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                   Leden 2021 

Motto: Před námi jsou lepší věci než ty, které jsme nechali za námi. 
      C.S. Lewis 

 
Vážení a milí spoluobčané, milé děti, přátelé a kamarádi, 

přeji Vám z celého srdce, aby se Vám vydařil rok 2021 podle Vašich přání. Abyste kolem sebe měli 

hodně radosti, lásky a hlavně pevné ZDRAVÍ!  

Loňský rok, který jsme spolu prožili a absolvovali, byl velmi náročný, plný osobních a 

společenských výzev, které nás častokrát pozitivně a pokrokově ovlivňovaly. Byl ro rok, co nás 

naučil fungovat přes různá vydaná opatření a omezení, fungovat bez mnoha všedních i nevšedních 

okolností, naučených prožitků a osob, které máme rádi. Na druhou stranu nám dal rok 2020 

příležitost se oprostit od hodně navyklých činností a zvyků a tím i možnost se zamyslet nad pravou 

podstatou věci, co je a co není důležité, jaká je opravdová hodnota žití a najít v nás všech ty 

záležitosti, vlastnosti, které vystihují hlavní podstatu života. Loňský rok dával, bral a ve výsledku 

nás především posiloval. Viděl jsem kolem sebe boj každého s tím, s čím se střetával. A přestože 

se nám to nelíbilo, nezbývalo nám nic víc, než věci kolem sebe přijmout takové, jaké jsou, 

přizpůsobit se a jít dále…. Víra a naděje lidi spojovala a ukázala, že tady nejsme sami a že společně 

dokážeme více než jen jako jednotlivec. Ochota a pomoc druhému jakýmkoliv způsobem nás 

posilovala a ukázala, že věci mají smysl díky vzájemné spolupráci, pochopení a vzájemné 

náklonosti. Proto mějte rádi své partnery, rodinu, děti, přátele, kamarády, kolegy, sousedy…a 

myslete i na ty, kteří již, bohužel, s námi nejsou. Jsme součástí jednoty a společně dokážeme více, 

než si vůbec umíme představit. Život lehčí nebude. To my musíme být silnější. 

Děkuji Vám všem za spolupráci v uplynulém roce 2020 a těším se na Vás v roce 2021. Přeji Vám 

všem to nejlepší a hlavně to nejdůležitější - ZDRAVÍ!!! 

Informuji občany, že termín vyzvednutí stolního obecního kalendáře je do konce měsíce ledna 2021. 

Martin Fojtík – starosta obce Veřovice 

 
Místní poplatky pro rok 2021: 

Poplatek ze psa     120 Kč/1 pes   splatnost do 31.03.2021 

Komunální odpad       540 Kč/1 osoba  splatnost do 30.06.2021 
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Stavba: „Kanalizace a ČOV obce Veřovice“! 

Vážení a milí spoluobčané, zde jsou další důležité informace o vývoji výstavby „Kanalizace a 

ČOV obce Veřovice“ 

Do konce března 2021 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 

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.  

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 rodinných 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 veškerá použitá voda z domácností!          

 

Nové důležité upozornění!!! – při realizaci domovních kanalizačních přípojek nepropojujte 

kanalizační potrubí do kanalizační šachtové trubky v průměru DN 425 (žebrovaná oranžová 

trubka). Kanalizační potrubí lze jen spojit a propojit na dně v šachtici, která se nachází na 

hranici Vašeho pozemku v šachtovém dně o venkovním průměru DN 160 (úplně na dně ve 

spodní části šachtice).  

Obec Veřovice ve spolupráci s Městským úřadem ve Frenštátě pod Radhoštěm, odborem 

životního prostředí, pracuje na dokončení změny stavby před dokončením, a to z důvodu 

nových parcel dotčených výstavbou „Kanalizace a ČOV obce Veřovice“. Následně po vydání 

rozhodnutí o změně stavby před dokončením bude zahájeno kolaudační řízení (závěrečná 

kolaudace stavby, kterou chceme zahájit ihned po nabytí právní moci rozhodnutí o změně 

stavby před dokončením).  

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 

              

mailto:starosta@verovice.cz
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USNESENÍ 

z 29. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, konaného dne 8.12.2020 

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

29/1 

určuje ověřovatele zápisu ve složení: Lukáš Urbanovský a František Černoch 

29/2 

schvaluje upravený program 29. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice 

29/3 

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

29/4 

bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru 

29/5 

schvaluje a ukládá starostovi obce Martinu Fojtíkovi podepsat Příkazní smlouvu č. 15772017 Dodatek č. 2 

mezi AP INVESTING, s.r.o., Palackého 12, 612 00 Brno, IČ: 60712121 a obcí Veřovice, Veřovice 670, 742 

73 Veřovice, IČ: 00298531. Dodatkem č. 2 se mění odměna a náhrada nákladů, termín a místo plnění 

v souvislosti s realizací stavby: „Kanalizace a ČOV obce Veřovice“ 

29/6 

schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2020 takto:  

Příjmy  61 817 800 Kč      -     1 856 700 Kč  = 59 961 100 Kč 

Výdaje  82 607 900 Kč      -    14 420 000 Kč  = 68 187 900 Kč 

Financování 20 790 100 Kč      -    12 563 300 Kč  =  8 226 800 Kč 

Úplné znění rozpočtového opatření č. 11/2020 je nedílnou součástí tohoto usnesení 

29/7 

schvaluje rozpočet obce Veřovice na rok 2021 

Příjmy  45 473 000 Kč 

Výdaje  57 326 000 Kč 

Financování 11 853 000 Kč 

Úplné znění rozpočtu je nedílnou součástí tohoto usnesení 

29/8 

schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Veřovice na roky 2022 až 2023 

29/9 

schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Veřovice na rok 2021 

29/10 

schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Veřovice 

na roky 2022 až 2023 

29/11 

schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Kulturní zařízení Veřovice na rok 2021 

29/12 

schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Kulturní zařízení Veřovice na roky 2022 

až 2023 

29/13 

stanovuje prodejní cenu 1 m³ pitné vody od 1.1.2021 pro občany odebírající vodu z vodovodního řadu pro 

dolní část obce Veřovice ve výši 43,52 Kč bez DPH 

29/14 

schvaluje na základě usnesení vlády o přijetí krizových opatření odpuštění nájmu nebytových prostor 

v objektu č.p. 197 po dobu dvou měsíců (říjen, listopad) 2020 těmto podnikatelům: P. P., A. Š., M. Š. 

29/15 

rozhodlo schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

evidenční číslo 02800/2020/RRC ze dne 27.7.2020 mezi Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 

Ostrava, IČ: 70890692 a obcí Veřovice, Veřovice 670, 742 73 Veřovice, IČ: 00298531 a ukládá starostovi 

obce Martinu Fojtíkovi tento dodatek podepsat 
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29/16 

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 31.12.2020 

29/17 

schvaluje termíny Zastupitelstva obce na rok 2021 takto: 19.1.2021, 16.2.2021, 16.3.2021, 13.4.2021, 

25.5.2021, 22.6.2021, 20.7.2021, 17.8.2021, 14.9.2021, 12.10.2021, 23.11.2021, 16.12.2021  

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

   Martin Fojtík                        František Černoch  

   starosta obce              místostarosta obce 

 

 
 

V roce 2021 oslavíme významné historické výročí. Uplyne totiž 610 let od první písemné zmínky o naší 

obci. Jedná se však o trochu matoucí údaj, který nelze chápat jako přesné datum založení Veřovic. Ty 

nevznikly v roce 1411, ale jejich původ je mnohem starší. Bohužel počátky obce nejsou zcela jasné a vlastně 

se nedají ani jednoznačně popsat. Předpokládá se, že ke vzniku Veřovic došlo zhruba na konci 13. století 

v souvislosti s procesem středověké kolonizace zalesněné krajiny kolem říčky Sedlnice. Někteří badatelé 

kladou založení vsi do období mezi lety 1274-1282 a dávají ho do spojitosti s vyměřením katastru blízkého 

Lichnova. V údajné výsadní listině z roku 1293 určené pro lichnovského fojta Heřmana se totiž mluví o 

vernyřovských (tzn. veřovských) mezích, což nepřímo naznačuje, že už v té době Veřovice existovaly. Jde 

ale jen o stručnou a zpětně neověřitelnou zmínku. Problém je také v tom, že Heřmanova listina se do 

dnešních dnů nedochovala. O její existenci svědčí pouze textový výtah uvedený v mnohem mladší 

písemnosti vystavené až v roce 1539. Historikové proto zvolili kompromis a za nejstarší letopočet 

v dějinách Veřovic označili rok 1411, kdy moravský šlechtic Lacek z Kravař (zemř. 1416) vydal listinu, ve 

které se vzdává práva na odúmrť ve prospěch obyvatel Veřovic a dalších poddanských vesnic na 

Novojičínsku. Paradoxem je, že i originál tohoto dokumentu je dnes nedostupný. Byl ztracen během druhé 

světové války při přesunech archiválií mezi Štramberkem, Valašským Meziříčím a Opavou. 

K dispozici je pouze fotografie (viz obrázek níže) otištěná v publikaci Bohuslava Blažka: Z archivu města 

Štramberka z roku 1928. 

Jisté je, že zakladatelem Veřovic byl lokátor Werner. Podle něj získaly Veřovice svůj německý název 

Wernsdorf. Další informace o této osobě ale nejsou známy. Odhaduje se, že Werner vyměřil katastr Veřovic, 

rozdělil půdu mezi osadníky a stal se první fojtem. S jistotou lze také tvrdit, že Veřovice měly podobu lesní 

lánové vsi a patřily ke štramberskému, od poloviny 16. století novojičínsko-štramberskému panství. V obci 

vždy převažoval, na rozdíl od sousední německé Ženklavy či nedalekých Životic, český živel. 

Podobně jako v případě jiných vesnic se i ke vzniku Veřovic váže krátká pověst. Vypráví se v ní, že se 

Veřovice původně nacházely u potoka Sedlnice, konkrétně pak v lokalitě Potoky. Fojt Werner se s prvními 

Veřovjany usadil právě zde. Společně vystavěli osadu a pojmenovali ji po Wernerovi. K Jičínce se naši 

předci přestěhovali až později. U jejího toku pak založili nové Veřovice zhruba v současných hranicích. 

Tento přesun je vysvětlován různě. Obecní kronika z roku 1924 ho zdůvodňuje nedostatkem vody. Mnohem 

dramatičtěji ho líčí Ladislav Bartoň či Břetislav Piterák. Podle nich byly Veřovice či spíše Wernerovice 

vypáleny loupeživým rytířem a majitelem štramberského panství Burianem z Puklice. Ten si u 

wernerovického fojta půjčil sto zlatých. Peníze však nevrátil a svému věřiteli se odvděčil zničením jeho 

vsi. Z bezpečnostních důvodů pak byla osada obnovena u Jičínky. Pravdivost této pověsti je sporná, i když 

osoby v ní vystupující opravdu žily. Rytíř Burian z Puklice vlastnil štramberský hrad a jeho okolí v letech 

1464-1471. Vypálení starých Veřovic je mu ale připisováno spíše na základě jeho násilnické povahy než 

podle skutečných činů. Proč by ničil vesnici, z které mu plynul hospodářský zisk a kterou mohl využít jako 

základnu pro své zločinecké výpravy? Umístění původních Veřovic do sousedství říčky Sedlnice by naopak 
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podporovaly argumenty o blízkosti katastrální hranice s Lichnovem nebo celkový směr kolonizačního 

procesu. 

I přes spoustu nejasností spojených s ranými dějinami Veřovic plánujeme v roce 2021 oslavit výše zmíněné 

historické výročí. Při této příležitosti chceme také připomenout práci všech starších či současných historiků 

zabývajících se minulostí naší obce, ať už to byl např. první veřovský farář Otto Antonín Schindler (1755-

1792?) nebo nedávno zesnulý starosta Ing. Břetislav Piterák. 

 

Letošní oslavy budou probíhat hlavně ve spojení s tradiční akcí Den obce Veřovice, kterou plánujeme 

v termínu 3. 7. 2021, kdy si chceme připomenout historii nejen výstavou fotografií a krojů, ale také i 

přednáškou, nabídkou veřovského jídla a piva dle dávných receptů. Na své si přijdou milovníci lidové 

i moderní hudby, slavnost vyvrcholí vystoupením zpěváka lidových písní Jožky Černého 

s cimbálovkou a skupiny No Name, ale také i pamětníci díky dochovaným veřovským písním a 

básním. Již zmíněné podklady zabývající se minulostí naší obce se chystáme aspoň z malé části 

předložit ve zpravodaji v letošním roce. Máme zájem sepsat historické informace do pamětní 

brožurky, kde se popíšou materiály, které jsou a budou k výročí 610 let k dispozici. Otvíráme tak 

prostor všem občanským aktivitám, jednotlivcům a spolkům, zapojit se mohou všichni.  

 

David Mach a Gabriela Lošáková 

kontakt: kzverovice@seznam.cz 

 

 

 

Foto listiny Lacka z Kravař z roku 1411. Veřovice jsou zmíněny zhruba uprostřed čtvrtého textového řádku 

odshora. 

 

 

mailto:kzverovice@seznam.cz
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www.zsverovice.cz                                                              Leden  2021 

                                
 

„Nový rok je dnem, kdy mají všichni lidé narozeniny.“ 

Charles Lamb (anglický spisovatel) 

 

Konec roku 2020 nás přivádí k bilancování nad tím, jaký vlastně byl ten uplynulý rok. Co nám 

přinesl, nebo naopak vzal. Co se nám povedlo nebo nepovedlo. Momenty, na které budeme 

vzpomínat nebo ty, za kterými uděláme tlustou čáru a už se k nim nebudeme vracet. 

Končí rok, pro který se těžko hledá správný přívlastek. Přinesl spoustu nových výzev a netradičních 

situací, se kterými jsme se museli vyrovnat. Většinu z nás donutila věnovat více času dětem, rodině 

a trávit více času v přírodě. Netrpělivě vyhlížíme normální období, které nebude plné vládních 

opatření a omezení. Věřím, že následující rok 2021, který nese na konci jedničku, bude nakonec 

jedničkový a bude ve všech rozměrech prostě lepší. 

 

Do nového roku 2021 všem přejeme hlavně zdraví, kus štěstí a velkou radost ze života. 

Žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ Veřovice 

 

Jak jsme si užili předvánoční odpoledne ve školní družině 

V prosinci jsme si v družině příjemně užívali každý den hledáním dobroty z adventního kalendáře 

a také nám sv. Mikuláš zanechal  svou sladkou nadílku za oknem. 

Hlavní událostí bylo jisté odpoledne před vánočními prázdninami. Letos jsme to pojali zcela 

netradičně – v přírodě, v lese, jsme si vyhlédli stromeček, který si děti samy nazdobily křížalami, 

slaměnými a dřevěnými ozdobami a nechyběl ani světelný řetěz. U stromku jsme si smlsli 

i na cukroví. Patřičné dobroty byly v lese zanechány i lesním zvířatům. 

Nazpátek jsme se moc těšili, protože jsme tušili nějaké milé překvapení. A opravdu, v družinách 

děti čekaly pod stromečkem dárečky, které jim byly „ušity na míru“, a věříme, že každého potěšily. 

Chtěli bychom poděkovat osazenstvu kuchyně za výtečný punč. 

Přejeme všem šťastný nový rok 2021.    

Děti a vychovatelky ŠD 

 

Žáci 6. třídy se rozhodli pomoci 

Je již tradicí, že po školním Jarmarku odesílá naše škola pro různé charitativní organizace nemalé 

částky, které pocházejí z dobrovolného vstupného návštěvníků Jarmarku a deseti procent z výdělku 

jednotlivých tříd. 

Přestože se letos Jarmark neuskutečnil, žáci 6. třídy se rozhodli pomáhat a z příspěvků žáků dali 

dohromady celkem 1050 Kč, za které jsme koupili Skutečné dárky pro organizaci Člověk v tísni. 

Děkuji, že i v této době jsme ochotni pomáhat. 

Mgr. Martina Šlapalová 

 

 

 
 

http://www.zsverovice.cz/
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                                             TISKOVÁ ZPRÁVA: 

 

Zbytky hodování do kanalizace nepatří! Buďme odpovědní 
Kanalizace není odpadkový koš. Do čistíren odpadních vod společnosti SmVaK Ostrava přitéká 

dlouhodobě velké množství látek a předmětů, které tam nepatří. Způsobují problémy na strojích a 

zařízeních, zvyšují náklady a zatěžují životní prostředí. Advent, dny vánočního hodování a novoroční 

oslavy jsou jedním z nejrizikovějších období v roce 

Ostrava, 21. 12. 2020 – Konec roku je pravidelně obdobím, kdy do čistíren odpadních vod v celé zemi 

přitéká zvýšené množství látek a předmětů, které do kanalizační sítě v žádném případě nepatří. 

SmVaK Ostrava vyzývají při vánočních, silvestrovských a novoročních oslavách k odpovědnému 

chování. To zamezí tomu, aby bylo poškozováno potrubí a další zařízení v kanalizační síti, zatěžováno 

životní prostředí a vznikaly technické problémy při odvádění a čištění odpadních vod.  

V třídění plastů, skla nebo papíru patří Česká republika k evropským premiantům, lidé by se měli zamyslet 

také nad tím, že odpad v kuchyni, umyvadlo v koupelně nebo toaleta nejsou odpadkovým košem. To, co je 

možné do kanalizace vypouštět, jednoznačně určuje kanalizační řád. Házet do odpadu jakékoliv jiné látky 

a předměty povolené není. 

„Velké problémy v odpadní vodě způsobují oleje a tuky, které do ní velká část lidí běžně vylévá. Při smažení 

vánočních kaprů a řízků to platí o to víc a důsledky jsou o to horší. Tukové částice se při ochlazení shlukují, 

srážejí a nabalují na sebe další odpad. V potrubí vzniká odolný materiál, který je může zneprůchodnit. 

Hroudy tuku v kanalizačních stokách také poškozují a ucpávají čerpadla. Tuk se nalepuje na stěny potrubí 

stok, nastává chemická reakce a vzniklé sloučeniny urychlují korozi. Použité tuky a oleje patří do sběrných 

dvorů, kde je města a obce přijímají. Řada měst a obcí v regionu je navíc velmi odpovědná a pomáhá 

problém řešit instalací kontejnerů pro použité jedlé oleje a tuky, které jsou dále recyklovány a 

využívány,“ říká ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka. 

Komplikace způsobují také zátky od lahví a jiné předměty, které na sebe v potrubí nabalují další odpady. 

Do kanalizace v žádném případě nepatří hygienické potřeby, jako jsou vlhčené ubrousky a tyčinky do uší, 

nebo textilie, které se používají při úklidu. Toaletu by si také lidé neměli plést s odpadkovým košem pro 

zbytky potravin a jídla. „Slouží jako potrava pro hlodavce, kteří ve stokách žijí a díky dostatečnému přísunu 

stravy se mohou nekontrolovatelně množit. Na jaře během plošných deratizací a na podzim při ohniskových 

deratizacích pak musíme jejich počet eliminovat na únosnou mez,“ vysvětluje Tlolka. 

Kanalizace rovněž neslouží k likvidaci nevyužívaných léků, chemikálií, ředidel nebo zbytků barev. Když 

se dostanou do odpadní vody, mohou narušit fungování čistírny odpadních vod, způsobit ekologickou 

havárii a částečně projít čistírenským procesem dále do vodních toků. 

„Z našeho pohledu jde o zásadní problém. Negativní jsou dopady na životní prostředí, ale také na samotný 

provoz zařízení, která lidskou nezodpovědností trpí. Látky a předměty, které do odpadní vody nepatří, 

způsobují technické problémy a proces odkanalizování a čištění odpadních vod prodražují. To má ve svém 

důsledku dopad na peněženku každého z nás v částce, kterou platíme za odvádění odpadní vody (stočné). 

Kanalizační síť slouží k odvádění odpadních vod, nikoliv odpadků, ať již v jakémkoliv skupenství,“ vyzývá 

k odpovědnosti generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.  

Co do kanalizace nepatří? 

- Oleje a tuky používané především v kuchyni, ale i při dalších domácích pracích; 

- Pevné předměty 

- Zbytky potravin (biologický odpad); 

- Hygienické potřeby (vlhčené ubrousky, tyčinky do uší…); 

- Chemikálie a další nebezpečné látky (barvy, ředidla, oleje, ropné látky, čisticí prostředky atd.); 

- Léky (patří zpět do lékárny)  
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Kam s odpadem? 

- Chemikálie, barvy, ředidla – sběrný dvůr 

- Léky – lékárna 

- Kuchyňské oleje – sběrný dvůr, speciální kontejner (odnést přelitý do plastové lahve) 

- Zbytky potravin – směsný odpad (odpadkový koš), kompost, kontejner na biologický odpad 

- Hygienické potřeby – směsný odpad (odpadkový koš) 

- Motorové oleje – sběrný dvůr, některé benzínové pumpy 

- Baterie, žárovky – sběrný dvůr, některé obchody s elektronikou a domácími potřebami 

- Plastové lahve – kontejner na tříděný odpad, sběrný dvůr 

- Papír – kontejner na tříděný odpad, sběrný dvůr 

- Sklo – kontejner na tříděný odpad, sběrný dvůr 

Kontakt: 

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí SmVaK Ostava, a.s., 28. října 1235/169, Ostrava, tel.č. 725 500 509, 

marek.sibrt@smvak.cz, www.smvak.cz 

 

Lyžaři na začátku zimy 2021 

První dny roku 2021 jsou již za námi a výbor Lyžařského klubu Veřovice přeje všem svým členům 

a jejich rodinným příslušníkům, příznivcům lyžování a všem občanům naší vesnice hodně zdraví, 

štěstí, klidu a spokojenosti v rodině i v zaměstnání v tomto novém roce. 

Tak jako předešlé roky se jeví i letošní zima tak, že nebude přát zimním sportům. Prvé dvě akce 

„lyžařů“ - Krajský přebor v běhu na lyžích a Maškarní karneval na lyžích jsou plánovány na měsíc 

únor 2021. Datum u obou akcí není uváděno záměrně, „lyžaři“ musí zareagovat okamžitě v případě 

sněhové nadílky a veřejnost bude samozřejmě informována. 

Lyžařský klub má již třetí zimu možnost využívat osvětlení lyžařského svahu s vlekem a také dolní 

louky k běžeckému lyžování. K dispozici máme sněhovou rolbu a sněžný skútr, takže úprava svahu 

a běžeckých tratí není pro klub problémem – to však jen při dostatečné sněhové pokrývce.  

V případě, že se dočkáme očekávaného sněhu bude se na vleku lyžovat následovně: 

Pátky od 16,00 do 20,00 hod. 

Soboty od 9,00 do 20,00 hod. 

Neděle od 9,00 do 16,00 hod. 

Na dolní louce budou podle množství sněhu upraveny běžecké stopy a pokud bude zájem 

„běžkařů“, bude možnost lyžovat i při umělém osvětlení. 

Všechno výše uvedené je jen přáním výboru LKVE a všech lyžařů a navíc za současné 

koronavirové situace musíme respektovat různá nařízení a zákazy, takže nic z toho se nemusí vůbec 

podařit a uskutečnit. 

Pokud se situace související s pandemií uvolní, zveme vás k víkendovým návštěvám lyžařského 

areálu a naší lyžařské chaty. Je tam zóna klidu a pokud bude sníh, mohou se tam vydovádět i vaše 

děti. 

Lyžařský klub dále nabízí možnost pronájmu lyžařské chaty, a to nejen pro občany naší obce k 

pořádání soukromých akcí, rodinných oslav apod. S tím souvisí i možnost ubytování pro 15 osob 

přímo v areálu . 

Případný zájem o chatu nebo ubytování projednávejte telefonicky s dostatečným předstihem s 

chatařkou paní Aničkou Klopcovou, mob. 736155374.            

Výbor Lyžařského klubu, Veřovice 

 

mailto:marek.sibrt@smvak.cz
http://www.smvak.cz/
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                              J U B I L A N T I  měsíce ledna 2021 
Alice Zátopková, Jiří Boháč, Petr Pop, Tomáš Pop 

   Milada Hyvnarová, Milan Mach, Marie Zemánková, Vladimír Bartoň 

      Dana  Kovářčíková, Oldřich Geryk, Bedřich Gold, Ludvík Urbanovský 

                 Evžen Křížek, Zdeněk Matúš, František Jeřábek  

                   Bedřiška Křížková  

 
Gratulujeme všem jubilantům, kteří v měsíci lednu 2021 oslaví svá životní jubilea. 

Přejeme mnoho zdraví, spokojenosti a pohody.           

 
 

Vzpomínky: 

Dne 1. ledna 2021 by se dožila 80 let paní Irena Macíčková a 13. ledna 2021 uplynou 2 roky od 

jejího úmrtí. Stále vzpomíná dcera Naďa s rodinou. 

 

Dne 15. ledna 2021 uplyne již 1 rok od chvíle, kdy nás opustil Ing. Břetislav Piterák. Vzpomínáme 

a vzpomínat budeme. Zarmoucená rodina a další příbuzní, přátele a kamarádi. 

 

Dne 20. ledna 2021 by se pan Rudolf Urbanovský dožil 100 let a tentýž den by oslavila své 40. 

narozeniny Ivonka Bartoňová. S láskou vzpomínají Hana Bartoňová a Jana Pyšková s rodinou. 
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