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            Březen 2020 

Motto 

„Já myslím, že civilizace není dobrá, když je bez kultury. Člověk potřebuje ke štěstí a 

spokojenosti nejenom pohodlí tělesné, ale i duševní. Kultura a civilizace musí jít ruku v 

ruce.“                                                  Jan Werich 
 

Vážení a milí spoluobčané, milé děti, 

kultury není nikdy dosti. Bez dostatku kultury schází člověku charakter i některé povahové rysy. 

Leden a únor 2020 byl pro mě velmi plodný na kulturní zážitky a společenské dění v obci. Na 

nedostatek kultury si nemohu ani trošičku stěžovat.  

Jeden občan mě na jedné přednášce zastavil a říkal: starosto, ty budeš teda kulturně nadaný a 

vzdělaný. Mohu Vám sdělit, že to nebylo na turnaji ve Veřovském volu. Zavítal jsem na fotbalový 

sportovní ples, na ples hasičský a čerstvě jsem absolvoval a úspěšně přežil myslivecký bál.  

Navštívil jsem v kulturním domě dvě přednášky a debaty s panem Mgr. Jiřím Haldou a panem PhDr. 

Markem Hermanem na problematiku výchovy dětí, předškolní zralosti a procesů učení. Zúčastnil 

jsem se také akce pro naše nejmilejší ratolesti - dětského maškarního bálu a divadla pohádky pro 

děti. Bylo dětí jako smetí. V neposlední řadě jsem se aktivně zapojil do turnaje ve volu. Vážení 

přátelé, mohu Vám sdělit, že tam bylo teda té kultury. Vítězů i poražených bylo požehnaně. 

Koneckonců to patří ke hře.  

 

Tímto bych rád poděkoval jménem svým a jménem obce Veřovice organizačním týmům těchto 

velkolepých a velmi vydařených akcí, které se na počátku roku konaly. Velké díky patří  také 

účastníkům, bez kterých by kultury  nebylo vůbec a bylo by nám smutno. Za sebe mohu říci, že se 

mi na těchto akcích moc líbilo a těším se na další akce s Vámi všemi. Doporučuji těm, kteří se 

nezúčastnili, pouvažujte do budoucna a zvažte účast na některých kulturních akcích v obci Veřovice. 

Kultura a civilizace musí jít ruku v ruce, jinak je zle.  

 

Závěrem tohoto úvodníku mohu konstatovat, že jsem velice rád, že žiju a že jsem tady pořád s Vámi. 

Asi u mě té kultury bylo až moc.  
 

 

Martin Fojtík  

starosta obce Veřovice  
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USNESENÍ 
z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, konaného dne 18.2.2020 

Zastupitelstvo obce Veřovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
19/1 

určuje ověřovatele zápisu ve složení: Ing. Ondřej Matuš a Ing. Marcela Paseková 

19/2 

schvaluje upravený program 19. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice 

19/3 

volí návrhovou komisi ve složení: Martin Fojtík a Ing. Iva Šumšalová 

19/4 

bere na vědomí zprávu předsedy finančního výboru   

19/5 

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

místostarostou obce Františkem Černochem 

19/6 

neschvaluje Dodatek č. 14 ke 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. 12   

19/7 

neschvaluje sepsat Smlouvu o přepracování a dokončení projektových dokumentací domovních částí 

kanalizačních přípojek, včetně inženýrské činnosti mezi firmou AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 779 

00 Olomouc, IČ: 28597044 a obcí Veřovice, Veřovice 670, 742 73 Veřovice, IČ: 00298531 za celkovou 

cenu 280.000 Kč bez DPH  

19/8 

schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2020 takto: 

Příjmy  60 099 100 Kč       0 Kč = 60 099 100 Kč 

Výdaje  75 045 600 Kč + 160 000 Kč = 75 205 600 Kč 

Financování 14 946 500 Kč + 160 000 Kč = 15 106 500 Kč  

Úplné znění rozpočtového opatření č. 2/2020 je nedílnou součástí tohoto usnesení 

19/9 

schvaluje vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby: „Chodníkové těleso Veřovice, podél silnice 

II/483 a II/480, včetně účelového odvodnění“ 

19/10 

určuje výběrovou komisi pro výběr zhotovitele stavby: „Chodníkové těleso Veřovice, podél silnice II/483 

a II/480, včetně účelového odvodnění“ ve složení: Ing. Iva Šumšalová, Pavel Matúš, Martin Fojtík, Zdeněk 

Bartoň, Ing. Petr Šťastný 

náhradníci: Bc. Gabriela Lošáková, DiS., Mgr. Zuzana Piteráková, Ing. Miroslav Marek, Ing. Marcela 

Paseková, František Černoch 

19/11 

schvaluje a ukládá starostovi obce Martinu Fojtíkovi podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

obce Veřovice na základě smlouvy o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace 

v Moravskoslezském kraji“ mezi obcí Veřovice, Veřovice 670, 742 73 Veřovice, IČ: 00298531 a 

Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692 ve výši 6.000 Kč účelově určenou 

na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ realizovaného 

příjemcem v rámci Operačního programu Životní prostředí reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638 

19/12 

bere na vědomí rozpočet DSO Sdružení Povodí Sedlnice na rok 2020 dle přílohy podkladového materiálu 

19/13 

bere na vědomí Zprávu revizní komise DSO Sdružení Povodí Sedlnice ze dne 19.12.2019 dle přílohy 

podkladového materiálu  

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

   Martin Fojtík                     František Černoch  

   starosta obce           místostarosta obce 
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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 březen, duben a květen 2020 

Práce probíhají v slepé uličce směrem za restaurací Dolní Dvůr k č.p. 134, č.p. 323, č.p. 212, č.p. 

240, č.p. 413, dále 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. 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 května 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 řadů 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.  

 

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 
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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.  

  

Nové doplňující informace – do nově budované kanalizace a ČOV v obci Veřovice bude možno napojit a 

vypouštět jen znečištěné splaškové vody z domácností, nikoliv vody dešťové ze střech rodinných domů a 

nemovitostí, okapů a odvodnění povrchových vod kolem rodinným domů a nemovitostí, vsakovacích 

drenáží, jímek, odvodňovacích žlabů, z příkop, ze zatrubnění, apod. Do nově budované kanalizace patří jen 

vody splaškové, tj. veškeré vody, které jsou uvnitř rodinných domů a nemovitostí, např. záchody, koupelny, 

pračky, myčky a veškeré použitá voda z domácností! 

 

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 31.3.2020 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 31.3.2020!!! 

 Seznam nemovitostí vzestupně dle čísla  

popisného/evidenčního/parcelního:  

č. popisná: 28,75,115,300,320, 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 

 

Vážení spoluobčané, 

v poslední době jsme na Obecním úřadě ve Veřovicích zaznamenali několik stížností na psy, kteří se volně 

pohybují po ulicích, či po hlavní cestě bez doprovodu. Tito psi vybíhají a ohrožují cyklisty, kteří kolem 

projíždějí na kolech nebo „startují“ taky na chodce po ulici se pohybující. Chtěl jsem jen připomenout, že 

obec Veřovice vydala Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o místních záležitostech veřejného pořádku, ve 

které mimo jiné v čl. 5 pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích stojí, že „K zajištění veřejného 

pořádku, zabezpečení bezpečnosti, zdraví a majetku se na veřejných prostranstvích v intravilánu obce 

zakazuje volný pohyb psů bez vedení na vodítku.“ 

Znamená to, že každý majitel psa je povinen si svého psa zabezpečit tak, aby se psi po ulicích nepohybovali 

sami bez vodítka a doprovodu. Porušení povinností, stanovených touto obecně závaznou vyhláškou lze 

postihovat jako přestupek nebo jiný správní delikt.  

 

Dovolím si vrátit se ještě jednou ke sběru odpadních jedlých tuků a olejů. Jak jsem již v lednovém 

zpravodaji zmínil, do plastových žlutých popelnic s označením „jedlé tuky a oleje“ prosím tyto tuky a oleje 

vkládejte pouze v uzavřených plastových nádobách nebo PET lahvích. Jedině tak nedojde k rozbití nebo 

vylití nádoby. Naši pracovníci v popelnicích totiž nacházejí i sklenice, které navíc nejsou ani uzavřené. 

Může dojít k rozbití sklenic, olej se pak snáz vyleje a celá popelnice se tím znečistí. Prosím proto: do těchto 

popelnic dávejte pouze oleje a tuky v uzavřených plastových nádobách, žádné jiné odpady tam nepatří. 

Děkuji za pochopení. 

František Černoch, místostarosta 

 

mailto:starosta@verovice.cz
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Pozvání na den otevřených dveří 

Na úterý 17. března 2020 pro vás naše škola připravila Den otevřených dveří, které zahájíme 

krátkým vystoupením žáků v 15:30. Poté máme pro vás na staré i nové budově přichystány 

jednoduché aktivity tak, abyste si mohli projít a prohlédnout celou školu.  

Můžete se například zúčastnit výuky angličtiny pomocí tabletu, které jsme zakoupili v rámci šablon 

pro MŠ a ZŠ II - projekt Srdcem k dětem II.  

Podívat se na fotografie z projektových dnů konaných také v rámci šablon, ozdravného pobytu 

v Moravském krase, lyžařského výcviku. 

Připraven bude i technický koutek v rámci kroužku robotiky. Na loňském dni otevřených dveří jste 

se mohli seznámit s jednoduchými úlohami s použitím pomůcek získanými v rámci projektu - 

Centra vzdělávání pro udržitelný rozvoj - PASCO sada, Lego Mindstorms. Na letošním dni 

otevřených dveří bychom vás rádi pozvali na ukázku 3D tisku pomocí 3D tiskárny PRUSA i3, 

kterou v kroužku robotiky postupně v průběhu ledna letošního roku sestavili a oživili žáci 

pod vedením pana učitele Kundráta. Koncem února provedli první kalibrační a zkušební tisky.  

Pokud nepřijde jaro moc brzo, tak vás na nádvoří školy přivítají květy žlutých krokusů, které 

vysázeli žáci 9. třídy na podzim ve spolupráci s Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského 

muzea v Praze.  

To je výčet jen některých aktivit, které pro vás chystáme. Tak neváhejte a přijďte se k nám podívat. 

Mgr. Renata Štěpánová 

 

 

http://www.zsverovice.cz/
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Bruslení 

Žáci naší školy v rámci tělesné výchovy navštěvují Zimní stadion v Kopřivnici, kde probíhá výuka 

bruslení pod vedením zkušených trenérů. Na ledě se mohou děti vyřádit celou jednu hodinu. Během 

navazujících lekcí si děti osvojí pohyb na ledě, zdokonalí rovnováhu a vytvoří si pozitivní vztah 

k bruslení. Na ledě bruslaři plní určitá cvičení, sbírají puky, objíždí překážky, podjíždějí branky, 

soutěží a především dělají velké pokroky. Po skončení se zahřejí teplým čajem a hurá do školy.  

Na žácích jde vidět, že je bruslení moc baví a přináší jim spoustu nových sportovních zážitků. 

Bruslení je příjemné zpestření tělesné výchovy. 

Mgr. Karolina Guzdková 

Lyžařský kurz 

V neděli odpoledne 26. 1. odjeli žáci 7. a 8. třídy na lyžařský kurz do Karolinky. Ubytováni jsme 

byli v příjemném prostředí penzionu Sklář. V pondělí po vydatné snídani jsme se vydali s radostí 

na svah. Seznámili jsme se se sympatickými instruktory z lyžařské školy Karolinka. Žáci byli 

rozdělení do tří družstev – lyžaři pokročilí, lyžaři začátečníci a snowboardisté. Lyžovali jsme 

celkem čtyři dny, na svahu jsme se toho hodně naučili, zdokonalili jsme se a také jsme zažili spoustu 

legrace. Ve čtvrtek jsme kurz zakončili závodem ve slalomu, kde všichni předvedli své lyžařské a 

snowboardové umění. Počasí nám přálo, sjezdovka byla vždy dobře upravená. Na kurzu se všem 

velmi líbilo, domů jsme se vraceli s novými skvělými zážitky. 

Mgr. Karolina Guzdková, Bc. Kateřina Podhráská 

 

Matematická olympiáda a Pythagoriáda 

V prosinci dořešili žáci 9. třídy a 5. třídy školní kolo matematické olympiády. Do okresního kola 

postoupili Robin Drozd a Kristián Matúš z 9. třídy. 29. ledna se pustili do náročného klání. Mezi 

stejně starými žáky gymnázií i ostatních základních škol se rozhodně neztratili. 

Žáci od páté do osmé třídy si také poměřili síly v logických úlohách matematické 

soutěže Pythagoriáda.  Nejlepšími řešiteli se stali Daniela Vroblová z 5. třídy a Michal Černoch z 

8. třídy, postupují do okresního kola. 

Mgr. Božena Přikrylová 

Zeměpisná olympiáda 

Koncem ledna jsme na naší škole uspořádali školní kolo zeměpisné olympiády. Soutěž je určena 

pro žáky od 6. do 9. třídy základních škol a pro žáky gymnázií. 

Zapojilo se do ní hodně dětí a ty nejúspěšnější navrhujeme do okresního kola. V kategorii A vyhrál 

ve školním kole Ondřej Lanča z 6. třídy. Ze 7. třídy navrhujeme pro postup za kategorii B Matyáše 

Matúše. Do okresního kola v kategorii C pro osmáky a deváťáky vysíláme Magdalénu Cibulcovou. 

Držme jim všem palce. 

Mgr. Božena Přikrylová 

 

Okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce 

Dne 18. 2. proběhlo ve SVČ Fokus okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Žáci 6. – 

9. ročníků mnoha škol z našeho okresu předvedli svou znalost gramatiky, konverzačních témat a 

pohotovost při odpovídání na dotazy zkoušejících. Naši školu zastupovali Matyáš Matúš ze 7. třídy 

a Robin Drozd z 9. třídy. 

Moc děkujeme za reprezentaci naší školy a přejeme hodně štěstí do dalších soutěží a školních 

aktivit. 

Bc. Hana Morrisová 
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Recitační soutěž  

Začátek února se ve třídách 1. stupně nesl v duchu výběru a recitace básní. Ti, kterým se přednes 

básničky povedl ve třídě nejlépe, postoupili do školního kola, které se uskutečnilo v pátek 

14. února.  Porota i publikum uslyšeli básničky známých i méně známých autorů, poprvé zazněl 

přednes náročnějších prozaických textů. Přestože mohli být oceněni jen tři nejlepší z každé třídy, 

pochvalu si zaslouží všichni, kteří se soutěže zúčastnili, a to nejen za svědomitou přípravu, ale také 

za odvahu předstoupit před široké publikum. 

Do okrskového kola postoupila Vanessa Fusková a Adéla Koňaříková z 2. třídy, ze 4. třídy pak 

Hana Guryčová a Eliška Kočovská. 

Recitační soutěž proběhla také na 2. stupni. 

Po loňském velkém úspěchů našich recitátorů (připomínám krajské kolo Magdalény Cibulcové 

a národní kolo Matyáše Matúše) se do letošního okrskového kola nominovaly Klára Demeterová 

a Lucie Piešová z 6. třídy. 

Všem recitátorům přejeme hodně štěstí v přednesu. 

Učitelé 1. stupně a Mgr. Martina Šlapalová 

Zvířecí olympiáda ve školní družině 

Zvířecí olympiádu jsme letos v únoru opět zahájili filmem, který byl tentokrát zaměřen na koně – 

jejich využití, plemena, výcvik apod. 

Další částí byly kvízy pro mladší a starší děti, které navazovaly na zhlédnutí filmu a prověřily 

pozornost, paměť a logické uvažování. 

Vyvrcholení je vždy v tělocvičně, kde si kluci a holky na více než deseti stanovištích  zacvičili, 

zadováděli, zasmáli se nad vtipnými úkoly, předvedli svou kreativitu, schopnosti a dovednosti 

v různých směrech. Skákali jako klokani, obouvali stonožce botičky, snažili se pohmatem poznat 

zvíře atd. Zároveň se dozvěděli mnoho nových informací – např. o medojedech a ptakopyscích. 

Na závěr každé olympiády nesmí chybět vyhodnocení a hezké odměny, které si všichni snaživí po 

právu zasloužili. 

Chceme poděkovat starším dětem z družiny, které byly ochotné obsluhovat stanoviště a Aničce 

Pískalové, která již do družiny nechodí a přesto nabídla svůj volný čas a přišla pomoci. 

Vychovatelky ŠD 

Abraka Muzika 

Interaktivní didaktické hudební divadlo, si pro nás připravilo program zaměřený na prevenci 

sociálních konfliktů. 

25. 2. se sešli žáci celé naší školy v tělocvičně na představení Abraka Muzika. Program se jmenoval 

„Umíme být spolu“. Pánové Petr a Robin to měli hezky připravené. Do představení zapojili úplně 

všechny, starší i ty nejmenší z naší školy. Zpívali různé písničky a hráli. Vyprávěli nám příběhy o 

šikaně, rasismu, o klimatických problémech, o tom, že každý vyznává jiné náboženství, prostě o 

problémech v dnešní společnosti. Také jsme si povídali o rodině a přátelích. Diskutovali jsme, 

každý z nás mohl říct svůj názor. Mně se představení líbilo. Líbilo se mi, že zapojili všechny žáky 

a bylo to poučné. 

Jana Marková, Vojtěch Zapletal, 8. třída 
 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

ZPRÁVY O ČINNOSTI MŠ ZA MĚSÍC ÚNOR 2020 
V tomto měsíci jsme započali projekt Předškoláček,  který je zaměřen na přechod dětí z mateřské 

školy do základní školy a jehož cílem je ukázat rodičům možnosti, jak pracovat s dítětem před 

vstupem do školy, jak rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti důležité pro úspěšné zvládnutí školní 

výuky.  

Ve čtvrtek 13. 2. 2020 jsme se zabývali grafomotorikou a zrakovou percepcí. Rodiče si s dětmi 

vyzkoušeli různá grafomotorická cvičení pro uvolnění kloubů, což je velmi důležité pro nácvik 

psaní. Dále si pak s dětmi zahráli hry na rozvoj zrakového vnímání, kterých máme spoustu ve 

školce k dispozici. O dva týdny později byl náš Předškoláček zaměřen na časové pojmy – rok, 

měsíc, týden, den, pojmy dříve, později, předtím, potom, včera, dnes a zítra… Rodiče si vyslechli, 

jak je pro dítě důležitý pravidelný denní režim, proč používat kalendář, a jak pracovat s budíkem 

pro snadnější vnímání a pochopení toku času.  

20. 2. 2020 se konala pro rodiče předškoláků přednáška na téma Školní zralost, kterou vedla 

lektorka Mgr. Renata Šťastná. Na toto téma proběhla konzultační schůzka učitelek MŠ s učitelkami 

1. stupně ZŠ a pak náslechy učitelek ZŠ v řízených činnostech v MŠ.  

18. 2. 2020 nás navštívilo Divadlo v batohu s Námořnickou pohádkou, která svým obsahem 

navazovala na probírané téma – Lidské tělo, rasy, kontinenty. 

V tomto měsíci jsme si jen krátce užili sněhu na zahradě a na procházce. Děti válely sněhové koule, 

stavěly sněhuláky i iglú a také bobovaly. 

V měsíci únoru jsme se připravovali na dětský maškarní karneval. Děti vyráběly masky – 

škrabošky. Ve čtvrtek 27. 2. 2020 už od rána vyhrávaly ve školce veselé písničky a děti přicházely 

v karnevalových maskách. V dopoledních hodinách jsme měli pro děti připravenou promenádu v 

maskách, diskotéku, hry, soutěže i tombolu. Tento den jsme si všichni opravdu užili a náramně se 

pobavili.        

 

Alena Bezděková 

 

Školka Orlíček Veřovice: 

V měsíci únoru starší děti zakončily kurz na bruslích. Všechny děti si zaslouží velikou 

pochvalu, pokroky jsou obrovské. Jednou týdně také docházíme do sauny, abychom tak 

zabránili nemocem a získali větší imunitu. V tomto měsíci se také uskutečnil karneval, který 

si všechny děti i paní učitelky velmi užily. Máme za sebou také 2 přednášky pro rodiče a 

veřejnost. Přednášky Marka Hermana a přednášku pana Jiřího Haldy. O obě přednášky byl 

obrovský zájem a lístky byly velmi brzy vyprodány. Přednášky navštívilo celkem 450 

zájemců. Zpětné vazby po přednáškách dokazují, že se přednášky velmi líbily, spoustě 

rodičům pomohly při hledání odpovědí na výchovu dětí. Děkujeme tedy všem účastníkům 

a hlavně panu Hermanovi a Haldovi, že mezi nás zavítali. V průběhu roku plánujeme také 

další přednášky, nejbližší se koná 17.10. 2020 - přednáška paní Lidmily Pekařové. Veškeré 

info pak bude u nás na webových stránkách - skolkaorlicek.cz. 

Kateřina Kellerová  
 

 

 

http://skolkaorlicek.cz/
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Zemní a výkopové práce 
 

AUTODOPRAVA  -  Doprava konejnery AVIA A80   
Možnost přistavení kontejneru, odvoz a dovoz suti, zeminy, písku, 
odpadu, dřeva, uhlí, různých stavebních materiálů apod. Nosnost 4t. 

Jaké výkopové a zemní práce 

provádím?  

Terénní úpravy, výkopy pro kabely, vodu, 
plynové potrubí,  
vykopání a zhotovení kanalizace, 
kanalizačních přípojek, výkopy pro bazény, 
jímky, čištění potoku, příkop, aj. 
Zhotovení příjezdových cest a podkladů 
Výkopy pro kanalizace a ostaní inženýrské sítě 
Výkopy pro základy rodinných domů, výkopové a zemní práce dle 
požadavků zákazníka 
Zemní a výkopové práce pasovým minibagrem Yanmar Vio 3t.                  

 

Tel: 605 018 464 
 

 

PODĚKOVÁNÍ HRÁČŮM A SPONZORŮM – TURNAJ VEŘOVSKÝ VŮL 

V sobotu dne 08. 02. 2020 se v klubovně fotbalového hřiště ve Veřovicích konal tradiční turnaj 

s názvem „Veřovský Vůl“. Na 1. a 2. místě  se umístili: Matúš Ivo - Matúš Petr a Daniel Macíček- 

Lumír Mališ, na 3. a 4. místě: Pavel Šinta – Pavel Farkavec  a Daniel Olšák – Zbyněk Černoch. 

Všem blahopřejeme. 

 

Velké poděkování patří sponzorům za poskytnutí cen pro vítěze, a to Petru Blažkovi, Marasmoto 

s.r.o., Tomáši a Lucii Křižkovým, Michalu Piterákovi, Martinu Vymětalíkovi, obci Veřovice, Petru 

Moravcovi, Tomáši a Romanovi Křížkovým, Zbyňkovi Černochovi a Radku Novákovi, Restauraci 

U sudu, Víťovi Pavelčákovi, Lukáši Piterákovi, Danielu Macíčkovi, Kamilu Frydrychovi, Zdeňku 

Bartoňovi, Lubomíru Jeřábkovi,  Tomáši Matúšovi, Bufetu na nádraží a také veřovským 

fotbalistům za zapůjčení klubovny.                                                               

                                                                                     Organizátoři akce  

                                                                                     Ivo Matúš, Petr Kučera a Daniel Olšák 
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Lyžaři z veřovského klubu pronikli za hranice našeho regionu 
I když v našich končinách si můžeme o sněhu nechat jenom zdát, veřovští lyžaři se zúčastnili akcí 

přesahujících hranice našeho regionu. 

Dne 8.2.2020 se náš člen Jan Bartoň zúčastnil závodu na 15 km v běhu na lyžích pod názvem 

„Noční stopa Valachy“ ve Velkých Karlovicích. Ze 171 prezentovaných závodníků zvítězil ve své 

kategorii a stal se také absolutním vítězem celého závodu. 

Dne 15.2.2020 se Jan Bartoň zúčastnil pod hlavičkou reprezentace ČR závodu ve sprintu na lyžích 

pod názvem CITY CROSS SPRINT OSTRAVA. V mužské kategorii zde startovalo 24 závodníků 

z několika zemí, vesměs bývalí reprezentanti. Náš zástupce skončil v semifinále a kdo měl možnost 

sledovat závod v televizi, tak při rozhovoru padla také zmínka o jeho bydlišti - Veřovicích. 

Již tradičně se zástupci našeho klubu zúčastnili nejstaršího závodu ČR v běhu na lyžích 

„JIZERSKÁ 50“. Letos se navíc jednalo o specifický závod k 50. výročí tragedie expedice „PERU 

1970“, kde zahynulo 15 československých horolezců.Dne 6.2.2020 odpoledne vycestovali Libor 

Sýkora mladší, Ondřej Matuš, Pavel Tománek a Luboš Rýc. Jako doprovod, technické zabezpečení, 

masér a servis lyží také Sýkora Libor starší. Veškeré výdaje si hradili účastníci sami. V den závodu 

bylo nádherné počasí a v cíli bylo klasifikováno 4385 závodníků ve 13 kategoriích (ti kteří závod 

dokončili). Jedná se o závod s mezinárodní účastí a v kategoriích mužů a žen se objevili i bývalí 

reprezentanti jednotlivých zemí a také i současní profesionálové běžeckého lyžování. 

A nyní k výsledkům závodníků z našeho klubu: 

Libor Sýkora mladší celkově 143. místo  

ve své kategorii do 39 let 103. místo z 1092 klasifikovaných 

Ondřej Matuš celkově 950. místo 

ve své kategorii do 39 let 340. místo z 1092 klasifikovaných 

Luboš Rýc celkově 317. místo 

ve své kategorii do 49 let 95. místo z 1427 klasifikovaných 

Pavel Tománek celkově 2496. místo 

ve své kategorii do 69 let 193. místo z 342 klasifikovaných 

Za zmínku stojí také přítomnost Libora Sýkory staršího, který využil své zkušenosti bývalého 

závodníka, staral se o naše čtyři reprezentanty, připravoval lyže a dělal to správné „závodnické“ 

zázemí. Domů se pak vraceli dne 9.2.2020 a s odstupem času můžeme jejich vystoupení na 

„Jizerce“ i vystoupení Jana Bartoně hodnotit jako velmi zdařilé a reprezentativní jak pro náš 

Lyžařský klub Veřovice, tak i pro celou obec Veřovice. Lyžařský klub Veřovice jim za úspěšnou 

reprezentaci děkuje.  

Ještě informace o pořádání Krajského závodu v běhu na lyžích v našem areálu. Z důvodu 

nedostatku sněhu se nepodařilo závod ani v náhradním termínu uspořádat . 

Letošní zima byla pro LKVE nejhorší za několik minulých let a tak jsme opět neuskutečnili jak 

závody, tak ani oblíbený Maškarní karneval na lyžích. 

Jen pro ilustraci, na „vleku“ v našem areálu se v zimě 2019/2020 jezdilo jen tři dny – pátek, sobota 

a neděle v lednu. 

Na závěr chci všechny opakovaně pozvat k návštěvě restauračního zařízení v našem areálu, kde v 

příjemném a klidném prostředí rádi všechny přivítáme v sobotu a v neděli vždy od 14 hodin a také 

kterýkoliv jiný den, po domluvě s chatařkou paní Annou Klopcovou, 

telefon číslo: 736155374.  

 

Za Lyžařský klub Veřovice 

Pavel Křížek 
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Informace o činnosti knihovny Veřovice v roce 2019 

Stav knihovního fondu: 

V knihovně je k 31.12.2019 celkem 5 370 knih. V tom je 1.351 knih naučné a 4.019 knih krásné 

literatury. Počet docházejících periodik je 3 exempláře. Počet přírůstků v r. 2019 je 140 knih, počet 

úbytků je 115 knih z důvodu opotřebování. 

Uživatelé: 

V roce 2019 bylo registrováno 128 čtenářů, z toho 79 dětí do věku 15 let.  

Návštěvníků celkem bylo 1.036 /fyzické návštěvy/. Návštěvníci půjčovny 848, návštěvníci 

kulturních akcí 72, návštěvníci vzdělávacích akcí 116.  Proběhly tyto akce: 5 besed pro žáky ZŠ a 

1 pro MŠ. V červnu 2019 se uskutečnilo 3. pasování prvňáčků na čtenáře. Bylo pasováno 24 dětí 

za účasti rodičů, třídní učitelky a knihovnic. 

Vypůjčování: 

Ve sledovaném období bylo celkem 2.722 výpůjček naučné a krásné literatury + periodik pro 

dospělé a mládež. 

Další údaje: 

Knihovna půjčila knihy jiným knihovnám formou knihovních fondů - celkem 144 svazků. Zároveň 

dostala zapůjčeno 212 svazků od knihoven jiných. 

Knihovna poskytuje službu využití veřejného internetu, v roce 2019 však o ni nebyl u návštěvníků 

zájem.   

Stav automatizace v knihovně: 

Stále probíhá katalogizace knih, které měly pouze knižní lístky. 

                                                                                                                         Věra Popová 

 
 

 
P O Z V Á N K A 

Organizátorky tradičních výstav a Kulturní zařízení Veřovice 

Vás zvou 

na jarní výstavu, která se uskuteční v sobotu 28. března 2020  

v Kulturním domě  

ve Veřovicích v době od 10.00 do 18.00 hodin. 

Současně v přísálí KD proběhne 

v dopoledních hodinách bazárek dětského oblečení 

a odpoledne pak k poslechu zahraje cimbálovka. 

 

Občerstvení je zajištěno. 
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Koupaliště Mořkov 
Přijme na letní sezónu 2020 brigádníky na následující pozice: 

- Kuchaře 

- Číšníky, servírky 

- Uklízečky 

- Pomocné práce do kuchyně 

- Brigádníky do výdejního okýnka 

- Pekaře pizzy 

- Řidiče na rozvoz pizzy 

- Správce (sekání trávy, údržba areálu) 

Info u pí. Skybové, tel. 732 252 953 nebo mail. koupaliste.morkov@seznam.cz 
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Včelí pastva II 
V minulém čísle veřovského Vyškeřáku jsme se podívali na Třapatku nachovou neboli Echynaceu. Určitě 

si ji někteří z Vás již vysadili doma za okno. Já tedy ano. 

Cílem včelařů a obce je v příštích letech rozšiřování květnatých a nektarodárných pásů. Pilotně začínáme 

na Včelařském středisku a na pozemku pod ním. Když je sucho, tak si zajdem k Sudu na „jedno“, ale co 

hmyz? A právě pásy plní úlohu zadržování vlhkosti, kde nejenom včely můžou načerpat dostatek sil. 

Svazenka vratičolistá 

Svazenka kvete už po 60 dnech od vysetí, potlačuje plevel, zlepšuje kvalitu půdy a chrání ji před erozí. 

Rostlina se po odkvětu zaorá. Je skvělá jako zelené hnojení a nejen to, její květy obsahují nektar s obsahem 

cukrů až 40%. Svazenku vyséváme od poloviny dubna do konce července. Můžeme i později, ale pro včely 

již bez velkého významu. 

Jetel inkarnát 

Má podobné vlastnosti jako Svazenka. Kvete purpurovými květy a při přimíchání semen květnaté louky 

tak můžete oživit různá zákoutí vaší zahrádky. 

Ještě se s Vámi musím podělit o vtip, který mi při debatě o včelách vyprávěl Pinďa.  

A docela se hodí do dnešní doby.                                                                                                                                                  

 

Potká Jura včelaře a ptá se ho.  

Prodáš mi med? 

Jo jasně.                                                                                                                                                          

A za kolik? 

Za 50 korun.  

Opravdu? Tak to si vemu 10kg. A kdy se můžu zastavit?  

No musíš chvíli počkat, zatím mám jen jednu včelu.   

 

                                                                                                                         S přáním všeho dobrého 

                                                                                                                                    Petr Švolba 
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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. 
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INFORMACE SRPŠ  při ZŠ Veřovice 
V neděli 23. 2. 2020 se celý KD zaplnil smíchem dětí, které si již jako každoročně přišly užít 

spoustu zábavy na DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. Již kolem patnácté hodiny se sál plnil všemožnými 

kouzelnými a pohádkovými bytostmi. Jako tradičně i letos probíhala soutěž o nejkrásnější masku. 

Porotci to měli velice těžké, ze záplavy zdařilých masek bylo vybráno šest, které byly oceněny. O 

zábavu se postaral DJ Soupa a animátoři. Překvapením pro zúčastněné bylo také taneční vystoupení. 

Připraveno bylo občerstvení, bohatá tombola, malování na obličej a také strašidelný fotokoutek. 

Letošní maškarní rej se vydařil a účast byla nad očekávání všech opravdu hojná. Akci pořádalo 

SRPŠ Veřovice. 

Děkujeme všem, kteří přiložili ruku k dílu, také Vám, návštěvníkům a našim sponzorům: Balcárek 

Jaroslav, restaurace Na Fojtství, Open-Sport s.r.o., Obec Veřovice, Matúš Trade s.r.o., květinářství 

– Lukáš Beseda, stolařství – Štěpán Gold, Pekárna – Černochová Hana, Netwok24 s.r.o., Johana 

Cváčková, Goldys s.r.o., Potraviny U Ivánků, Michalovo pekařství, kadeřnictví – Petra Popová, 

Simona Tobiášová. 
 

 

I N Z E R C E: 

PEDIKÚRA A KOSMETIKA 
Nabízím pedikérské a kosmetické služby včetně prodlužování řas - technika řasa na řasu. 

Provozovna je ve Veřovicích v bývalém revíru. Termín je možné 

sjednat vždy dle telefonické domluvy. K nemohoucím a starším 

lidem je pedikúra možná až do domu. 

Těším se na Vás a kontaktovat mě můžete na tel. 605 849 726 . 
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Rozlosování utkání AFC Veřovice _jaro 2020 
 
Datum  Den  Čas   Kolo   Domácí  Hosté  výsledek odjezd  bus 

22.03.2020  So  15:00   15. muži Kozlovice - AFC 

29.03.2020  Ne  15:30   16. muži  Mořkov     - AFC 

04.04.2020  So  13:00   17. žáci  AFC   - Nový Jičín "B" 

04.04.2020  So  15:30   17. muži  AFC   - Starý Jičín 

11.04.2020 So  10:00   8. ženy  AFC   - Štramberk 

11.04.2020  So  10:00   16. žáci  Troj-Bystré - AFC               9:00 (malý bus) 

12.04.2020  Ne  15:30   18. muži  Tísek   - AFC 

18.04.2020  So  13:30   15. žáci  AFC   - Mořkov 

18.04.2020  So  16:00   19. muži  AFC   - Fryčovice 

19.04.2020  Ne  14:00   9. ženy  Lubina  - AFC 

25.04.2020  So  10:00   10. ženy  AFC     - Jakartovice 

25.04.2020  So  10:00   14. žáci  Kunčice p. O. - AFC            8:45 (malý bus) 

25.04.2020  So  16:30   20. muži  Ostravice   - AFC 

02.05.2020  So  16:30   21. muži  AFC   -   Lískovec 

03.05.2020  Ne  15:00   11. ženy  Vítkovice "B" - AFC 

08.05.2020  Pá  17:00   12. žáci  Vlčovice-Mniší - AFC       16:00 (malý bus) 

09.05.2020  So  10:00   12. ženy  AFC   -   Orlová 

09.05.2020  So  16:30   22. muži  Skotnice - AFC 

13.05.2020  St 17:00   18. žáci  Odry  - AFC                       15:30 (malý bus) 

16.05.2020  So  10:00   13. ženy  AFC   - Sl. Ostrava 

16.05.2020  So  14:30   19. žáci  AFC   - Fulnek 

17.05.2020  Ne  17:00   23. muži  Jeseník n O. - AFC 

23.05.2020  So  10:00   20. žáci  Příbor – AFC                        8:45  (malý bus) 

23.05.2020  So  17:00   24. muži  AFC - Spálov 

24.05.2020  Ne  17:00   14. ženy  Český Těšín - AFC             14:45 (velký bus) 

31.05.2020  Ne  14:00   21. žáci  Jeseník n O. - AFC              12:45 (malý bus) 

31.05.2020  Ne  17:00   25. muži  Tichá   -   AFC 

06.06.2020  So  14:30   22. žáci  AFC    -   Lichnov 

06.06.2020  So  17:00   26. muži  AFC    -   Kopřivnice 

13.06.2020  So  17:00   14. muži  Vlčovice-Mniší – AFC 
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Poděkování AFC Veřovice z.s.,  - sportovní riflový ples 

Dne 15.2.2020 se uskutečnil sportovní riflový ples v kulturním domě ve Veřovicích, který pořádal 

fotbalový klub AFC Veřovice z.s. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se této akce zúčastnili 

ve stylu riflovém a tím přispěli k dobré úrovni tohoto plesu. Zároveň bych chtěl také poděkovat 

funkcionářům, hráčům, hráčkách, organizátorům a příznivcům, kteří se podíleli na přípravě tohoto plesu. 

Poděkování patří i Kopřivnické skupině KopRock za hudební produkci a především občanům naší obce za 

finanční podporu. Velké dík patří podnikatelským subjektům a osobám, kteří se finančně nebo věcnými 

dary podíleli na zajištění bohaté tomboly. 

 

Mezi ně patří: Marie Machová – cukrářství, AFC Veřovice, z.s., Renata Švancerová, Stolařství – Pavel 

Klimpar, Ing. Karel Trlica a Ing. Lenka Trlicová – projektové inženýrství, Tomáš Gold fy. Goldys, Michal 

Šmahlík – kovoobrábění, Kadeřnictví – Věra Černochová, Tesařství Tomáš Křížek a Roman Křížek, Marta 

Surovcová, Martin Satek – instalatérské práce, Roman Jalůvka – zubní ordinace, Květinářství – Lukáš 

Beseda, Tomáš Křížek, Ladislav Bartoň – zdravá výživa, Lukáš Geryk – satelitní technika, Swietelsky s.r.o. 

- Ondřej Matuš, Innogy – Petr Vybíral, Lipka HQ s.r.o., Milan a Martin Lacina – autoservis, Maloobchod 

a drogerie u Ivánka, zednické práce – Roman Mička, PVC okna – Petr Guryča, Michal Piterák – pálenice, 

Hana Černochová – pekárna u Černochů, Kadeřnictví – Petra Popová, Jaroslav Balcárek – Restaurace u 

Fojta, Irena Lacinová Tóthová – kadeřnictví, RenoFarma Lučina, s.r.o. Veřovice, Restaurace u Sudu, 

Hospoda na Nádraží - Miroslava Kuncová, fy. ALVE s.r.o., Radek Pavelčák – stolařství, Jaroslav Lošák 

SŽDC, Aneta Matuš, Řeznictví Gold Veřovice, Lubomír Jeřábek – elektromontáže, Pavel Matúš – Matúš 

Trade, Štěpánka Vroblová, Radomír Pavliska – žaluzie, TS-Valašské Meziříčí, Slumeko Kopřivnice, Kolář 

Miroslav, Drogerie Teta Frenštát pod Radhoštěm, Obec Veřovice, Michalovo pekařství, Michal Novák – 

Open sport, Kurečka Kopřivnice, Lubomír Sýkora, Miloslav Pítr, Restaurace u Hyklů – David Blecha, Jiří 

Vymazal – stolařství, Restaurace – Dolní dvůr Veřovice, Michal Šmahlík – kovoobrábění, Jiří Válek – DS 

Semita, VOSTAV MORAVA, a.s., MULTIP Moravia, s.r.o., Jiří Blažek – stolařství, Pavel Blažek, Evelio 

– Oldřiska Kociánová. 

Děkujeme za podporu. Výkonný výbor AFC Veřovice, z.s. 

 

J U B I L A N T I  měsíce března 2020 
Pavlína Besedová, Blanka Zapletalová, Pavel Křížek 

 Marcela Satková, Helena Kyselá, Helena Zátopková  

  Miroslav Kolář  

   Jarmila Zelenková, Miroslav Bartoň, Oldřiška Špačková,  

                                      Marie Matúšová, Jaroslava Černochová, Emil Hanzelka  

 

Gratulujeme jubilantům, kteří v měsíci březnu 2020 oslaví svá životní jubilea. 

 Přejeme mnoho zdraví, spokojenosti a pohody. 

 

 
Vzpomínky: 

 Dne 2. března 2020 uplynulo již 10 let od úmrtí paní Lenky Gerykové. Vzpomínají dcery Karla a Alena 

s rodinami. 

 

 Dne 16.3.2020 uplyne již 19 smutných let od úmrtí naší milované maminky, babičky, prababičky, tchýně, 

sestry, švagrové, tety a kamarádky paní Ludmily Šenkeříkové z Veřovic. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 

S láskou a úctou vzpomínají dcera Alena s manželem Ladislavem, vnučka Veronika s Liborem a synem 

Radímkem, syn Pavel s rodinou, dcera Ilona s rodinou a ostatní příbuzní. Nikdy nezapomeneme!! 
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