
 

                         Červenec a srpen 2020 
Motto: 
„Jedním z nejkrásnějších zadostiučinění v životě je, že kdykoli se upřímně snažíme pomoci jinému, 

pomáháme i sami sobě.“                                                 Ralph Waldo Emerson 

 

Vážení a milí spoluobčané, milé děti. 

Sucho nebo přívalové deště? 

Už nás nezlobí pouze koronavirus, ale také nás zlobí a trápí přívalové deště, které se  přehnaly i 

přes naši obec a dosti nás pozlobily. Osobně jsem byl přítomen v mnoha zaplavených částech 

rodinných domů, garáží, sklepních prostor a jiných lokalit. Cítil jsem obrovskou beznaděj a 

bezmoc nás všech, ale nevzdávali jsme to a bojovali usilovně a nepřetržitě, a také se modlili, ať 

už to skončí a všichni společně si oddychneme. Oheň a voda je dobrý sluha, ale zlý pán, před 

kterým se nedá schovat. Neskutečné díky patří našemu sboru dobrovolných hasičů v obci 

Veřovice v čele s velitelem panem Petrem Šťastným za jejich nesmírně obětavou, usilovnou,  

náročnou a dobrosrdečnou pomoc našim spoluobčanům v těchto těžkých chvílích. Jsou to ti praví 

lidé na správné místě. Celkově hasičský záchranný sbor má u mě velký obdiv za jejich práci pro 

lidi s nasazením vlastních životů. Musím zmínit i jednu neblahou zkušenost a pohoršení 

z chování některých našich spoluobčanů a nemám z toho vůbec dobrý pocit. Když přišla 

přívalová vlna, mapoval jsem situaci v celé obci. Zjistil jsem u jednoho domu, že tento dům bude 

nebo spíše už je zatopen. Byl to dům jednoho z našich dobrovolných hasičů v obci. Následně 

jsem dorazil na další místa, která byla postižena přívalovými dešti nejvíce a spatřil jsem onoho 

hasiče zaplaveného domu, který usilovně zachraňoval majetek jiných. Ale to zlé na tom je, že tito 

dobrovolní hasiči, kteří se obětují druhým, to schytávali od svých spoluobčanů. Sbor 

dobrovolných hasičů za přívalový déšť nemůže a hasiči také nemohou být na všech postižených 

místech najednou. Ale to asi někteří z Vás nepochopí a nechtějí chápat. Mohu Vám sdělit, že to 

hasiči ani my nemáme v takových situacích vůbec jednoduché. Buďte proto ohleduplní a trpěliví 

ve chvílích, kdy Vám druzí chtějí pomoci. 

Jeden ze zásadních problémů u nás a okolo je půda v lese. Kvůli kůrovcové těžbě dřeva je půda 

v lese udusaná těžkou technikou a výrazně ztrácí svou vlastnost vsakovat déšť a valí se z kopců 

na nás. Je zapotřebí neustále jednat se správci toku a vlastníky lesů, případně polí, luk, apod. 

Pokud něco budeme řešit při takovýchto přívalových deštích tady dole u nás v obci, budou to 

pouze již jen důsledky a vzniklé škody…. Celou situaci jsem mapoval přímo osobně. I my v obci 

každý rok vyčleňujeme finance z rozpočtu na protipovodňová opatření, např. čistíme příkopy, 

propustky, obnovujeme a rozšiřujeme dešťovou kanalizaci, čistíme vodní toky, nakupujeme 

vhodnou techniku na pomoc a úklid. I v dalších letech bude obec dle finančních možností 

investovat do protipovodňových opatření.  Doufejme, že již nebudou zapotřebí.  

Přeji Vám všem krásné letní prázdninové období, plné sluníčka, pohody, odpočinku a hezkou 

letní dovolenou s Vašimi blízkými a přáteli.  

Nezapomeňte se ve zdraví všichni zpět vrátit domů!     

 

Martin Fojtík, starosta obce Veřovice 



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 červenec, srpen a září 2020 

Stavební práce a terénní úpravy probíhají 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). 

Jsou zahájeny realizační práce na úpravě finálních povrchů na místních komunikacích (jedná se o 

místní uličky -tzv. malé strany- kompletně v celé obci Veřovice) po stavbě: „Kanalizace a ČOV 

v obci Veřovice“.  

  

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

Do konce srpna 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  
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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.  

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!          

 

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 

 

 

 

USNESENÍ 

z 22. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, konaného dne 23.6.2020 

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

22/1 

určuje ověřovatele zápisu ve složení: Bc. Gabriela Lošáková, DiS. a Mgr. Zuzana Piteráková 

22/2 

schvaluje upravený program 22. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice 

22/3 

volí návrhovou komisi ve složení: Ing. Marcela Paseková a František Černoch 

22/4 

bere na vědomí zprávu předsedy finančního výboru 

22/5 

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

místostarostou obce Františkem Černochem 

22/6 

neschvaluje podepsat Dodatek č. 18 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  

22/7 

schvaluje a ukládá starostovi obce Martinu Fojtíkovi podepsat Dodatek č. 19 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 úprava termínu pro dokončení stavebních prací (předání a převzetí dokončeného 

díla) nejpozději do 16.9.2020 

22/8 

schvaluje a ukládá starostovi obce Martinu Fojtíkovi podepsat Dodatek č. 20 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. 16 v celkové výši 281.295,09 Kč bez DPH 
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22/9 

schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2020 takto: 

Příjmy  60 201 900 Kč      +  63 500 Kč      =       60 265 400 Kč 

Výdaje  76 128 600 Kč      + 340 400 Kč      =       76 469 000 Kč 

Financování  15 926 700 Kč      + 276 900 Kč      =       16 203 600 Kč 

Úplné znění rozpočtového opatření č. 5/2020 je nedílnou součástí tohoto usnesení 

22/10 

rozhodlo o přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

mezi Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692 a obcí Veřovice, 

Veřovice 670, 742 73 Veřovice, IČ: 00298531, na realizaci projektu „Rekonstrukce místní komunikace č. 

1 v obci Veřovice, k.ú. Veřovice“ maximálně ve výši 400.000 Kč 

22/11 

bere na vědomí Závěrečný účet za rok 2019 Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Frenštátsko, nám. 

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

22/12 

bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí Mikroregion 

Frenštátsko, nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČ: 75110971 za rok 2019 

22/13 

bere na vědomí Zápis č. 1/2020 z jednání dozorčí rady Dobrovolného svazku obcí Mikroregion 

Frenštátsko 

22/14 

schvaluje a ukládá starostovi obce Martinu Fojtíkovi podepsat Smlouvu o zřízení věcného břemene, 

smlouva č. 03A.0439-00417 mezi ČEPS, a.s., se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, 

IČ: 25702556 a obcí Veřovice, Veřovice 670, 742 73 Veřovice, IČ: 00298531, na pozemky parc. č. 421/2, 

470/77, 470/81, 923/3, 1078/40, 2116, 2119/1, 2121/1, 2123/1, 2126/1, 2141 všechny pozemky v k.ú. 

Veřovice v rámci stavby „V403/803 – zdvojené vedení“ 

22/15 

schvaluje a ukládá starostovi obce Martinu Fojtíkovi podepsat Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene a dohodu o umístění stavby „Veřovice p.č. 1710/6, NNK“ č. IV – 12-8018214, mezi 

obcí Veřovice, Veřovice 670, 742 73 Veřovice, IČ: 00298531 a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, 

Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, zastoupená ADEN LP s.r.o., Jeseník 

nad Odrou 28, 742 33 Jeseník nad Odrou, IČ: 26821621 

22/16 

schvaluje koupi pozemku parc. č. 327/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 201 m² a parc. 

č. 2218/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m² oba pozemky v k.ú. Veřovice od Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2, 

Územní pracoviště Ostrava, Odbor odloučené pracoviště Nový Jičín, Husova 1079/11, 741 01 Nový Jičín 

za celkovou cenu 34.000 Kč  

22/17 

rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Veřovice ve výši 15.000 Kč spolku Děti s úsměvem, z.s., IČ: 

01284185, na víkendový pobyt (ubytování, doprava, pojištění a ostatní potřeby), organizaci letního tábora 

(ubytování, doprava, pojištění, potřeby pro program) a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace  

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

   Martin Fojtík                        František Černoch  

   starosta obce               místostarosta obce 
 

 

P o z v á n k a   

• na 23. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, které se bude konat v úterý dne 

21.07.2020 od 17,00 hodin v přísálí Kulturního domu ve Veřovicích. Bližší 

informace k programu budou včas zveřejněny na úřední desce. 
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Končí zcela mimořádný školní rok. Za námi je období, které se dotklo každého z nás. 

Po přechodu na domácí vzdělávání jsme čelili obrovské výzvě, jak přenést výuku do rodin. 

Trvalo několik dní, než si každý učitel našel svůj způsob práce v nové situaci. Bylo nutné najít 

vhodné komunikační kanály, stanovit priority při domácím vzdělávání. Z mého pohledu si velmi 

cením pracovního nasazení učitelů a zároveň velmi oceňuji přístup rodičů, váš zájem o domácí 

vzdělávání a snahu zdokonalovat sebe i vaše děti v komunikačních technologiích. 

Veliké poděkování patří oběma stranám za velmi dobrou spolupráci. Věřím, že letní prázdniny 

budou pro všechny obdobím zklidnění a že je všichni prožijeme ve zdraví a načerpáme novou 

energii.  

Přeji všem příjemně prožité prázdniny, zdraví a pohodu.     

Mgr. Renata Štěpánová 

 

Rozloučení s deváťáky 

Ve čtvrtek 25. června zaplnili školní nádvoří rodiče, prarodiče, sourozenci, přátelé, učitelé, hlavně 

však žáci 9. třídy, kteří slavnostně zakončili svoji devítiletou školní docházku. 

Po uvítání, tradiční prezentaci školních let a po poděkování rodičům i učitelům, jim bylo předáno 

poslední vysvědčení na naší škole.  

Starosta obce žákům předal pamětní listy a powerbanky, ředitelkou školy pak byly uděleny 

pochvaly a ocenění za jejich práci. 

Přejeme všem našim (vlastně už bývalým) žákům hodně úspěchů v dalším studiu na škole, kterou 

si vybrali a v osobním životě hodně štěstí. 

 

Mějte se krásně, holky a kluci. 

Mgr. Martina Šlapalová 

 

Literární úspěch v soutěži Požární ochrana očima dětí 

Každým rokem se naše škola účastní soutěže Požární ochrana očima dětí. I přes současnou 

nepříznivou situaci jsme do této soutěže zaslali několik příspěvků a získali ocenění 

díky Karolíně Novákové z 6. třídy, která se svým textem Danův příběh obsadila 1. místo 

v literární části své kategorie. 

 

Blahopřejeme, Karolíno. 

Mgr. Martina Šlapalová 
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Zprávy o činnosti Mateřské školy za měsíc červen 2020 

Většinu času v měsíci červnu jsme strávili na zahradě mateřské školy, ke jsme si užili hlavně 

deštivého počasí, hry v kalužích, na zedníky s blátem apod. Bylo i slunečné počasí, které nám 

umožnilo užít si hry s pískem, průlezky, houpačky, hru na dopravu s trojkolkami a koloběžkami. 

Zahráli jsme různé hry pohybové i taneční a taky jsme pleli záhonek, zasadili dýně, čichali a 

ochutnávali bylinky. 

Protože v letošním školním roce mateřská škola nepřerušuje provoz, mohou děti celé léto 

navštěvovat MŠ a také si nemůžeme nechat ujít Slavnostní rozloučení s předškoláky, které se 

uskuteční v srpnu. 

Věříme, že přes značná omezení i při dodržování všech hygienických opatření, přes to, že jsme 

nejeli na výlet, neuskutečnili jsme plánované akce a školní tradice, jsme prožili společně pěkný 

červen, plný zážitků a dobré nálady.  

 

Přejeme všem dětem i dospělým krásné léto. 

Alena Bezděková 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P O Z V Á N K A  

Myslivecký spolek Veřovice Vás zve 

 

na hubertskou mši a myslivecké odpoledne, 

které se uskuteční v sobotu 11. července 2020     
 

- od 10:00 hodin hubertská mše u kapličky sv. Huberta, 

po skončení se přesuneme na mysliveckou chatu, kde bude 

myslivecké odpoledne.  

 

Zajištěna je myslivecká kuchyně, občerstvení, cukrovinky.  

Pro děti i dospělé bude kolo štěstí, střelnice. 

K poslechu bude hrát reprodukovaná hudba.  

Za nepříznivého počasí se mše bude konat v kostele a myslivecké odpoledne v 

kulturním domě. 

Na Vaši účast se srdečně těší myslivci z Veřovic 
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INFORMACE - KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO 

KRAJE 
BEZPEČNÉ PRÁZDNINY  
Přestože to ještě před pár týdny mohlo vypadat všelijak, letní prázdniny si mohou i letos školáci 
užívat v plné míře. Každý školák se nejvíce těší na závěr školního roku, na dva měsíce letních 
prázdnin, nové kamarády, letní tábory a veškerá dobrodružství, které s sebou prázdniny 
přinášejí. Prázdniny však také přinášejí mnoho složitých situací nejen pro děti, ale také pro 
jejich rodiče, kteří musí i nadále chodit do zaměstnání. A tak se může stát, že starší děti 
zůstávají po dobu jejich pracovní doby sami. Pro bezpečnější prožití letních prázdnin jsme pro 
děti připravili pár užitečných rad. 
Mladším dětem, na I. stupni základní školy, bychom doporučili následující: 
V případě, že musíte zůstat samy doma 

- Nikdy nikomu cizímu neotvírejte a neříkejte do domácího 

telefonu, že jste samy doma 

- Při odchodu z domu byste měly uzavřít okna, uzamknout 

hlavní dveře 

- Nechte rodičům vzkaz kam a s kým jste šly ven, popř. kdy 

se vrátíte  

- Nenastupujte s cizími lidmi do výtahu 

 
 
 

Také při hraní si venku na hřišti, při sbírání hub nebo koupání 
- Nenoste klíče ani mobilní telefon viditelně a neodkládejte 

je mimo svůj dosah třeba na hřišti 

- Nebavte se na ulici nebo na hřišti s cizími lidmi, nic si od 

nich neberte a nikam s nimi nechoďte 

- Při hrách, a to nejen v lese, můžete narazit na munici, 

s touto nikdy nemanipulujeme a ihned přivoláme dospělého 

nebo voláme na linku 158 (v případě manipulace s municí může 

dojít ke zranění, které může vést k trvalým následkům) 

- Při koupání v neznámých vodách respektujeme 

doporučení jako je zákaz skákaní do vody nebo zákaz koupání 

– každé takové upozornění má svůj účel a je tam umístěno 

z nějakého závažného důvodu a ne proto, že by Vám dospělí záviděli, že máte 

prázdniny a můžete si užívat, zatím co oni musí chodit do zaměstnání 

- Pokud byste se při procházce ať už lesem, parkem nebo Vám novým neznámým 

městem, ztratily, zůstaňte na místě a nikam nechoďte 

Cyklovýlety nebo jízda vozidlem 
- Před tím, než vyjedete s kamarády na kole někam na výlet, zkontrolujte si povinnou 

výbavu svého jízdního kola a nezapomeňte na přilbu! 

 

- Tak jako na jízdním kole musíte dbát bezpečnosti, také při jízdě vozidlem, jako 

spolujezdec, musíte dodržovat určitá pravidla – jedním z nich je, že musíte být připoutáni 

bezpečnostním pásem (nejen, že za nepřipoutání hrozí pokuta, ale také Vám 

bezpečnostní pás může při srážce zachránit život).  
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Starší děti, na II. stupni základní školy, mohou využít rad uvedených níže: 
I v období letních prázdnin se může stát, že počasí venku zrovna nesvádí k venkovním hrám a 
tak usedáte k televizi, počítači nebo mobilním telefonům 

- Mějte však stále na paměti, že počítač ti kamarády nevynahradí a myslete také na to, že 

pohyb na čerstvém vzduchu je zdravý, mnohem zdravější než sezení u počítače s 

ohnutými zády 

- Nevěřte všemu, co na internetu píší a přesto, že navazujete 

třeba zrovna nová „ on – line „ kamarádství, nezapomeňte, že i 

v bezpečném prostředí svého pokojíčku na Vás mohou číhat 

různá nebezpečí 

- Zabezpečte správně svůj počítač – heslem, antivirovým 

programem apod. 

- Chraňte své soukromí – nesdělujte svá telefonní čísla, rodná 

čísla, adresu bydliště 

- Nikomu neposílejte své intimní fotografie, neodpovídejte na neslušné, vulgární nebo 

hrubé maily či vzkazy 

- Nedomlouvejte si schůzku přes internet, aniž byste o tom řekli někomu jinému 

- Nesdělujte informace o tom, kde se pohybujete nebo že odjíždíte např. na dovolenou 

apod. 

Preventivní videa v odkaze: 
https://www.policie.cz/clanek/jsme-v-tom-spolecne-aneb-internetem-bezpecne.aspx 
Video s příspěvkem na facebooku Policie ČR: 
https://www.facebook.com/168628236521263/posts/3376859572364764/ 
Moravskoslezští policisté přejí všem dětem bezpečné prožití letních prázdnin.  

                                                                                          por. Karla Špaltová 
                                                                                          nprap. Bc. Marika Jeličová     
 

Pojízdná rychločistírna peří  

– nabízí své služby ve dnech od 14.7.2020 – do 17.7.2020 na parkovišti za Kulturním 

domem Veřovice. 

Z naší sypkoviny a vašeho peří šijeme deky a polštáře. 

Otevřeno: 9,00 – 12,00 hodin  13,30 – 16,00 hodin 

Telefon: 736 646 045. Odvoz – dovoz dle dohody. 

 

INFORMACE – cyklistický závod Czech Tour 2020 

 – 3. etapa Olomouc – Frýdek-Místek 
V sobotu dne 8. srpna 2020  bude naší obcí projíždět cyklistický závod 

Czech Tour 2020, a to v době cca od 13,30 – do 13,45 hodin. Přijďte 

povzbudit cyklisty k hlavní silnici.  

 
 

8 

https://www.policie.cz/clanek/jsme-v-tom-spolecne-aneb-internetem-bezpecne.aspx
https://www.facebook.com/168628236521263/posts/3376859572364764/


 
 

 
 

9 
 

 



 

10 



                                                                              11 

 



 
12 



13 



 



 

 

Pedikúra u Vás doma: 
Dopřejte svým nohám, co si zaslouží! 

Můžete si vyzkoušet pedikúru s peelingem a maskou v ceně 350 Kč. 

Přijedu k Vám domů. 

Více informací na telefonním čísle 723 444 181. 

Budu se na Vás těšit ☺ 

Pavlína Boušková (Vaněčková) Hodslavice. 
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INZERCE – PRODEJ 

                                        PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ – BUK, SMRK 

1) prostorové metry (rovnané 1 m délky) 

2) uložené, štípané špalky do prostorového metru 

    (délky 30, 35, 40 cm ...) 

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

vozík 2,5 PRM,   Man 4,5,6,7 PRM 
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Veřovice – rozvoz ZDARMA 

 
Z naší nabídky vybíráme: 

• Rybízové víno PET láhev 1 Litr               100Kč 

• Jahodové víno PET láhev 1 Litr    110Kč 

• Višňové víno PET láhev 1 Litr     110Kč 

• Bezové víno PET láhev 1 Litr     120Kč 

• Hruškové víno PET láhev 1 Litr    125Kč 

• Malinové víno PET láhev 1 Litr    130Kč 

• Borůvkové víno PET láhev 1 Litr    130Kč 

• Rybízové víno s aronií PET láhev 1 Litr   135Kč 

• Rybízové víno s bezinkou PET láhev 1 Litr  135Kč 

• Rybízové víno s borůvkou PET láhev 1 Litr  135Kč 
 

Objednávejte na www.ovocnavina.eu  
 
Možno objednat i telefonicky nebo přes SMS na čísle 731 271 357 
Příklad SMS objednávky:  Rybiz 1ks, Rybiz+aronie 1ks, Jmeno a Prijmeni, Adresa 

 

 

 

Muzeum ve Frenštátě p. R. – výstavy a programy  

Stálá muzejní prezentace v podobě moderních expozic věnovaná minulosti, tradici, kultuře a 

přírodě Frenštátska.  

Otevírací doba: 

úterý - pátek 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 

sobota a  neděle 9.00 – 15.00 

www.muzeum-frenstat.cz 
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Sběr nápojových  kartónů 

Připomínám všem občanům, že ve čtvrtek 9. července 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  

 

Vážení spoluobčané, 

jak jsem Vás již v předešlých zpravodajích informoval, chtěl bych jen připomenout, že 

v naší obci je možnost odevzdávat použité jedlé tuky a oleje. Tyto je možno vkládat do 

žlutých popelnic o objemu 120 litrů s nápisem „jedlé tuky a oleje“. Dovoluji si Vás opět 

požádat, abyste do těchto popelnic odevzdávali pouze potravinářské oleje a tuky a to 

v uzavřených PET láhvích nebo kanystrech. V žádném případě není vhodné tam vhazovat 

skleněné nádoby, některé i neuzavřené anebo tam odkládat dokonce olej v igelitových 

sáčcích. Dochází k rozbití skla a z igelitu olej vyteče a celé popelnice pak musíme pracně 

čistit. Domnívám se, že téměř v každé domácnosti jsou k dispozici PET láhve od 

minerálek nebo limonád, do kterých můžete použitý olej nalít a poté vhodit do popelnice. 

Děkuji za pochopení.     

František Černoch, místostarosta obce 
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Nezapomeňte navštívit tradiční  

„veřovskou“ pouť, která se bude konat dne  

16. srpna 2020.  

 
 

 

 

P O Z V Á N K A 
 

Lyžařský klub Veřovice  

pořádá 

 

V sobotu 29. srpna 2020  

 

G U L Á Š O V É   H O D Y  
 

 

Zahájení prodeje: 14,00 hodin 

 

K ochutnání bude připraveno několik druhů gulášů 

různých chutí a další občerstvení. 

Zájemci o vaření hlaste se na tel.č. 736 155 374. 

Na příjemné odpoledne Vás zvou lyžaři z Veřovic. 
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Jubilanti měsíce července a srpna 2020 
 

Červenec: 

Josef Raška, Irena Lacinová, Radim Křenek                

   Petr Rakowski, Lenka Vašková, Dalibor Matuš 

      Magdalena Besedová, Zdeněk Hajda 

 Oldřich Křížek, Božena Gebauerová, Anna Holubová,             

              Dobromila Kuncová 

 

Srpen: 

Ing. Zdeněk Matúš      

   Jaroslava Geryková, Libor Sýkora 

        Jindřich Hyvnar, Jiří Lacina 

 Lubomír Hoďák, Rudolf Beseda, Pavol Koleno, Antonín Fojtík  

   

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. 

 

 

Poděkování: 

Děkuji tímto za obětavou pomoc starostovi obce panu Martinu 

Fojtíkovi a všem veřovickým hasičům při odstraňování červnových 

povodňových škod.  

Miroslava Křížková, Veřovice 307                                                               

 

 

Vzpomínky: 

Dne 15. července 2020 uplyne 15 let od úmrtí paní Ludmily Macíčkové. 

S láskou vzpomínají manžel Josef,  syn Petr, syn Pavel a dcera Jana  

s rodinami. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Děkujeme. 

 

Dne 25. srpna 2020 uplyne již 5 let, co nás navždy opustila Mgr. Ludmila 

Bartoňová, učitelka ZŠ Veřovice. S láskou stále vzpomínají sestřenice a ostatní 

příbuzní. 
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