
 

 

      

                                                                                                                                                 

                  Leden 2020 

Motto:  

„Šťastný nový rok a nezapomeňte rozdávat po celý rok úsměvy, protože úsměv je světlo, 

které při pohledu do očí naznačí, že srdce je doma.“ 

 

Vážení a milí spoluobčané, milé děti, 

vánoční čas je již úspěšně za námi a nový rok 2020 před námi. Tudíž společně vykročme 

tou správnou nohou s optimismem a hlavně s úsměvem na tváři a srdci do nového roku 

2020. 

Vážení, mohu Vám přát cokoliv, ale co Vám upřímně z celého srdce přeji nejvíce, je pevné 

ZDRAVÍ! 
 

Poděkování panu Jaroslavu Machovi – řediteli příspěvkové organizace Kulturní 

zařízení Veřovice u příležitosti ukončení jeho činnosti: 

 

Pan Jaroslav Mach – nástup do funkce ředitele příspěvkové organizace Kulturní zařízení 

Veřovice dne 1.4.1993 a ukončení funkce 31.12.2019.  

 

DĚKUJEME Jarku, za celou obec Veřovice. Odvedl si kus dobré, svědomité, pečlivé, 

zodpovědné a dlouhodobé práce pro naši obec. Tvé pracovní nasazení pro výkon ředitele 

KZ, p.o. Veřovice začalo tehdy, když jsem byl ještě hodně malý kluk. Začal jsem psát tak, 

jako kdybych se měl s Jarkem loučit, ale já se s ním neloučím, já mu ze srdce DĚKUJI 

za jeho odvedené služby a obětování se pro občany naše i přespolní.  Někteří, ale jen fakt 

někteří, kteří ho neznají, si říkají, co ten Jarek vlastně dělal? Většina z nás ale poznala 

úroveň jeho poskytovaných služeb, jeho lidský přístup a jak se o nás dobře staral. Tímto 

bych Ti chtěl, Jarku, jménem svým a jménem obce Veřovice poděkovat za dlouholetou 

práci a popřát Ti do dalších let plno sil, elánu, optimismu a hlavně pevné zdraví. 

 

 

Od 1.1.2020 nastupuje do funkce ředitele příspěvkové organizace Kulturní zařízení 

Veřovice slečna Bc. Gabriela Lošáková, DiS., která byla vybrána výběrovou komisí a 

jmenována Zastupitelstvem obce Veřovice na jeho 16. zasedání dne 26.11.2019. Veškerý 

chod a provozovaná činnost v Kulturním zařízení obce Veřovice bude úplně stejná, tj. nic se 

nemění. Postupně bude navazováno na skvěle odvedenou dlouholetou práci pana Jaroslava 

Macha.  

 

Tímto bych chtěl i jí jménem svým a jménem obce Veřovice popřát mnoho úspěchů a zdaru 

v nové funkci.   

Kontaktní údaje: Bc. Gabriela Lošáková, Dis., tel. 608 357 110 nebo 734 504 398, email: 

kzverovice@seznam.cz 

 

 

 



 

 

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 leden, únor a březen 2020 

Práce probíhají v uličce 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. Dále slepá ulička směrem za 

restaurací Dolní dvůr k č.p. 134, č.p. 323, č.p. 212, č.p. 240, č.p. 413, dále krátká slepá 

ulička k č.p. 508, č.p. 481, č.p. 482, č.p. 440 a v neposlední řadě slepá ulička k č.p. 592, 

č.p.272, č.p. 26, č.p. 25, č.p. 465, č.p. 236, č.p. 507, č.p. 510. Dále budou stavební práce 

probíhat v oblasti lokality Rýnštok u č.p. 571, č.p. 572, č.p. 568, č.p. 132, č.p. 494, č.p. 579, 

č.p. 574, č.p. 575, č.p. 569, č.p. 620, č.p. 573, č.p. 587, č.p. 446, č.p. 501, č.p. 308, č.p. 370, 

č.p. 396, č.p. 327. Dalším úsekem bude lokalita kolem kostela Nanebevzetí Panny Marie a 

kolem Orlovny č.p. 622. Dále krátký úsek v lokalitě v „Cigánské ulici“, protlak pod lávkou 

u č.p. 264 a 36. V neposlední řadě ulička naproti nového obecního úřadu k č.p. 185, č.p. 

332, č.p. 495, č.p. 504, č.p. 190 a ulice naproti kulturního domu směrem na parkoviště ke 

smuteční síni od č.p. 166 kolem č.p. 139, č.p. 140 a č.p. 341. 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.  

Na již nově vybudovaných hlavních kanalizačních stokách v obci Veřovice budou probíhat 

veřejné části kanalizačních přípojek, tj. odbočky k daným rodinným domům 

(nemovitostem). 
  

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

Do konce dubna 2020 budeme pracovat na výstavbě hlavních stok kanalizačních řadů a 

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

majetkem obce 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. Po tomto období - po výstavbě hlavních stok kanalizačních řádů a vedlejších, 

tzv. veřejných přípojek částí kanalizačních řadů, které plně hradí obec Veřovice, bude 

možno již začít s prováděním samotných domovních kanalizační řadů na vlastních 

pozemcích k dané nemovitosti. Jedná se o domovní části přípojky k rodinným domům od 

kontrolní revizní šachtice s průměrem DN 400 mm s černým poklopem po vyústění 

splaškových vod z rodinných domů a daných nemovitostí.  
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Zatím je možno začít s předpřípravou a budováním těchto domovních kanalizačních 

přípojek, ale bez napojení do kontrolní revizní šachtice s průměrem DN 400 s černým 

poklopem. UPOZORŇUJI a ZÁROVEŇ VÁS PROSÍM - nepropojujte a nepouštějte 

prozatím splaškové odpadní vody z Vašich domácností do našich kontrolních revizních 

šachet, které jsou majetkem obce Veřovice. Dopředu budete informování o finálním 

napojení a propojení Vašich domovních kanalizačních přípojek s našimi revizními 

kontrolními šachtami. Celou akci budeme muset zdárně dokončit a následně se o Vaše 

splaškové vody již postaráme. Momentálně se o tyto splaškové vody nepostaráme, 

upozorňuji, opravdu nepostaráme. Jen nám to stěžuje práci při výstavbě kanalizace.  
  

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. Tato projektová dokumentace k domovním kanalizačním přípojkám byla či 

nebyla Vámi hrazena částkou 1.500 Kč. V neposlední řadě je potřeba u rodinných domků 

viz. níže seznam č.p., aby se vlastník dané nemovitosti osobně dostavil na Obecní úřad ve 

Veřovicích a podepsal 2x situační výkres + plnou moc k zastupování při realizaci domovní 

kanalizační přípojky. Tímto bych chtěl poprosit a požádat majitele nemovitostí níže 

uvedených čísel popisných či evidenčních, aby se dostavili do 31.1.2020 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). 

Dostavte se v termínu do 31.1.2020!!! 
  

Seznam nemovitostí vzestupně dle čísla  

popisného/evidenčního/parcelního:  

č. popisná: 15,28,65,75,83,115,165,282,300,320,629 

č. evidenční:  13 

č. parcelní:   parc. č. 716,  

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 
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USNESENÍ 

ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, konaného dne 10.12.2019 

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

znění 

17/1 

určuje ověřovatele zápisu ve složení: Martin Fojtík a Zdeněk Bartoň 

17/2 

schvaluje upravený program 17. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice 

17/3 

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

17/4 

bere na vědomí zprávu předsedy finančního výboru  

17/5 

schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2019  
Příjmy  114 094 643 Kč -     12 535 173 Kč = 101 559 470 Kč 

Výdaje  167 216 382 Kč -     21 000 000 Kč = 146 216 382 Kč 

Financování   53 121 739 Kč -      8 464 827 Kč =  44 656 912 Kč  

Úplné znění rozpočtového opatření č. 10/2019 je nedílnou součástí tohoto usnesení 

17/6 

schvaluje rozpočet obce Veřovice na rok 2020 

Příjmy  60 099 100 Kč 

Výdaje  74 204 100 Kč 

Financování  14 105 000 Kč 

Úplné znění rozpočtu obce Veřovice na rok 2020 je nedílnou součástí tohoto usnesení 

17/7 

schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Veřovice na roky 2021 až 2022 

17/8 

schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Veřovice na rok 

2020 

17/9 

schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská 

škola Veřovice na roky 2021 až 2022 

17/10 

schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Kulturní zařízení Veřovice na rok 2020 

17/11 

schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Kulturní zařízení Veřovice 

na roky 2021 až 2022 

17/12 

bere na vědomí plán inventur, sestavený starostou obce v souladu s ustanovením § 5 

vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků. Termín inventarizace k datu 

31.12.2019 

17/13 

schvaluje Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Veřovice 

17/14 

vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Veřovice č. 3/2019 o místním poplatku ze psů 

17/15 

vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Veřovice č. 4/2019 o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství 

17/16 

bere na vědomí Zprávu o uplatňování územního plánu Veřovice v období 2015 – 2019 
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17/17 

bere na vědomí zápis č. 1/2019, 2/2019 a 3/2019 z jednání dozorčí rady dobrovolného 

svazku obcí Mikroregion Frenštátsko 

17/18 

schvaluje Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační číslo 

107D291002040, z Ministerstva obrany, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 na akci: 

„Restaurování kamenného pomníku obětem 1. sv. války ve Veřovicích“ s termínem 

dokončení do 30.11.2020 

17/19 

schvaluje termíny zastupitelstva obce na rok 2020 takto: 21.1.2020, 18.2.2020, 17.3.2020, 

14.4.2020, 26.5.2020, 23.6.2020, 21.7.2020, 18.8.2020, 15.9.2020, 27.10.2020, 24.11.2020, 

8.12.2020 

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

   Martin Fojtík                              František Černoch  

   starosta obce                     místostarosta obce 
 

 

 

Vážení spoluobčané, 

dovolte mi, abych Vám v úvodu tohoto článku popřál úspěšný vstup do roku 2020 a 

především pevné zdraví, které je pro nás všechny tolik potřebné. 

Jak již jste mohli z Obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů, která byla vydána v listopadu 2019 zjistit, došlo k navýšení poplatku za odpady ze 

450 Kč na 480 Kč. Tato cena je ovlivněna především navýšením poplatku za uložení 

směsného komunálního odpadu na skládce ASOMPO a.s. na cenu 520 Kč za 1 tunu a taky 

došlo k navýšení ceny za vývoz biologicky rozložitelného odpadu na 120 Kč za vývoz 1 

kontejneru. Taky firma TS Valašské Meziříčí, která nám zajišťuje vývoz popelnic i 

tříděného odpadu (plasty, sklo, papír, plechovky), navyšuje cenu za vývoz plastů z 1.10 Kč 

na 1,70 Kč za 1 kg a u papíru z 0,0 Kč na 0,50 Kč za 1 kg. Navýšení všech cen je platné od 

1.1.2020. Přesto všechno je dobré, že i nadále odpady třídíte, protože za tuto činnost obec 

dostává od firmy EKO-KOM, a.s. odměny (přibližně 250 000 Kč ročně), bez kterých by 

konečná cena za odpady byla ještě vyšší. Poplatek za odpady je možno letos platit až do 30. 

září 2020. V letošním roce obdrží na Obecním úřadě ve Veřovicích  každý rodinný dům 

s číslem popisným (č.ev.), na kterém je evidován trvalý pobyt, 1 sadu tašek na tříděný 

odpad. Sady tašek na třídění odpadů, distribuované mezi občany, byly pořízeny za 

finanční spoluúčasti firem ASOMPO, a.s. a EKO KOM, a.s. . 

V letošním roce na některých sběrných místech přibyly popelnice s označením jedlé tuky a 

oleje, do kterých je možno odkládat pouze oleje a tuky z domácností. Do popelnic je 

vhazujte v uzavřených plastových nádobách (PET lahvích). Tyto popelnice budou 

pravidelně vyprazdňovány. 

A ještě připomínám všem občanům, že ve čtvrtek 9. ledna 2020 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 
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PLATBA MÍSTNÍCH POPLATKŮ PRO ROK 2020: 

- Poplatek ze psa činí 120,- Kč, splatnost do 31.03.2020 

- Poplatek za odpady činí 480,-Kč za 1 poplatníka, splatnost do 

30.09.2020 

Úhradu můžete provádět v hotovosti v pokladně Obecního úřadu 

Veřovice nebo převodem na účet obce. Bližší informace naleznete na 

webových stránkách, kde jsou zveřejněny obecně závazné vyhlášky 

k těmto poplatkům. 

 
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 31.12.2019 

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

Děkujeme  

 

OZNÁMENÍ O CENĚ VODNÉHO A STOČNÉHO OD 1. 1. 2020 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. oznamují změnu ceny vodného a 

stočného od 1. 1. 2020: 

Voda pitná (vodné) 41,10 Kč/m3 (bez DPH)  47,27 Kč/m3 (vč.15% DPH) 

Voda odvedená (stočné) 36,51 Kč/m3 (bez DPH)  41,99 Kč/m3 (vč.15% DPH) 

 
Vážení občané,  

až do 14. ledna 2020  bude probíhat  

ve Vaší obci Tříkrálová sbírka.  

V této době u Vašich dveří zaklepou za zpěvu koledy tři králové, 

kteří se Vám prokážou platnou průkazkou. Peněžité dary, které 

věnujete do sbírky, budou použity k podpoře zdravotních a 

sociálních projektů. Věříme ve Vaši štědrost a dobrosrdečnost.  

Mockrát Vám děkujeme.     

Pracovníci Charity Kopřivnice 
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Děkujeme, že pomáháte 

Stejně jako v předchozích letech dobrovolné vstupné z Předvánočního jarmarku a deset 

procent výdělku každé třídy putovalo na dobrou věc. 

Na konto Dětského fondu Organizace spojených národů UNICEF jsme zaslali částku 2 150 

Kč, humanitární neziskové organizaci Lékaři bez hranic 2 200 Kč, koupili jsme Skutečné 

dárky pro zlepšení života lidí v chudých oblastech pro společnost Člověk v tísni – veselou 

kozu, kudrnatou ovci a školní pomůcky pro 14 dětí v hodnotě 2 000 Kč a 

na konto Adventních koncertů (konkrétně na 3. adventní koncert) jsme zaslali 2 901 Kč. 
 

Děkujeme všem, kteří se zapojili do již tradiční finanční pomoci. 

 

Do nového roku 2020 všem přejeme zdraví, štěstí a radost ze života. 

Žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ Veřovice 

Vánoční vstupy na 1. stupni 

V posledním předvánočním týdnu jsme se zamýšleli nad smyslem Vánoc, nejkrásnějších 

svátků v roce. Poselství křesťanských Vánoc nám přiblížila zkušená lektorka Mgr. Marie 

Fialková, která nás navštívila v uplynulých letech již několikrát. Pro každou třídu měla 

připravený jiný program. 

V první třídě dětem převyprávěla dávný příběh o narození Ježíše z Nazareta. Druháci pak 

ve společném příběhu putovali do Betléma, kde chléb je znamením všeho, co lidé potřebují 

k životu. Cesta za hvězdou – program, při kterém si třeťáci vyslechli vyprávění o jednom 

putování za hvězdou, které vedlo do Betléma. 

Ve čtvrté třídě formou powerpointové prezentace s interaktivními prvky se žáci seznámili 

s reáliemi vánočního příběhu, kde mají v mapě hledat zemi Izrael. 

Vánoce v umění, to bylo téma v páté třídě. Děti se zamýšlely nad proměnami obrazů 

znázorňujících vánoční události z pohledu křesťanství a výtvarného umění. 

V závěru hodiny druháci vyslovili nahlas svá přání: 

„Ať nejsou o Vánocích nemocní lidé v nemocnicích.“ 

„Aby nebyla třetí světová válka.“ 

„Abychom se nehádali a neprali se.“ 

„Abychom byli na sebe hodní.“ 

K dětem se připojujeme i my a přejeme Vám klidný a pohodový rok. 

Učitelé 1. stupně 

Předvánoční čekání 

Poslední den před Vánoci prožili žáci 2. stupně zajímavým způsobem. 6. a 7. třída navštívila 

kino Puls v Kopřivnici, kde děti prožily spolu s hlavními hrdiny příběh filmu Psí poslání. 8. 

a 9. třída si již tradičně připravily vánoční besídku, kde se rozdávaly dárky, ochutnávalo 

cukroví i exotické ovoce, bouchaly rychlé špunty a závěrem pod školním vánočním 

stromkem před školou prskaly prskavky. Navzájem si všichni popřáli štěstí a zdraví 

v novém roce a splnění všech přání. 

Totéž přejeme i Vám.              Mgr. Martina Šlapalová 
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Byl u nás Mikuláš  

Cinkot řetězů, zvonění zvonečku a melodie vánoční písně Tichá noc provázely skupinu 

čertů a andělů, kterou vedl vysoký a důstojný Mikuláš. Postupně navštívili třídy 1. stupně, 

kde zjistili, že ve veřovické škole jsou hodné děti, které krásně zpívají. Hodné děti byly i ve 

školce. Tam je Mikuláš obdaroval čokoládovými adventními kalendáři a společně si pak s 

dětmi zazpíval koledu a i tam si poslechl, jaké krásné písničky děti znají. 

Čerti a andělé si dohromady s dětmi zahráli různé hry – skákali v pytli, házeli balónky do 

„ohně“, lepili řetězy …  Nechyběly ani čertovské tanečky za zvuku saxofonu, na který 

profesionálně zahrál jeden z čertů. 

Děkuji všem žákům 9. třídy za přípravu tohoto dne, který si všichni užili. 

Mgr. Martina Šlapalová 

Muzikál Showman 

16. prosince jsme navštívili muzikálové představení Showman novojičínského gymnázia. 

Muzikál se mi líbil. Bylo to o klukovi, který si splnil sen stát se showmanem. Dělaly to děti 

z gymnázia. Fakt se mi to hodně líbilo.  

Vojtěch Zapletal, 8. třída 
 

Dnešní představení se mi líbilo, protože na rockovém představení jsem nikdy nebyl. Muselo 

to být velmi těžké vystoupit přede všemi. Myslím, že se jim to moc povedlo.  

Michal Černoch, 8. třída 
 

Líbilo se mi to představení celé. Bylo to velmi pěkné a oceňuji to, že se všechno vůbec 

zvládnou naučit, tanec, rytmus …  

Nikola Czyžová, 7. třída 
 

Bylo to strašně krásné představení, nejlepší byl ten úvod. Velmi mile mě překvapilo, když 

ten malý kluk s tou holkou začali zpívat, a dokonce anglicky. Mělo to nápad a měli super 

choreografii. Je to nejlepší muzikál, který jsem viděla.  

Adéla Špačková, 8. třída 
 

Nejvíce se mi líbila taneční vystoupení a kreace. Líbilo se mi, že neměli vůbec strach 

vystupovat a užívali si vystoupení.  

Melania Kojdová, 7. třída 
 

Zpěváci i tanečníci byli velmi dobří a šli do toho naplno. Měli to velmi dobře propracované 

a i výšky ve zpěvu zvládali velmi dobře. Moc se mi to líbilo a jsem rád, že jsem zde mohl být.  

Matyáš Matúš, 7. třída 

 

Pěvecká soutěž 

Je již každoroční tradicí, že se před Vánoci setkávají zpěváci z tříd prvního stupně, aby 

předvedli své umění svým spolužákům v rámci školního kola pěvecké soutěže. Stejně tomu 

bylo i v pátek 20. prosince. Letošní účast byla opravdu veliká. Představili se jednotlivci, 

dvojice, ale i mini sbory. Zazněly koledy, písně lidové a moderní. Diváci měli pochopení 

pro nervozitu vystupujících a rádi je v jejich výkonech podpořili. 

Rozhodování o vítězích nebylo vůbec snadné. První pozice nakonec obsadili tito žáci: 

Adam  Kozár (1. tř.), Anna Najvarová (2. tř.), dvojice Helena Matušová a Jitka Lančová (3. 

tř.), Hana Guryčová (4. tř.) a Josef Pitel (5. tř.). 

Svého favorita zvolila i dětská porota složená ze zástupců jednotlivých tříd. Tím se stala 

Hana Guryčová ze 4. třídy. 

Mgr. Kristýna Macečková 
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Vědecký festival 

Ve středu 4. prosince jeli žáci 9. třídy do Valašského Meziříčí na Integrovanou střední 

školu, kde probíhal Vědecký festival. Návštěvníci mohli zhlédnout několik pečlivě 

připravených stanovišť, kde studenti střední školy předváděli své obory, studenti hotelnictví 

si připravili ukázku míchaných nápojů, molekulární gastronomie, cukráři nabídli k 

ochutnání skvělé cukroví. V aule pak zaměstnanci Světa techniky z Ostravy ukázali 

chemickou show, kde nechyběl oheň, mráz, dým a barvy. 

Zážitek z akce by nebyl takový, kdybychom neměli skvělé průvodce – bývalé žáky naší 

školy a současné studenty ISŠ, Martina Golda a Davida Pleška. Oba nás velmi erudovaně 

provedli školou a zodpověděli mnoho dotazů. Oběma děkujeme. 

Mgr. Martina Šlapalová 

Robotrip 2019 

11. prosince se členové kroužku programování zúčastnili soutěže Robotrip 2019. Z mnoha 

soutěžních úkolů si kluci již v září vybrali ten nejtěžší – Bludiště. Úkol byl natolik náročný, 

že programování v obrázkovém editoru Mindstorming EV3 už bylo prakticky nemožné. 

Přešli jsme na programování v jazyku NXC4EV3, což je jazyk, jehož principy vycházejí s 

jazyka C++. Kluci za tento krátký čas zvládli základy programování. Umí deklarovat 

proměně, definovat konstanty, vytvářet procedury, funkce, ladit program na základě 

výstupních hodnot. Vytváříme si vlastní knihovny, studujeme manuály v angličtině. Robin 

Drozd svými dovednostmi dalece překračuje výstupní dovednosti programování na střední 

škole. Ani ostatní kluci však nezůstávají pozadu. Věřím, že pokud budeme spolupracovat i 

další rok, dostaneme se ještě mnohem dál. A jak tedy dopadla soutěž? V úkolu Bludiště 

bylo celkem 7 družstev, v kategorii základní školy – Čisté LEGO jsme nakonec byli jediní. 

Takže našim jediným soupeřem bylo bludiště. Podmínky se ovšem dost lišily od propozic a 

kluci museli doslova překopat nastavení senzorů přímo na místě. Nakonec náš robot 

sledoval cestu v bludišti, ale do cíle se nedostal. Což se ovšem nepodařilo žádnému ze 

zbývajících družstev. Úkol byl hodně náročný, ale nejdůležitější byla ta cesta. V dnešní 

době, kdy robotika a technika nabývají významu, budou kluci dobře připraveni na vstup do 

tohoto světa techniky a budou moci využít svých nabytých dovedností na střední škole 

a v budoucí profesi. Soutěžili Robin Drozd a Kristián Matúš. Kluci z osmého ročníku 

Michal Černoch, Radek Demeter, Jiří Švrček a Vojtěch Zapletal jeli s námi získat 

zkušenosti a načerpat inspiraci. 

Mgr. Marek Kundrát 

SRPŠ informuje: 
Jak jsme se během Vánoc udržovali v kondici a krmili hladová zvířátka: 

Hned první den po Vánocích mnozí z nás využili nabídky SRPŠ protáhnout si svoje 

odpočinutá těla na procházce ke krmelcům. Místní myslivci nás s pěkným doprovodným 

komentářem dovedli ke dvěma z nich a my jsme tam mohli nechat pro divoká zvířátka něco 

na zub. Někteří přinesli seno, mrkve, kaštany a dokonce i velice chutné cukroví – to ale pro 

účastníky vycházky. Cílem našeho putování byla krbem vyhřátá a provoněná myslivecká 

chata, kde nás místní myslivci pod vedením Pavla a Kateřiny pohostili chutným nápojem, a 

k tomu jsme vyslechli poučné a poutavé vyprávění o specifikách místního mysliveckého 

revíru a prohlédli si cenné lovecké trofeje. Děti si venku naordinovaly překvapivou 

koulovačku z čerstvě napadaného sněhu, a tak na zpáteční cestě za obecného veselí vznikaly 

nápady na další akce podobného typu. Pokud chcete být o nich informováni – přihlaste se na 

facebookovou stránku SRPŠ Veřovice a dejte like –  pak Vám už nic neunikne. Najdete tam 

i fotky z této akce. 

SRPŠ Veřovice 
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Plán kulturních a společenských akcí na rok 2020 v obci Veřovice  
25. 01. 2020 – Hasičský ples /Kulturní dům Veřovice/ 

31.01. 2020 – Výšlap dětí s rodiči na Velký Javorník s motivační soutěží 

08. 02. 2020 – Krajský závod v běhu na lyžích /areál lyžařského klubu/ 

08. 02. 2020 – Přednáška Marek Herman /Kulturní dům Veřovice/ 

09. 02. 2020 – Pohádka pro děti /Kulturní dům Veřovice/ 

15. 02. 2020 – Sportovní riflový ples  /Kulturní dům Veřovice/ 

23. 02. 2020 – Dětský maškarní bál /Kulturní dům Veřovice/ 

24. 02. 2020 – Přednáška Jiří Halda /Orlovna Veřovice/ 

29. 02. 2020 – Myslivecký bál /Kulturní dům Veřovice/     

04.04. 2020 – Ukliďme Česko /sraz za Kulturním domem/ 

18. 04. 2020 – Běh veřovská desítka /areál Kulturního domu/ 

01. 05. 2020 – Závod pro každého majitele psa  /Areál fotbalového hřiště/ 

03.05. 2020 – Seznámení s činností partyzánů ve Veřovicích během 2. sv. války /Kulturní 

                       dům Veřovice/ 

08. 05. 2020 – Oslava osvobození  obce – lampionový průvod /za Kulturním domem 

                        Veřovice/  

06. 06. 2020 – Kácení máje v zahrádkářské osadě – /Zahrádkáři/ 

07. 06. 2020 – Dětský den /za Kulturním domem Veřovice/  

20. 06. 2020 – Noční obranářský závod  /Kynologický klub/ 

27. 06. 2020 – Pálení Jána /Včelaři/     

11. 07. 2020 – Svatohubertská mše s mysliveckým odpolednem /na Myslivecké chatě/ 

18. 07. 2020 – Den obce 2020 Veřovice /za Kulturním domem Veřovice/  

25. 07. 2020 – Medobraní  /Včelaři/ 

06. 08. –  09. 08. 2020 – Partnerské dny s německými přáteli z Hendungenu 

16. 08. 2020 – Veřovská pouť /prostranství Kulturního domu/ 

29. 08. 2020 – XII. ročník Soutěže ve vaření gulášů  /areál lyžařského klubu/   

03. 10. 2020 – 29. ročník Závodu o cenu Veřovic a 21. ročník Memoriálu Karla Škarpy  

                        /Kynologický klub/ 

17.10.2020 –  Drakiáda pro děti s rodiči /za Kulturním domem/ 

24. 10. 2020 – Přespolní běžecký závod /areál lyžařského klubu/  

21. 11. 2020 – Hubertský ples  

27. 11. 2020 – Školní vánoční jarmark /v prostorách základní školy/ 

29. 11. 2020 – Vánoční workshop – /Orlovna Veřovice/ 

05. 12. 2020 – Vánoční jarmark /Kulturní dům Veřovice/ 

06. 12. 2020 – Mikulášská besídka /Kulturní dům Veřovice/ 

 

 

DALŠÍ AKCE BEZ TERMÍNU  

• Letní kino /za Kulturním domem Veřovice/ 

• Divadelní představení pro dospělé  

• Olympijské hry – stanoviště kolem školy – běh, skoky v pytli, hod do dálky a jiné 

• Procházka se sběrem bylinek s odborným výkladem 

• Adventní vánoční koncert  

• Novoroční ohňostroj i pro děti  
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Lyžaři  z Veřovic v roce 2020 
Uplynuly první dny v novém roce a výbor Lyžařského klubu Veřovice přeje všem občanům, 

všem svým členům a jejich rodinným příslušníkům hodně zdraví, štěstí, klidu a spokojenosti 

v rodině i v zaměstnání po celý rok 2020. 

Dne 22. prosince 2019 krátce po půlnoci nastala astronomická zima. Bohužel se historie 

posledních roků opakuje a doposud jsme neměli možnost „oprášit“ zimní sportovní 

vybavení a okusit tu správnou „lyžovačku“. 

Tento svůj příspěvek do Zpravodaje píšu v pátek 27.12.2019, právě slabě sněží, ale na Nový 

rok má být teplota až +6 stupňů (až to budete číst, budeme vědět, jaká byla skutečnost). A 

na sněhových podmínkách jsou závislé i některé  akce pořádané naším klubem. Nyní vás 

všechny zvu na sportovně společenské akce v roce 2020, které se uskuteční v našem areálu: 

- pokud se počasí umoudří a napadne dostatečná vrstva sněhové pokrývky, bude   

   lyžování na místní sjezdovce  probíhat i ve večerních hodinách následovně: 

• pátky od 16 - 20 hod. 

• soboty od 9 - 20 hod. 

• neděle od 9 -  16 hod. 

- leden nebo únor  dle sněhových podmínek Maškarní karneval na lyžích 

- 8.2.2020   Krajský závod v běhu na lyžích 

- 29.8.2020   XII. ročník Soutěže ve vaření gulášů 

- 24.10.2020  Přespolní běžecký závod v rámci Krajského přeboru 

Všechny pak samozřejmě zveme k víkendovým návštěvám našeho areálu a  lyžařské chaty, 

kde je „oáza“  klidného posezení s dětmi, rodinou i přáteli, a to s možností patřičného 

občerstvení. 

Lyžařský klub dále nabízí i v roce 2020 nejen pro občany naší obce možnost pronájmu 

lyžařské chaty k pořádání soukromých akcí, oslav apod. Zejména pro ty, kteří  nejsou  

místní je možné využít ubytování (s vlastní kuchyňkou) přímo v areálu až pro 15 osob. 

Případný zájem o chatu nebo ubytování a podmínky pronájmu můžete dohodnout 

s chatařkou paní Annou Klopcovou, telefon 736155374. 

Lyžařský klub Veřovice má v současné době okolo 60 členů, tento stav přetrvává už delší 

dobu. Velice rádi přivítáme nové členy zejména z řad mladých příznivců lyžování. Rádi 

přivítáme také nadšence, kteří by se podíleli na obnovení závodního lyžování dětí a 

mládeže.              Za Lyžařský klub Veřovice - Pavel Křížek 
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ZPRÁVA KLUBU DŮCHODCŮ VEŘOVICE ZA ROK 2019 
Jako každým rokem Vás seznamuji s činností našeho klubu. 

Scházíme se pravidelně každý poslední čtvrtek v měsíci v 16,00 

hodin. V letních měsících chodíme do přírody na pochody, také 

jezdíme do Frenštátu pod Radhoštěm na různé přednášky a 

výstavy. V zimních měsících se scházíme ve sklípku kulturního 

domu a také v kavárně pana Balcárka. Navázali jsme přátelství 

s klubem důchodců zdravotně postižených z Frenštátu pod 

Radhoštěm, navštěvujeme se 2x za rok. Také senioři z Bordovic 

přijali pozvání na různé akce. Je nám velmi líto, že někteří naši 

senioři mezi nás nepřijdou, mezi své přátele a sousedy. Vždyť bez 

přátel je život smutný a prázdný. 

Rok 2019: 

Leden – Únor setkání ve sklípku KD 

Březen  oslava MDŽ v kavárně s hudbou, popřát přišel i starosta obce pan          

                                 Martin Fojtík 

Duben   setkání předsedů klubů důchodců ve Sněžence v Sedlnici, zazpívaly i  

                                 seniorky z Tiché se svým pěveckým kroužkem 

Květen  4.5. – zájezd do Polského Těšína za nákupy, 17.5 – zájezd do  

Výprachtic, kde máme již 10 let družbu s klubem důchodců. Cestou  

jsme se zastavili v Lošticích na tvarůžky a v Hanušovicích na exkurzi v  

pivovaru Holba. Ochutnávka s nekonala z časových důvodů 

Červen  smažení vaječiny ve Včelařském středisku i se zástupci obce, setkání na  

Dolním Dvoře 

Červenec  setkání na Včelařském středisku – vaření guláše – vedoucí kuchař Petr  

                                 Nikl, pomocníci Jitka, Dana, Vašek. Pozvání přijali i senioři z Bordovic  

                                 a Frenštátu pod Radhoštěm 

Srpen   28.8. – přijali jsme pozvání klubu důchodců z Frenštátu p.R. na  

                                 gulášové hody 

Září   setkání klubu důchodců na Dolním Dvoře i se zástupci obce 

Říjen   Městský úřad  Nový Jičín připravil setkání klubu důchodců postižených  

                                 ve Fokusu, na toto setkání pozvali i náš klub  

Listopad  29.11. – společenský Mikulášský večer v kulturním domě, hrála  

                                dechová hudba Galička, vystoupila Schola z veřovického kostela a také  

                                seniorky z Hodslavic HOBA se svým programem 

Prosinec           setkání u v kavárně pana Balcárka, navštívili jsme naše občany  

                                v Domově důchodců Hortenzie ve Frenštátě p.R. s malým dárkem 

   31.12. – v pořadí již 7. výšlap na Vyhlídku, kde jsme ukončili starý rok  

a popřáli si zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu do nového roku 

2020   

Zpracovala:   Oldřiška Šimková, předsedkyně Klubu důchodců Veřovice, leden 2020 
******************************************************************************************* 

 

INZERCE – PRODEJ 

                                        PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ - BUK 

1) prostorové metry (rovnané 1 m délky) 

2) uložené, štípané špalky do prostorového metru 

    (délky 30, 35, 40,...) 

Kontakt : tel.č. 603 315 738, možnost dovozu odběrateli,  

vozík 2,5 PRM,   Man 4,5,6,7 PRM 
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PŘÍSPĚVEK BÝVALÉHO STAROSTY OBCE  

ING. BŘETISLAVA  PITERÁKA 

 

Pocta panu Karlu Matúšovi 
 

Dne 7. prosince 2019 ve věku 81 let zemřel vzácný člověk a významný spoluobčan pan 

Karel Matúš (Domin). Byl členem sociální demokracie a dlouhá léta zastával funkci 

předsedy zahrádkářského spolku ve Veřovicích.  Organizoval sadařské výstavy, zábavy a 

tématické zájezdy zahrádkářského spolku a klubu důchodců. Spolupracovali jsme při dnech 

obce nebo při organizaci májového pochodu okolo Veřovic. Vykonal pro obec mnoho, a 

proto ho uznávám jako významného občana Veřovic. Poslední dobou se už necítil dobře, 

polehával, marodoval. Ale smysl pro humor ho neopouštěl. Když se jednou vracel od 

lékaře, řekl mi: „Byl jsem u doktora. Ten sa na mňa podíval, pokrůtil hlavů a starostlivo 

řekl – pane Matúš, vy sami nělíbítě, vy sa mi nělíbítě. Tož jsem mu odpověděl – pane 

doktore, vy též nějstě žádný krasavec“.  

Bude mi chybět. Domlouvali jsme si, že budeme spolupracovat na knize o historii Veřovic. 

Karle, musíš na mně ještě chvíli počkat. 

 

Břetislav Piterák, bývalý starosta obce a předseda  MO ČSSD 
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Dne 7. prosince 2019 se uskutečnilo na Obecním úřadě Veřovice vítání občánků.  

Starosta obce přijal do svazku obce tyto novorozence: 

Amy Balcárková, Rozálie Mihalíková, Mája Mikesková, Rozárie Bartoňová, Nikolas Klemens. 

Dětem i jejich rodičům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojený život v naší obci. 

J U B I L A N T I 
Srdečné blahopřání – mnoho zdraví, štěstí, spokojenosti a optimismu 

přejeme všem níže uvedeným lednovým jubilantům roku 2020: 

 

Martina Kratochvílová, Petra Pítrová, Miroslav Lanča, Martin Koleno, 

Richard Štěpán, Petr Matúš 

      Eva Bartoňová, Lumír Kopecký, Pavel Hilscher, Miroslav Pítr 

  Bedřich Gold, Ludvík Urbanovský, Josef Šimek 

     Evžen Křížek, Zdeněk Matúš, František Jeřábek,    

                 Bedřiška Křížková 

 

Vzpomínka: 

 Dne 16. ledna 2020 vzpomeneme 13 let od úmrtí Stanislavy Fojtíkové a dne  

          27. ledna to bude 1 rok, co nás navždy opustil pan Stanislav Fojtík. 

         S láskou vzpomíná rodina Fojtíková a Rýcova. 
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