde do kontejneru menší množství odpadu a také je dříve zaplněn. Jedině důsledným zmačkání 

plastových obalů docílíme toho, že kontejnery budou využívány naplno. 

Sběr nápojového kartonu 
Zároveň Vám všem připomínám, že ve čtvrtek 11. července 2019 proběhne v naší obci sběr pytlů s 

tetrapakovými nápojovými obaly. Pytle prosím přistavte na obvyklá místa tak, aby v průběhu čtvrtka 

mohly být posbírány a odvezeny. 

Děkuji                 František Černoch místostarosta obce 

 

Důležité upozornění občanům  

Vážení spoluobčané, jelikož při stavbě kanalizace a ČOV v naší obci dochází k zamezení nebo úplnému 

omezení vjezdu svozové techniky pro vývoz komunálního odpadu do ulic a místních komunikací, kde 

právě probíhají zemní práce, je zapotřebí, abyste své popelové nádoby přistavili k vývozu do míst nejlépe 

před staveniště, aby se k nim svozová technika dostala. V případě, že tak neučiníte, Vaše popelnice 

zůstanou nevyvezeny. Chápeme, že je to trochu práce navíc, ale pokud chcete mít své popelnice 

vyprázdněné, nezbývá nic jiného, než je přistavit na místo, kam se TS Valašské Meziříčí se svou 

svozovou technikou dostanou. Nebude se jednat o trvalý stav, ale pouze o dobu, po kterou v dané ulici 

budou probíhat výkopové práce a pokládání kanalizačního potrubí. Navíc se popelnice vyvážejí vždy 

v pondělí v lichém týdnu, tedy pouze dvakrát do měsíce. 

Děkuji Vám za Vaši vstřícnost a doufám, že většina z Vás tyto okolnosti pochopí a přizpůsobí se dané 

situaci. 

 

František Černoch, místostarosta obce                           5 
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Den Země na Stanici pro záchranu živočichů v Bartošovicích 
V rámci letošních oslav Dne Země se žáci 3. – 9. třídy vydali na Stanici pro záchranu živočichů 

v Bartošovicích. Základní organizace Českého svazu ochránců přírody 70/02 v Novém Jičíně 

vznikla v roce 1980, je součástí Českého svazu ochránců přírody, nejpočetnější nevládní 

organizace v České republice, která sdružuje zájemce o ochranu přírody a životního prostředí. 

Základní impuls v jejich ochranářské činnosti nastal rokem 1992, kdy se profesionalizovali, 

převzali od státu do majetku a provozování Stanici pro záchranu živočichů v Bartošovicích 

na Moravě. Toto zařízení slouží od roku 1983 jako nemocnice pro divoká zvířata a bylo 

vůbec prvním zařízením tohoto charakteru ve střední Evropě. 

Intenzivně se také zabývají ekologickou výchovou a osvětou, v areálu záchranné stanice 

vybudovali a v květnu 2014 uvedli do provozu nové návštěvnické středisko - Dům přírody 

Poodří. Dále se zabývají vybranými druhy kriticky, či silně ohrožených živočichů. 

V této souvislosti je jejich nejznámějším projektem „Návrat orla skalního do České 

republiky“. Realizují řadu dalších ochranářských aktivit. 

Při venkovní procházce s ochránci jsme se seznámili se zachráněnými zvířaty, dozvěděli jsme se, 

jak můžeme pomoci a čím naopak zvířata poškodíme. Velmi zajímavý byl program věnovaný 

šelmám. Program se nám všem líbil. Stanici je možné navštívit i o víkendech a prázdninách. 

Mgr. Božena Přikrylová 

Ve středu 29. 5. jsme se společně se žáky 3. a 5. třídy vypravili na exkurzi do Záchranné stanice 

Bartošovice. V první části programu jsme si vyslechli povídání o velkém množství živočichů, 

které stanice přijímá a o které se zde starají. Žáci si vyzkoušeli poznávání živočichů a velmi je 

zaujaly úrazy, které mohou tyto živočichy postihnout. Dále se vydali na prohlídku vycpaných 

exponátů savců a ryb. Následně jsme si prohlédli lužní les a jeho obyvatele. Pak jsme se přesunuli 

k venkovním voliérám, kde nám průvodce ukázal ptáky, kteří nejsou schopni, díky svým úrazům, 

fungovat ve volné přírodě. V druhé části jsme absolvovali program o šelmách, kde jsme se 

dozvěděli spoustu zajímavých informací. Překvapením pro nás byl výskyt šakala a psíka 

mývalovitého v České republice. Exkurze se nám velmi líbila, procházeli jsme i úchvatnou 

zahradou s naučnými panely, úkoly a dalšími exponáty. 

Mgr. Kateřina Rašková, Andrea Tichavská 

Hmyzí domeček 
Ke konci školního roku jsme v environmentální výchově vyráběli hmyzí domeček. Poprosili jsme 

školníka pana Holuba, aby nám pomohl se základní konstrukcí. Potom jsme domeček naplnili 

různými materiály – dřevěnými špalíčky, šiškami, listím, hoblinami, slámou, kartonem. 

Bavilo nás to. 

Do domečku se mohou nastěhovat včely samotářky, různí brouci, škvoři, pavouci či jiný hmyz. 

Domeček jsme umístili na nádvoří školy k lípě. Domeček se nám moc povedl. Jestli se v něm 

zabydlí hmyz, uvidíme asi až po prázdninách. Ještě chceme vyrobit z květináčů domečky 

pro čmeláky, protože jsou hodně užiteční.      6                 7. třída 

http://www.zsverovice.cz/


Dětský den ve 2. třídě 
Již od rána byl pátek 31. 5. jiný. Tak nejprve jsme místo klasické výuky českého jazyka 

vymýšleli úkoly pro děti do MŠ, abychom si mohli společně zahrát hru ,,Na stopovanou.“ 

Pak přišel na řadu sladký dárek ke Dni dětí v podobě jahodového nanuku. Poté jsme se přesunuli 

do budovy MŠ, kde jsme dětem udělali radost krátkým divadlem. Připravili jsme si pro ně 

dramatizaci pohádky O zatoulaném koťátku. A protože nám po období dešťů přálo i krásné 

počasí, vydali jsme se s malým předstihem směrem k lesu. Za námi podle šipek šly všechny děti 

z MŠ. Děti musely během cesty za pokladem, který na ně čekal v cíli, plnit různé úkoly. 

Jejich poslední úkol zněl:  „Hledejte nás + poklad“. Poklad byl nalezen celkem rychle a děti se 

našly po důkladném hledání také všechny.  A tu jsou některé ohlasy přímo od dětí: 

– V pátek se mi líbilo, že jsme udělali radost dětem ze školky. Taky se mi líbilo, jak jsme se 

schovávali v lese.  

– V pátek jsme byli ve školce, hráli jsme pohádku O zatoulaném koťátku. Já jsem byla žabka. 

Jak jsme šli směrem do lesa, schovali jsme tam poklad. A oni nás hledali, celá mateřská škola. 

A našli i poklad. 

– V pátek jsme šli do školky a hráli jsme O zatoulaném koťátku a hodně jsem si to užil. 

– Byli jsme ve školce a největší radost mi udělalo, že nám děti ze školky poděkovaly. 

– V pátek se mi líbilo, jak jsem jedl nanuk.                                 

– Mně se v pátek líbilo divadlo, v něm jsem hrál sovu. A nejvíc se mi líbila šipkovaná, co jsme 

udělali pro školku. 

Mgr. Pavlína Cibulcová 

Návštěva Úřadu práce v Novém Jičíně 
Ve čtvrtek 6. června navštívila 8. třída Úřad práce v Novém Jičíně. 

„Na úřadu práce se mi líbil připravený program. Paní Géryková, která nás měla na starost, 

se nám plně věnovala a snažila se nám pomoci při výběru povolání a následně pak i střední školy 

nebo odborného vzdělání. Provedla nás taky funkcí úřadu práce a následně se zaměřila 

na zaměstnání. K výběru škol nám všem asi pomáhaly šanony s profesemi a povoláními, které tam 

byly přichystány.“ (Kateřina Macíčková) 

Exkurze bývá školou organizována se záměrem pomoci žákům 8. třídy s výběrem povolání 

a dalšího studia. 

Většině žáků včerejší beseda pomohla, věříme, že se příští rok správně rozhodnou. 

 Mgr. Martina Šlapalová 

Družinotúra 
Děti, které se nebojí pohybu a mají rády přírodu a výlety, se mohly ve čtvrtek 6. června zúčastnit 

naší oblíbené akce ve školní družině, která zabrala celé odpoledne. Není to jen procházka lesem, 

ale výšlap jak má být, cestou se plní zajímavé úkoly. Letos jsme třídili zvířata podle jejich 

přirozeného místa výskytu, házeli jsme šišky do terčů, které tvořily navršené klády a proměnili se 

v lovce snažící se ulovit co největší lesní zvěř. 

Túru jsme si opravdu užili, do kroku jsme si zvesela zpívali. Musíme pochválit nejen počasí, ale 

hlavně děti, neboť se chovaly ukázkově, byly pak náležitě všechny oceněny. 

Vychovatelky ŠD 

Celostátní přehlídka dětských recitátorů 
Matyáš Matúš a v jeho podání Malý princ si vítězstvím v krajském kole v Ostravě zajistili postup 

na celostátní přehlídku, která se konala ve Svitavách v době od 7. do 9. června. 

Toto kolo již nemělo soutěžní charakter, a tak si žáci ze všech koutů České republiky mohli užít 

pohodovou atmosféru. Po celou dobu byl připraven bohatý program i pro doprovod. 

Samotné recitační vystoupení probíhalo ve velkém sále před četným publikem a lektorským 

sborem. Pro recitátory byly také připraveny dílny, které schopně vedly studentky DAMU.  
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Děti hrály různé seznamovací hry, zábavnou formou se učily, jak pracovat s hlasem, trémou 

a mnoho dalšího. Vznikala tu i nová přátelství. 

V besedách s lektory (odborníci z praxe – učitelé na DAMU, ZUŠ apod.) dostaly zase mnoho 

užitečných podnětů, jak se v uměleckém projevu ještě dále zlepšovat. S jednotlivci dělali 

redaktoři časopisu Deník dětské scény po vystoupení i rozhovory, takže se na chvíli mohli cítit 

jako „hvězdy“. 

K programu byly využívány různé veřejné budovy v centru – např. muzeum, divadlo, kino, školy, 

domovy mládeže atd. K oddechu mohli účastníci zdarma využít bazén a výstavy v muzeu 

(zajímavá byla expozice holokaustu na pozadí života světoznámého svitavského rodáka Oskara 

Schindlera, ale také expozice praček a historie praní). Posedět se dalo v příjemné kavárně 

a čajovně. 

Uměním prodchnuté město Svitavy zvalo k různým návštěvám venkovních galerií, pěkné bylo 

náměstí s druhým nejdelším podloubím u nás a také kulturní centrum Fabrika přestavěné z bývalé 

továrny, které bylo tou hlavní budovou pro tuto akci. 

Účastníků bylo mnoho, protože na recitační část průběžně navazovala přehlídka dětského divadla, 

která trvá do 13. června. Je třeba velmi ocenit výbornou organizaci, děti i doprovod si určitě 

odnesly kromě zasloužených dárečků nevšední zážitek. 

 Bc. Marie Matúšová 

Pasování na čtenáře 
V úterý 17. června se sešli žáci 1. třídy se svými rodiči v knihovně na OÚ Veřovice, aby byli 

slavnostně pasováni na čtenáře. Děti  měly možnost předvést své čtenářské umění před rodiči 

a králem s královnou z Písmenkové říše se svými pomocníky. Každý prvňáček přečetl kousek 

daného textu a dokázal tak, že si zaslouží být pasován na velkého čtenáře. Jako dárek děti dostaly 

pěknou knížku a průkaz čtenáře do knihovny. Děkujeme  knihovnicím  za uskutečnění této pěkné 

akce a rodičům za podporu dětí při čtenářské premiéře. 

Mgr. Martina Macíčková 

Červen – měsíc školních výletů 

6. třída na Helfštýně 
V pátek 7. června jsme se sešli na nádraží, docela lilo, dokonce jsme měli v úmyslu výlet kvůli 

počasí přesunout na jiný termín. 

Naštěstí to dopadlo jinak, dešti jsme ujeli a zažili jsme pěkný výlet. Vlakem jsme dojeli 

do Lipníka nad Bečvou a po červené jsme došli na Helfštýn. Je to nejrozsáhlejší zřícenina hradu 

ve střední Evropě. Kromě historie jsme obdivovali i tvorbu uměleckých kovářů, byli jsme 

i v mincovně. Výlet jsme si užili. 

Mgr. Božena Přikrylová 

Výlet 7. třídy - Pustevny 
Ve středu 12. června jsme jeli se třídou na suprový výlet na Pustevny. Začali jsme jízdou 

na lanovce, která nás dovezla až nahoru. Na lanovce trochu víc foukalo, ale nám to nevadilo. 

Na Pustevnách naše první cesta vedla na Stezku Valašku, kde jsme pořídili spoustu fotek 

a kochali se krásným výhledem. Dále jsme se vydali k soše Radegast. Poté jsme měli rozchod 

a čas koupit si něco dobrého a osvěžit se. Dolů jsme jeli na koloběžkách, byla to sranda. 

Nakonec jsme si zahráli minigolf u hotelu Troyer a pak už jsme jeli domů. Výlet se nám moc 

líbil. 

Sedmáci 

Výlet 8. třídy do Ostravy 
Ve čtvrtek 13. června jsme se sešli na veřovském nádraží, kde jsme nasedli na vlak směr Ostrava. 

Po příjezdu na nádraží v Ostravě jsme došli až k Ostravské radnici. Pomocí výtahů jsme 

vystoupali až na vrchol radniční věže – do výšky 73 m, odkud jsme měli náležitý rozhled 

na Moravskou i Slezskou Ostravu. Průvodkyně nás provedla městem pod námi a pak jsme  
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opět výtahy dojeli do přízemí radnice, kde jsme měli možnost si vyzkoušet paternoster.             

Zastavili jsme se i v Husově sadu a vyfotili se u sochy Věry Špinarové. 

Poté přes náměstí následovala cesta do nákupního centra Karolina, kde jsme dostali rozchod, 

abychom si prošli všechna patra a navštívili třeba i 5D kino. Po Karolině nás čekala cesta domů. 

Výlet se nám líbil, a i když byly venku tropy, vše jsme si užili. 

Kateřina Macíčková, 8. třída. 

Výlet 1. stupně – Planetárium Ostrava, zámek Raduň, arboretum 
Ve čtvrtek 20. 6. měli všichni žáci 1. stupně sraz na nádvoří školy v 6:50 hodin a po nástupu 

do dvou autobusů jsme vyrazili směr Ostrava. První zastávka byla v planetáriu. Zde jsme zhlédli 

film Cesta k planetám a pan průvodce nás velmi zajímavým způsobem seznámil s oblohou, 

souhvězdími, dozvěděli jsme se spoustu informací o planetách a hvězdách. 

Po přestávce ke svačině pokračovala 1. a 2. třída na zámek Raduň a 3., 4. a 5. třída do arboreta. 

Na zámku jsme měli připravenou komentovanou prohlídku zámku, v arboretu jsme si prohlédli 

tropické motýly a místní floru. Prohlídka zámku byla pro děti opět velmi poutavá, jelikož paní 

průvodkyně děti nezahrnovala zbytečnými letopočty, ale vyprávěla jim různé zážitky a poznatky 

ze samotného života lidí žijících na zámku v průběhu jednotlivých století. 

Do školy jsme se vrátili po 16. hodině. 

Dětem se výlet líbil, nejvíce je nadchlo planetárium. 

 učitelé 1. stupně 

Slavnostní ukončení školního roku 
Ve čtvrtek 27. června proběhlo v kulturním domě tradiční slavnostní předávání vysvědčení 

žákům 9. třídy. Kromě vysvědčení žáci obdrželi z rukou pana starosty také pamětní list 

a powerbanku. 

Všem přejeme hodně štěstí a úspěchů v dalším studiu. 

O den později slavnostně zakončili školní rok i ostatní žáci. Nejprve setkáním v kulturním domě, 

kde byli oceněni nejúspěšnější žáci, poté rozdáním vysvědčení ve třídách. 

A potom začaly vytoužené prázdniny… 
 

Přejeme všem co nejkrásnější prázdniny, 

nezapomenutelnou dovolenou a příjemně strávené celé léto. 

Mějte se slunečně. 

 Mgr. Renata Štěpánová a zaměstnanci školy 

 

Zprávy o činnosti mateřské školy za měsíc červen 

Kdo si spálí ramena, ten se v červnu červená a nás se v MŠ červenalo docela dost. Nebylo to ale 

na škodu, neboť měly všechny děti alespoň krásně červená líčka při třídním focení, které se 

konalo 5. června na zahradě MŠ. Děti si poté domů odnášely krásné třídní fotky, skupinové fotky 

s kamarády a v MŠ visí pěkné tablo předškoláků, kteří již od září nastoupí do základní školy. Aby 

však předškoláci věděli, co je ve škole čeká, vydali jsme se 7. června do ZŠ Veřovice na 

návštěvu. Navštívili jsme první třídu. Děti si třídu pořádně prohlédly, popovídaly si se školáky, 

prohlédly si jejich pouzdro, aktovku, rozvrh hodin apod. Následně si děti z MŠ i vyzkoušely, jaké 

to je být prvňáčkem, a to tak, že se posadily do lavic a za pomoci svých starších kamarádů 

vyplňovaly pracovní list. Poté si společně se školáky zopakovaly roční období a píseň „Jaro, léto, 

podzim, zima“, kterou již znaly ze školky. Dne 8. června se několik zpěváčků z naší MŠ vydalo 

v krojích na obecní úřad vítat občánky, a to formou veselých písniček a básniček. Dne 25. června 
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se konalo rozloučení s předškoláky. Na zahradě si děti z obou tříd zazpívaly oblíbené písničky, 

které se v průběhu roku v MŠ naučily, a poté následovalo pasování předškoláčků, kterého se 

chopil hrabě Xavier von Harrach z Kunína. Děti dostaly na památku od MŠ krásnou knihu, své 

portfolio, které si v průběhu let v MŠ tvořily a šerpu. Po pasování si ještě předškoláci zazpívali 

svou oblíbenou píseň s názvem „Kamarád“, při které málokteré oko zůstalo suché. Poté již na děti 

čekal připravený raut plný dobrot, které pro tuto příležitost připravili rodiče dětí, kterým moc 

děkujeme za spolupráci. Po odchodu rodičů se již předškoláci nemohli dočkat nocování ve 

školce. Nejprve jsme si společně pohráli na zahradě, opekli výborné špekáčky a když se setmělo, 

hned jsme se v MŠ převlékli do pyžamek a zahájili parádní pyžamovou diskotéku v tělocvičně, 

na které nechyběla ani disco koule. Některé děti hudbu doplnily zpěvem do mikrofonu a z hitů se 

staly hity ještě mnohem větší. Následně jsme si připili výtečným jahodovým šampaňským a 

prošli si stezku odvahy. To, že jsme cestu opravdu zvládli projít, dokazují podpisy na listině, 

která na nás čekala na samém konci stezky. Na listině byly nakonec podpisy všech dětí, neboť 

všechny děti nakonec sebraly odvahu a stezku si prošly. To, že ve strachu zapomněly na listinu 

dopsat několik písmenek svého jména, přece vůbec nevadí 😊. Poté jsme už zalehli do peřin a 

spali až do rána. A jak skončila pohádka na dobrou noc? To neví nikdo z nás. Celý den jsme si 

náramně užili a zážitky jsme následující den sdíleli i se svými kamarády, které spaní v MŠ čeká 

až příští rok. A čemu byla tento měsíc věnována naše pozornost? V červnu jsme si ve třídě Ježků 

i ve třídě Veverek ještě povídali o různých druzích povolání a začátkem června jsme též navštívili 

místní paní kadeřnici, která nás provedla svým kadeřnictvím a ukázala nám věci, které používá 

při úpravě vlasů. Dobrovolníci si nechali obarvit vlasy smývatelným barevným lakem a měli 

z toho ohromnou radost. V tak krásném počasí však trávíme co nejvíce času venku. Jezdíme na 

trojkolkách, koloběžkách, stavíme hrady z písku, pozorujeme hmyz pod lupou a zvětšovacími 

skly, zdobíme chodníky křídovými kresbami, poznáváme různé druhy lučních květů a užíváme si 

slunečních paprsků plnými doušky.                  Bc. Lenka Matulová 

 

Školka Orlíček Veřovice informuje: 
V posledním čtvrtroce školního roku 2018/2019 se naše děti věnovaly kromě programu ve školce 

také spoustě aktivit mimo naši budovu. Navštívili jsme ZOO Ostrava společně s MŠ Bordovice, 

starší děti se každý měsíc účastní vzdělávacího programu v městské knihovně ve Frenštátě pod 

Radhoštěm nebo např. proběhla návštěva představení „Maxipes Fík“ v Beskydském divadle, 

které si děti velmi užily.  

V měsíci dubnu se konal tvořivý workshop pro děti a rodiče na Velikonoční téma. Ve stejném 

měsíci se v Orlovně konala další ze série Školkou Orlíček pořádaných přednášek pedagogických 

odborníků, tentokrát na téma „Hranice jsou nutné“ od Mgr. Zdenky Štefanidesové. V pořádání 

přednášek pro rodiče, určených pro širou veřejnost, budeme ve spolupráci s Orlem jednota 

Veřovice i nadále pokračovat. Více informací o plánovaných přednáškách, workshopech apod. 

naleznete na www.skolkaorlicek.cz. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.  

V měsíci květnu nám začala pravidelná cvičení na koních v jezdeckém klubu U Juráška 

v Mořkově, která si získala u dětí velkou oblibu již na konci loňského léta, kdy jsme do 

jezdeckého klubu začali dojíždět. Měli jsme možnost navštívit zahradnictví ve Frenštátě pod 

Radhoštěm, kde nám paní květinářky ukázaly a vysvětlily, co vše je pro pěstování rostlin a květin 

nezbytné. Také jsme u nás rádi přivítali divadélko ze Základní školy ve Veřovicích. Dětem se 

představení moc líbilo a my děkujeme za tuto možnost. 

Červen se nesl ve znamení letních teplot, a tak kromě vzdělávacího programu v Novém Jičíně – 

„Jak předejít úrazu“, jsme se několikrát vydali na koupaliště v Novém Jičíně, které nám časově  
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vyšlo vstříc, a děti si tak mohly užít dopoledne na koupališti, které měly pouze samy pro sebe.  

Na konci tohoto měsíce jsme uspořádali přespávání všech dětí ve školce. V pátek odpoledne byl 

pro děti připraven bohatý program, malování na obličej, v Orlovně opékání špekáčků a 

v neposlední řadě se poštěstilo krásné letní počasí. Nakonec děti i paní učitelky dostaly jako 

poděkování dort a slušivé kšiltové čepice nebo trička s logem školky, protože přespávání bylo 

spojeno s oslavou úspěšného prvního roku provozu školky! Všechny děti zvládly přespávání na 

jedničku. V sobotu ráno pak na rodiče, které ve školce vítaly jejich ratolesti, čekalo bohaté 

snídaňové pohoštění, kde měli možnost ještě společně strávit čas u snídaně, kterou pro děti a 

rodiče připravil pan Jaromír Šmahlík – moc mu tímto děkujeme a děkujeme i rodičům za hezké 

ohlasy! 

Školka Orlíček je v provozu bez přerušení během celého léta. V současné době již připravujeme 

program na příští školní rok 2019/2020, kdy se děti z naší školky budou účastnit plaveckého 

výcviku, kurzů bruslení, plánujeme návštěvy divadla, domlouváme pro zájemce odpolední 

kroužky zumby, kterých budou mít možnost se účastnit také děti mimo naši školku a mnoho 

dalšího. 

U příležitosti ročního fungování školky děkujeme všem, kdo se na fungování nějak přičinil, za 

podporu, ať už finanční či přiložením rukou k dílu. Jmenovitě poté děkujeme paní Robertě D. za 

výuku angličtiny a Barboře Šustalové-Fojtíkové za vedení flétničky. 

Mgr. Kateřina Kellerová 

 

 

NOČNÍ OBRANÁŘSKÝ ZÁVOD 

V sobotu 22. června jsme uspořádali 7. ročník Nočního obranářského závodu. Celkově se nám 

sešlo 16 startujících závodníků, kteří závodili v poslušnosti a obranách dle kategorie ZVV1 a 

ZVV2 a ve speciální kategorii „obranářský speciál na ringo“. 

Až na malou letní spršku, která nás zaskočila během přípravy a chystání, nám počasí přálo a 

diváci tak mohli vidět zajímavé výkony z řad jak civilních pejskařů, tak policejních psovodů. 

Naší organizaci reprezentoval v kategorii ZVV1 Pavel Škarpa s Doris Dan-Klar, který se umístil 

na 1. místě a Lubomír Srba s Chasanem Warpeco, který se umístil na 3. místě. V kategorii ZVV2 

pak Pavel Škarpa se svou druhou fenkou Bony Dan-Klar rovněž zvítězil. 

Rádi bychom poděkovali všem sponzorům těchto závodů, kterými jsou: Obec Veřovice, Pavel 

Škarpa-malířství a natěračství, Internetová sít FenixNet, řeznictví Jan Kučera-Mořkov, Stanislav 

Geryk a Pavel Pítr-Veřovice, Hospůdka u Trnky-Mošnov, poháry Bauer a krmivo Bardog-Josef 

Bartošík. 

Za kynologický klub       

Anna Šťastná 

 

 

INFORMCE POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY – Bezpečné koupání a návštěvy festivalů 
Koupání 

Ve většině měst a obcí se první červnový den otevřela koupaliště a i počasí na začátku měsíce 

vybízí k návštěvě vodních ploch. Aby si dospělí i děti dny u vody užili, a to nejen v období 

prázdnin, je důležité nezapomínat na několik preventivních zásad a nepodceňovat případná rizika, 

a to nejen ze zdravotního hlediska, ale také z pohledu odcizení cenností. Míst u vodních hladin 

totiž nevyužívají pouze lidé dychtící po osvěžení a zábavě, odpočinku a klidu. Jsou mezi námi 

také ti, kteří zneužívají důvěry a neopatrnosti ostatních. 

Pokud je to možné, neberte si s sebou zbytečně cenné věci. Jestliže je s sebou máte, tak je 

nenechávejte na dekách, ručnících, ale využijte bezpečnostních schránek, která jsou na mnohých 

koupalištích zřízeny. Můžete také případně požádat dobrého kamaráda, aby vám cennosti  
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pohlídal. Děti by neměly chodit na koupaliště bez vědomí a souhlasu rodičů. Také nepodceňujte  

neznalost vodní plochy, nepřeceňujte své plavecké síly, to se totiž může stát osudným i 

dospělému.  Pokud budete využívat k plavbám na vodě různé čluny, vory a loďky, tak na nich 

plujte pouze s plovací vestou.  

 

Festivaly 

S příchodem léta začala také festivalová sezóna. Po celé České republice probíhají a budou 

probíhat různé kulturní a společenské akce, na kterých se zdržuje velké množství lidí. Každý, kdo 

se chystá podobnou akci navštívit, by měl mít na paměti, že i dobře strávený víkend či den na 

takovém festivalu, kulturní akci, dnech obcí a měst, může mít nepříjemnou dohru.  

Návštěvníci by měli myslet na ochranu svého majetku, hlídat si peněženky, zavazadla. Není 

vhodné si své věci kdekoli odkládat a nechávat je bez dozoru. Dávat pozor na peněženky, kabelky, 

které budou mít majitelé při festivalu či akci u sebe, je nutné i v době sledování hudebních 

vystoupení a pohybu v davu lidí.  Noste kabelky těsně u těla s rukou na zapínání, nejlépe vpředu 

na břiše, pokud nosíte batoh na zádech, mějte cenné věci v kapse při sobě.  

Při těchto akcích se také požívá alkohol, a i zde mějte na paměti, že řidiči nesmí usednout za 

volant pod vlivem alkoholu nebo drog. V neposlední řadě je nutné zdůraznit, že osoby mladší 

osmnácti let nesmí konzumovat alkoholické nápoje.  

Připomenout si zaslouží také pravidlo, abychom nenechávali viditelně odložené věci ve vozidlech, 

kterými návštěvníci, ať již vodních ploch, kulturních, společenských akcí, festivalů, na místo 

přijedou.  Pokud budou návštěvníci v lokalitě festivalů stanovat, tak dodáváme, že není vhodné 

nechávat si při opuštění stanu zde odložené cenné věci. Současně návštěvníkům festivalu radíme, 

aby se podrobně seznámili s návštěvním řádem, ve kterém je zakotveno, které předměty nesmí 

mít u sebe při vstupu do areálu, kde se festival koná.   

Doufáme, že těchto několik základních rad přispěje k příjemnému, ničím nekomplikovanému 

prožití volných dnů, prázdnin a zasloužených dovolených. 

por. Bc. Pavla Jiroušková, krajské ředitelství policie MSK, červen 2019  

 
 

 

 

 

Obecní úřad Veřovice přeje 

všem dětem krásné, 

slunečné a pohodové 

prázdniny a jejich rodičům 

klidnou dovolenou!  
 

Upozornění 

Žádáme občany v dolní části obce, kteří jsou připojeni na nový vodovodní řad a odebírají vodu a dosud 

takto neučinili, aby dle smlouvy nahlásili stav vodoměru ke dni 30.6.2019 emailem na adresu 

ucetni@verovice.cz nebo telefonicky na číslo 556 843 842 p. Satková. 

Zároveň upozorňujeme občany, že dne 30.6.2019 uplynula splatnost poplatku za komunální odpad. 

Vyzýváme občany, kteří dosud poplatek ve výši 450 Kč za 1 osobu neuhradili, aby takto co nejdříve 

učinili. 

Děkujeme     
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Ladies cykloteam Veřovice 
 V replice na slova z jedné reklamy si každý rok začátkem června říkáme:  

„A máme tady zase své cyklotour dny.“ Letos to byl pro nás jubilejní už 15. ročník!  

Cílem našeho letošního putování bylo Uherskohradišťsko. V pátek 7.6. ráno jsme z veřovického nádraží 

vyrazily v nových batikovaných tričkách vlakem do Starého Města u Uherského Hradiště, kde jsme měly 

zajištěno ubytování v „Penzionu Ego“ paní Kudrnové. Odtud jsme vyrážely na naše cyklovýlety a zde 

jsme večery trávily na terase klábosením při naší slivovičce nebo vínečku.  

Okolí Uherského Hradiště je krajem starobylým, malebným a pestrým. V jeho středu leží trojměstí 

Uherské Hradiště - Staré Město - Kunovice, jedno z hlavních center Velké Moravy a dnes jedna 

z nejzajímavějších archeologických lokalit. Více o této epoše můžete zjistit ve Starém Městě v Památníku 

Velké Moravy „Na Valách" nebo v Uherském Hradišti -„Sady Špitálky“.   

Uherské Hradiště bývalo královským městem, které bylo a je svou polohou na křižovatce cest, 

cyklostezek a na vodní cestě Baťova kanálu ideálním výchozím bodem k poznání Slovácka.  

Prošly jsme se městem, kde se nachází řada zajímavých barokních staveb i soch. Ve vzácném souznění 

zde působí minulost s přítomností. Ve Starém Městě jsme navštívily KOVOZOO, jedinečná kovová 

zoo v Evropě, která vznikla v r. 2012. Je zde více než 250 propracovaných zvířat v životní velikosti 

vyrobených z kovového odpadu. Můžete si zde vyšlápnout na 27-mi metrový maják Šrotík, zatočit 

kormidlem na pirátské lodi Naděje nebo přenocovat v kajutě kapitána Jacka. Hlavně děti si zde přijdou na 

své. Jsou prázdniny, takže to přijměte jako náš tip na výlet.   

Při našich cyklotoulkách ať už kolem Baťova kanálu nebo jiných stezkách jsme projely a navštívily: 

Velehrad – významné duchovní centrum s bazilikou Nanebevzetí Panny Marie a se stále živým odkazem 

sv.Cyrila a Metoděje; obec Modrou - s Archeoskanzenem, který nás vtáhl do období Velké Moravy, s 

expozicí Živá voda, jež nám nabídla podvodní tunel s rybami dlouhými i přes 2 metry, a se Stezkou 

praturů, kde ve výběhu jsme pozorovaly 1 pár, s právě narozeným mládětem;  Ostrožskou Novou Ves – 

se sirnatými lázněmi, kde se léčí kožní a revmatické nemoci, zde jsme se vykoupaly ve štěrkovém jezeře s 

průzračnou vodou; Napajedla – známé  hřebčínem pro chov anglických plnokrevníků, zámkem a 

kostelem sv. Bartoloměje. 

Ale projížděly jsme i řadou obcí v nichž jsou památky lidové architektury, které vytvářejí malebný 

kontrast zámkům, klášterům, kostelům a výstavným domům Uherského Hradiště. Jsou to např. 

Huštěnovice, Babice, Spytihněv, Jarošov se známým pivovarem, Kostelany nad Moravou, Kunovice s 

leteckým muzeem. Cestou mezi městy a vesnicemi jsme míjely velké množství občerstvovacích stanic, 

takže nebyl problém v tom vedru s dodržováním pitného režimu a pravidelné stravy.  Prožily jsme dalších 

nezapomenutelných společných 6 dní, připsaly si další ujeté kilometry.  

Jako každý rok chceme tímto poděkovat firmě ALVE Veřovice  a Tomáši Juračákovi za odvoz kol tam i 

domů, Ivě Kašpárkové a Martině Macíčkové za batikovaná trička se jmény.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

    

        Ladies cykloteam:      Petra, Dana, Míla, Romi, Pavla, Hana, Eva, 

                                           Hanka, Anka, Radka, Majka, Hela, Marci 
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Oznámení knihovny ve Veřovicích : 

Knihovna ve Veřovicích oznamuje svým čtenářům, že v termínu  

od 1.8.2019 – do 15.9.22019 bude pro veřejnost uzavřena. 
 

Zásilkovna – výdejní a podací místo 
Firma EVELIO vám nabízí v bývalé budově České pošty (č.p. 6) novou službu ZÁSILKOVNA, 
která je určena jak pro občany, tak i pro podnikatele. Jedná se o příjem a výdej zásilek.  

• Svou zásilku si nyní můžete nechat poslat na naše výdejní místo EVELIO, Veřovice 6. 
• Firmy v okolí už nemusí tak jezdit do města a podávat své zásilky s jednodenním 

zpožděním a mohou si pohodlně balíčky podat na našem odběrném místě. 
• Jako novinku Zásilkovna nabízí službu, která umožní běžnému občanu si zásilku nejen u 

nás vyzvednout, ale i podat. Nemějte obavy, vše je velmi jednoduché. Více informací jak 
tato služba funguje naleznete zde: https://www.zasilkovna.cz/mezi-nami/ 

Jsme tu pro vás v pracovní dny v čase: 8 -11:30 hod. - 12:30-16:00 hod. 
Budeme se na vás těšit 
za firmu EVELIO  
paní Oldřiška Kociánová 
www.evelio.cz 

 
INZERCE: 

Angličtina – profesionálně, individuálně                

- výuka dospělých a dětí 

- doučování 

- příprava maturity – témata, písemná část, (testy z minulých let, slohové útvary) 

Přihlášky do 15.9.2019 

Kontakt: Mgr. Irena Částečková, 742 73 Veřovice 593, mobil: 736 150 119 

https://www.zasilkovna.cz/mezi-nami/


 

Foto z vítání občánků ze dne 8. června 2019 – přivítány byly tyto děti: 

         Jakub Ondryáš   Adam Kašlík             Petr Plešek     Vojtěch Mička 

                             Timotej Janda                Evelína Němcová           David Vařák 



Jubilanti měsíce července a srpna 2019 
Červenec: 

Petr Beseda, Vítězslav Pavelčák, Marie Macíčková, 

Miroslav Fojtík, Vladimír Jung, Zdeněk Kocián, Ing. 

Svatopluk Němec, Miroslava Pítrová, Marie Lacinová, 

Vlastimil Vysocký, Jaroslava Čuláková, Božena 

Gebauerová, Anna Holubová, Dobromila Kuncová 

 

Srpen: 

Roman Mička, Radim Šaněk, Pavel Rára, Zdeněk Fojtík, 

Pavlína Křížková, Lubomír Randýsek, Zdeňka Matulová, 

Josef Slavík, František Černoch, Marie Popová, Anna 

Jašková, Luděk Křížek, Josef Michal, Antonín Fojtík, 

Alžběta Bartoňová 

 

Všem našim jubilantům přejeme k životnímu jubileu především pevné zdraví, hodně 

elánu, spokojenosti a radosti. 

 

Upozorňujeme, že pokud nemáte zájem o zveřejnění svého jubilea ve zpravodaji, volejte na číslo 

Obecního úřadu Veřovice 556 857 093, vzkažte, anebo napište na e-mail: 

obecni.urad@verovice.cz. Pokud také nemáte zájem o návštěvu zástupců obce u příležitosti 

vašich 80. a víceletých narozenin, opět dejte jakkoliv vědět na obecní úřad. Respektujeme tak a 

chráníme soukromí obyvatel obce.   Děkujeme. 

 

 

Vzpomínky: 

Dne 26. června 2019 uplynulo již 10 let od úmrtí pana Petra Nováka. S láskou 

vzpomíná manželka Ludmila a děti Petra a Radek s rodinami. 

 

Dne 9. července 2019 uplyne 10 let od chvíle, kdy nás navždy opustil pan 

Květoslav Piterák. Dne 18. května 2019 by se dožil krásných devadesáti let. 

S láskou vzpomínají synové Břetislav a Jaroslav Piterákovi s rodinami. 

 

Dne 31. července 2019 uplyne 1 rok od chvíle, kdy od nás odešel na věčnost 

pan Jan Juračák. S láskou vzpomínají manželka, dcera a synové s rodinami.  

 

Dne 1. srpna 2019 uplynulo již 10 let od chvíle, kdy nás navždy opustil pan Jaroslav 

Kunc. Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi. S láskou vzpomínají manželka, děti a ostatní 

příbuzní.  
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