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            Únor 2021 

Motto: 

„Život není žádná sranda, ale bez srandy by to nebyl žádný život“.    
                                                                                 Geoffrey F. Abert 

 

Vážení a milí spoluobčané, milé děti. 

Naše společnost je v této zvláštní době velmi roztříštěna a rozdělena.  

Výraz - BoSmePartyja - velmi výstižné a krátké spojení „tří slovíček“, vyjadřuje naši 

pospolitost. Tímto se omlouvám češtinářům, aby detaily tohoto spojení nekomentovali, bo 

spisovně není správně, ale mělo by to tak fungovat. Pevně doufám a věřím v to, že my 

Veřovjané  Sme ta partyja.   

 

Ještě ten, kdo tu partyju uměl výborně stmelit, byl náš bývalý pan starosta Břeťa. Kde se 

objevil Břeťa, tam byla partyja a plno srandy. Chybí nám Tvůj okouzlující humor a Tvé 

hlášky,  milý příteli Břeťo. Je to rok, co jsi nás opustil a my na tebe stále myslíme a 

vzpomínáme. Kdysi jsi mě tak dobře rozveseloval, a to mi strašně chybí. Už mě tak nikdo 

nerozveselí, jako jsi to dovedl Ty, Břeťo.  

 

O jednu z Tvých hlášek, která mi utkvěla v paměti, se musím podělit s našimi spoluobčany: 

„Ty Jane, kehos to tu dněska přivýd? Ty ho něznáš? To je Piterák.  Kerý Piterák? Tož od 

Květoša! To nyni Piterák, že synku nisy Piterák? Ale jsem. Nisy. Ty němožeš byť Piterák, 

protože Piteráci nisů tak tlustí!“ 

 

Nedávno jsem viděl pohádku o zlaté rybce. Chytíte ji a ona mluví. Nabídne Vám obchod. 

Když ji pustíte, splní Vám tři přání. Přestože jsem žádnou zlatou rybku nechytil, dvě přání 

teď vyslovuji – pevné zdraví a mír pro všechny. To třetí přání je, abychom měli po celý rok 

dobrou náladu, hýřili optimismem a všechno brali s úsměvem. Jak toho dosáhnout? Jen ten 

má úsměv na líci, kdo má pravidelnou …….! Buďme fit! A já už musím jít! 

 

Přeji krásný slunečný zimní čas plný sněhových radovánek.  

 

Martin Fojtík  

starosta obce Veřovice 
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USNESENÍ 

z 30. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, konaného dne 19.1.2021 

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

30/1 

určuje ověřovatele zápisu ve složení: Ing. Iva Šumšalová a Ing. Marcela Paseková 

30/2 

schvaluje upravený program 30. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice 

30/3 

volí návrhovou komisi ve složení: Zdeněk Bartoň a Ing. Petr Vybíral 

30/4 

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

30/5 

schvaluje a ukládá starostovi obce Martinu Fojtíkovi podepsat Dodatek č. 2 ke Smlouvě o podnájmu objektu 

č. OS 106/18/VHS a DS 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 se mění doba trvání podnájmu objektu od 1.10.2018 na dobu 

určitou do 31.1.2021  

30/6 

neschvaluje podepsat Dodatek č. 3 ke smlouvě o pronájmu pozemku OS 142/18/VHS a DS 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 se mění doba trvání pronájmu pozemku od 1.8.2018 na dobu určitou do 31.5.2021 a 

úhrada za pronájem 

30/7 

konstatuje ověření ve smyslu s ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), že návrh Změny č. 1 

Územního plánu Veřovice není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací 

vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu 

30/8 

vydává ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití ust. § 43 odst. 4 stavebního 

zákona, v souladu s ust. § 171 až § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, formou opatření obecné povahy Změnu č. 1 

Územní plán Veřovice 

30/9 

schvaluje vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby: „Původní budova ZŠ Veřovice 276, na parc. 

č. st 229/1 k.ú. Veřovice“ 

30/10 

určuje výběrovou komisi na výběr zhotovitele stavby na akci: „Původní budova ZŠ Veřovice 276, na parc. 

č. st 229/1 k.ú. Veřovice“ ve složení: Ing. Ondřej Matuš, Ing. Petr Vybíral, Zdeněk Bartoň, Ing. Iva 

Šumšalová, Martin Fojtík  

náhradníci: Pavel Matúš, Bc. Gabriela Lošáková, DiS., Ing. Petr Šťastný, Ing. Marcela Paseková, Mgr. 

Zuzana Piteráková  

30/11 

schvaluje a ukládá starostovi obce Martinu Fojtíkovi podepsat Kupní smlouvu č. UZSVM/ONJ/3819/2020 

- ONJM/KS – 47/2020 na nákup pozemků 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 v k.ú. Veřovice mezi Úřadem 

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

Odloučené pracoviště Nový Jičín, IČ: 69797111 a obcí Veřovice, Veřovice 670, 742 73 Veřovice, IČ: 

00298531. Koupě pozemků parc. č. 327/5 a parc. č. 2218/6 byla schválena na 22. zasedání Zastupitelstva 

obce Veřovice č. usnesení 22/16 ze dne 23.6.2020 za celkovou cenu 34.000 Kč 

30/12 

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

věcného břemene a dohodu o umístění stavby IP-12-8027754/2, Veřovice, p.č. 1449/24 NNk mezi obcí 
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Veřovice, Veřovice 670, 742 73 Veřovice a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, 

Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035 zastoupena Eltrab Group s.r.o., Lublaňská 1002/9, 120 00 

Praha 2 – Vinohrady, IČ: 05060761 pro TRABBAU a.s., Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, 

IČ: 28582675 

30/13 

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

služebnosti č. IV-12-8017861/2, Veřovice, p.č. 167/1 NNk 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 Ing. Martinem Bartečkem, Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2- 

Vinohrady, IČ: 47195355 

30/14 

bere na vědomí žádost společnosti JungCargoo s.r.o., Veřovice 445, 742 73 Veřovice, IČ: 06603378 o 

odkoupení obecního pozemku parc. č. 470/102 – orná půda a části obecních pozemků parc. č. 470/101 – 

orná půda, parc. č. 470/104 – orná půda o celkové výměře cca 8000 m² v k.ú. Veřovice  

 

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

   Martin Fojtík                 František Černoch  

   starosta obce                  místostarosta obce 

 

 

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 
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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). Dále bylo zažádáno o vydání rozhodnutí o povolení zkušebního 

provozu stavby.  

 

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 

 

 

 

Upozornění pro občany obce Veřovice, zvláště ty občany, kteří bydlí v dolní části obce  

 

Na přelomu měsíce března a dubna 2021 budou zahájeny stavební práce na stavbě:  

„Chodníkové těleso Veřovice, podél silnice II/483 a II/480 včetně účelového odvodnění“. 

 

Termín dokončení stavby je cca 10 měsíců od převzetí staveniště zhotovitelem stavby.  

Celkové veškeré náklady na tuto stavby činí cca 23 mil. Kč s DPH. Přidělená a schválená dotace 

ze Státního fondu dopravní infrastruktury činí cca 13 mil. Kč s DPH. Částka 10 mil. Kč s DPH je 

hrazena z rozpočtu obce Veřovice. Je zapotřebí se připravit na dopravní omezení a opatření v úseku, 

kde se budou provádět stavební práce. Tímto Vás prosím, dbejte na bezpečnost osob a dětí 

poblíž staveniště. Dodržujte pokyny, které budou stanoveny vždy při prováděných pracích 

(nevstupovat, hrozí nebezpečí, dbejte zvýšené opatrnosti...)! Při provádění prací na stavbě se 

budou v blízkosti pohybovat velká dopravní vozidla, výkopová a manipulační technika, těžké 

stroje. Ještě jednou Vás prosím - DBEJTE NA ZVÝŠENOU BEZPEČNOST OSOB A DĚTÍ 

v blízkosti stavby!!! 

Veškeré další potřebné informace k této stavbě budou zveřejněny v následujících zpravodajích.  

 

Martin Fojtík – starosta obce Veřovice 
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V minulém čísle zpravodaje jsme Vás seznámili s okolnostmi vzniku naší obce a jejími nejstaršími 

dějinami. Vycházeli jsme přitom z odborné historické literatury a několika málo doložitelných 

údajů. Nyní Vám nabízíme jiný pohled na tuto problematiku. Události kolem založení Veřovic 

literárně zpracoval i bývalý starosta obce Ing. Břetislav Piterák. Místo „suchopárného“ vědeckého 

popisu zvolil ale volnější vyprávěcí postup. Inspiraci čerpal především z pověsti o existenci starých 

Veřovic v povodí potoka Sedlnice. V následujících textových pasážích přetiskujeme jeho povídku 

o počátcích naší obce. Piterákův text jsme pouze zkrátili a místy faktograficky doplnili či 

přeuspořádali, jinak jej ponecháváme v původní podobě. Ne vše se opravdu stalo a dá se historicky 

potvrdit, přesto doufáme, že to pro Vás bude zajímavé čtení. 

 

Příběh prvního vdovského fojta Wernera a založení osady Werndorf a Vernířovice. 

 

Ve 13. století kolem roku 1278 až 1280 za krále Oty V. Braniborského (asi 1246-1299) po smrti 

krále Přemysla Otakara II. (1233-1278) ve druhé vlně německé pasekářské kolonizace pověřil 

majitel panství hrabě Vok I. z Kravař(činný 1300-1327) německého lokátora Wernera úkolem najít 

vhodné místo pro založení nové vsi a vyměřit plochu této vesnice na úpatí hor Velkého a Malého 

Javorníka a Dlouhé v návaznosti na stávající vesnici Ženklavu (původně Ženklab) a ves Mauritz 

(údajný předchůdce dnešního Mořkova). Za odměnu měl vyměřovač neboli lokátor získat 

svobodný lán v nově založené vsi a stát se jejím fojtem. Pan Vok I. z Kravař měl výborné přátelské 

vztahy s přemyslovskými králi Přemyslem Otakarem II. a Václavem II. (1271-1305) i správcem 

Moravy biskupem Brunem ze Schauenburku (1205?-1281). Jistě věděli, jaký význam mělo postavit 

chalupy pro strážce hor tam v horách pod  Velkým Javorníkem. Že jsou tam pásma železných rud 

a panovníci i biskup Bruno tudíž souhlasili se stavbou chalup pro strážce hor, aby chránili tuto 

oblast i do budoucna. S těžbou se zatím počítat nemohlo, ale Vok měl určité představy, protože se 

intenzivně zajímal o hospodářské zvelebení svých statků. Prvním krokem mělo být osídlení tohoto 

regionu. 

Osidlování v horských oblastech Beskyd už začalo u dolních toků řek Jičínky a Sedlnice. Lokátor 

Werner chtěl dojít co nejvíce k horám. Došel asi na jaře roku 1279 se svou početnou družinou, ve 

které byla jeho rodina, přátelé a zájemci o půdu, po obchodní cestě od Hostašovic do Hodslavic. 

Skupina průzkumníků pokračovala dále, ale viděli jen les. Náhle se kamenitá a hliněná cesta 

rozdvojila. Vpravo šla cesta do kopce do vsi Mauritz k uhlířské osadě, ve které se pálilo dřevěné 

uhlí v milířích. Už z dálky je vítal štěkot psů. Této lokalitě dali lidé jméno Hundorf. Je už jedno, 

jestli to bylo od psů, jejichž majiteli byli uhlíři (Hunddorf = Psí osada) nebo od jeřábků (Hun dorf 

= Jeřábčí nebo Kuřecí osada), jichž bylo v tomto kraji mnoho. Dědina Maurizt tam už byla od roku 

1274. Udělil ji biskup Bruno svému manovi Mravníkovi a patřila k rožnovskému panství. Tam 

družina nešla, minula potok, který vytékal z pralesa. To byla Jičínka (původně Tyča), která 

protékala neprostupnými pralesem, křovinami a trním.  Kolem potoka vedla stezka rovnou za 

nosem, ale tam také nešli. Od uhlířů se dověděli, že tam žijí vlci, medvědi, rysi a rosomáci, před 

kterými museli být lidé na pozoru. Werner stále nebyl spokojen. Družina odbočila vlevo a po třech 

kilometrech došla až k vesnici Ženklab, která se rozkládala u pramene potoka Sednice. Protože 

půda byla v údolí Sedlnice již rozebrána, musela Wernerova skupina pokračovat dále rovně až do 

blízkých hor pod Javorník. Skupina šla podél malého potoka k prameni. Všude byly zase hluboké 

lesy, ale také louka. V údolí Sedlničky si Wernerova družina vybudovala tábor. Tomuto místu se 

začalo říkat „V Potokách“.  
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Wernerovu družinu čekala spousta práce. První věc, když našli místo pro založení vesnice, museli 

to místo vyměřit. Byla to práce lokátorova a jeho pomocníků. Werner a spol. vyměřili základy 

osady u potoka Sedlničky. Byly tam pro to výhodné podmínky. Údolí pokryté křovinami a loukou, 

ze všech stran chráněné před větry,  loupežníky a cizími vetřelci. Zatímco lokátor a jeho pomocníci 

vyměřovali pole a místo na stavbu srubů, ostatní připravovali terén, vysekávali křoví, kosili louku 

a nakonec postavili sruby. Potom žďářili prales a klučili kmeny a kořeny. Na závěr si rozdělili pole 

podle zásluh a složili poplatek tzv. Auffang pro vrchnost.   

Potok Sedlnička byl poměrně slabý, ale pro dvacet až pětadvacet osadníků to stačilo. Wernerova 

družina se na louce kolem potoka Sedlničky usadila. Dokladem toho byly donedávna zbytky 

ovocného stromoví i jiné znaky založení osady. Osadu postavili západním směrem od pramene 

potoka po obou stranách Sedlničky ve stylu lánové lesní obce. Osadníci u Sedlničky vydrželi a tam 

hospodařili. Fojt Werner zemřel a další fojti spravovali osadu dokud v roce 1441 loupežnická banda 

Buriana Puklice z Pozořic její obyvatelstvo nevyhnala a nevypálila celou osadu Vernířovice. 

Edičně připravil  

David Mach. 
 

 

 

www.zsverovice.cz                                                              Únor  2021 

                          
 

„Nesmíte se ničeho bát a nesmíte říkat, že to nepůjde. Všechno musíte 
dokázat, třeba s velkým vypětím, ale dokážete všechno.“  

František Bakule český pedagog 1877 - 1957 

 

Ve čtvrtek 28. 1. 2021 bylo ukončeno 1. pololetí. Svá vysvědčení do ruky však dostali pouze žáci 

1. a 2. třídy. Prvňáčci i druháčci jsou moc šikovní, a proto se mohou těšit z pochval třídní učitelky 

a většina dětí i ze samých jedniček na vysvědčení. Výsledky žáků vyšších tříd jsou dostupné 

v systému skolaonline. Jsme velmi rádi, že můžeme prezenčně učit aspoň 1. a 2. třídu. Plně si 

uvědomujeme, že situace rodičů je velmi životně obtížná. Věřte, že z naší strany se snažíme, 

abychom distanční výuku neustále zdokonalovali a vylepšovali, aby komunikace mezi učiteli, žáky 

a Vámi rodiči  byla co nejlepší. Z mé strany velký obdiv a poděkování, jak nám pomáháte. Žákům 

děkuji, za jejich přístup k distanční výuce, skoro všichni se přihlašují, snaží se a pracují. Vím, že 

distanční výuka je již dlouhá a jednotvárná, proto je potřeba nezapomínat, že čas distanční práce je 

nutné střídat s dobou relaxace, pohybu, oddechu a zábavy.  

Mgr. Renata Štěpánová  

Okresní kolo olympiády z dějepisu 

I za současné situace proběhlo okresní kolo olympiády z dějepisu. 

Konalo se v pondělí 18. ledna online, žáci pracovali se zadanými otázkami, které jim byly zaslány 

mailem. Tohoto online kola se účastnil žák 9. třídy Radek Demeter a prokázal hluboké znalosti v 

tématu barokní doby. 

Děkujeme za přípravu a reprezentaci. 

Mgr. Martina Šlapalová 
 

 

http://www.zsverovice.cz/
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Informace o činnosti MŠ Veřovice za měsíc leden 2021 
V prvním týdnu nového roku jsme si připomněli zážitky z Vánoc, děti si přinesly nejmilejší dárek  

a vyprávěly o radosti z něj. V měsíci prosinci navštívil také naši školku Ježíšek a nechal dětem  

pod stromečkem spoustu dárků. S novými hračkami a pomůckami jsme se seznamovali a učili se 

je používat. Nejvíce se dětem líbila Optika – sada pro pokusy s optikou, magnetická dřevěná 

stavebnice, Magformers a stolní hry. 

V tomto zimním období jsme využívali sněhové nadílky k zimním radovánkám. Děti bobovaly  

na kopci, koulovaly se, válely sněhové koule, stavěly sněhuláky a sněhové domečky.  

Na procházkách jsme pozorovali pohádkově zasněženou krajinu. Sledovali jsme stopy zvěře a 

vyprávěli si o ní.  

Ve školce jsme vyrobili krmítka pro ptáčky, ty pak s oblibou pozorovali oknem a učili se poznávat 

jednotlivé druhy. 

Protože se našim předškolákům blíží čas nástupu do 1. třídy, bylo hlavním obsahem činností 

procvičování toho, co už umíme a známe: prostorové, časové a matematické pojmy, sluchové a 

zrakové vnímání, poznávání barev, správné držení tužky, rozvíjení zájmu o knihy a psanou podobu 

jazyka, pozitivního vztahu k učení a sociálních dovedností. Stříhali, trhali jsme, obkreslovali, 

přiřazovali, třídili, řadili, vytleskávali slabiky, poznávali písmeno na začátku a na konci slova.  

V měsíci lednu jsme se věnovali tématům Tři králové, Co si oblékáme a jak se chráníme v zimě, 

Zimní radovánky a zimní sporty, Ptáčci a volně žijící zvířátka v zimě.  

Alena Bezděková 
 

 

Oznámení čtenářům knihovny Veřovice 
V době uzavření knihovny z důvodu proti pandemických opatření funguje knihovna bezkontaktně 

v režimu výdejního okénka. Využijte této nabídky. Pomocí on – line katalogu knih si můžete 

objednat knihy:  

                        Obecní knihovna Veřovice 

                        on – line katalog knih 

                        knihovnaverovice@seznam.cz 

Po objednání a vzájemné domluvě vám knihy připravím.      

Věra Popová, knihovnice                     

 

 

mailto:knihovnaverovice@seznam.cz
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ZPRÁVA o činnosti Klubu důchodců Veřovice za rok 2020 
Leden  

– Kino Nový Jičín promítá pro důchodce filmy ve 13,00 hodin. Název filmu: Vlastníci.  

- Zúčastnili jsme se koncertu DUO Jamaha ve Frenštátě p.R. v kině. Moc se nám to líbilo, dobře 

jsme se bavili. 

Únor  

- Kino Nový Jičín vždy promítají každou středu ve 13,00 hodin pro seniory. Název filmu: Šťastný 

Nový rok. 

Březen  

- Koncert v Novém Jičíně, vystoupení Ivety Simonové a Josefa Zímy. Koncert byl velmi hezký. 

- Oslava MDŽ v přísálí kulturního domu. Každá žena byla obdarována krásnou růží od starosty 

obce Veřovice pana Martina Fojtíka. Oslavy se zúčastnil i místostarosta obce pan František Černoch. 

Moc jim děkuji, že na nás seniory nezapomněli. Pozvání přijali senioři z Bordovic a Frenštátu p.R., 

kteří přivezli s sebou harmoniku, oslava se vydařila podle našich představ, bylo veselo.  

Duben  

– každým rokem pořádá Sněženka Sedlnice setkání předsedů klubů důchodců. Toto setkání se 

nekonalo (nemoc Covid-19) 

Květen, červen, červenec – zrušeno 

Srpen  

– setkání klubu důchodců ve Včelařském středisku v 15,00 hodin. K jídlu – kuřecí steaky na grilu, 

které nám ugriloval pan Ing. Petr Nikl. Pozvání přijali zástupci obce starosta pan Martin Fojtík, 

místostarosta František Černoch, Eva Bartoňová a Marcela Satková. Rozcházeli jsme se ve 

večerních hodinách v dobré náladě. 

Září  

– 17. září jsme přijali pozvání do Domova důchodců Hortenzie ve Frenštátě p.R. na koncert u 

příležitosti Mezinárodního dne seniorů, který se slaví 1. října. Koncert byl v zahradě důchodců, 

moc se nám to líbilo. 

Říjen  

– v přísálí kulturního domu jsme pořádali přednášku s názvem: Co naše byliny dokážou a vyléčí. 

Tato přednáška byla poučná pro všechny, kteří se zajímají o byliny – zdravou lékárnu. 

Listopad – vánoční setkání se nekonalo 

Prosinec  

– jako každým rokem, tak i letos ve vánočním čase jsme navštívili naše spoluobčany v Hortenzii 

ve Frenštátě p.R., na které nezapomínáme, obdarovali jsme je malým dárkem a popřáli hlavně 

hodně zdraví a štěstí.  

- pravidelný výšlap na Silvestra byl zrušen.  

 

Na závěr nezbývá, než popřát všem v roce 2021 hlavně zdraví, štěstí a spokojenost. Přála bych si, 

pokud nám to zdraví dovolí, abychom se i v tomto v roce zase pravidelně scházeli každý poslední 

čtvrtek v měsíci, jako tomu bylo v minulých letech. 

 

Zpracovala: Oldřiška Šimková, předsedkyně klubu důchodců 
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Přestože byl rok 2020 ve znamení zákazů a omezení, podařilo 

se nám ho krásně užít a podniknout s dětmi řadu akcí.  

V loňském roce se starší děti zúčastnily 8 hodinového výcviku 

na bruslích na zimním stadionu v Kopřivnici. Pokroky dětí byly 

obrovské, a aby jejich úsilí nepřišlo nazmar, uspořádali jsme také dva kurzy na in-line bruslích. 

Snažíme se, aby naše děti byly sportovně všestranné, a proto se i letos uskutečnil v červenci kurz 

tenisu.  

Jelikož se nekonaly zápisy dětí do prvních tříd, uspořádali jsme pro naše předškoláky zápis do první 

třídy, aby o tuto nezapomenutelnou zkušenost nebyly ochuzeny. 

V červnu jsme podnikli rodinný výlet dětí s rodiči do ZOO Lešná. Výlet měl velký úspěch, a proto 

doufáme, že se nám podaří i v letošním roce podobnou akci zorganizovat. Na konec školního roku 

se konalo tradiční přespávání ve školce spojené se snídaní pro rodiče. V tento den jsme se vydali 

autobusem na Javorník, všechny děti pak vyšly až na rozhlednu a zpět jsme se vrátili pěšky. 

Přespávání byla také zkouška na školku v přírodě, která se konala v září. Školka v přírodě se konala 

v krásném prostředí ve Velkých Karlovicích, kde jsme strávili úžasné tři dny plné zajímavých 

okamžiků. Děti nás překvapily svou samostatností a všichni jsme si to moc užili. Rodiče si děti 

vyzvedávali ve Velkých Karlovicích a děti je hned informovaly o svých zážitcích a rodiče byli 

pyšní, že to děti zvládly. 

Našim cílem je také poskytování kvalitních informací rodičům. V loňském roce se nám podařilo 

uspořádat přednášky 3 významných psychologů a pedagogů – pana Marka Hermanna, pana Jiřího 

Haldy a pana Jana Svobody. S panem Svobodou jsme se také domluvili na supervizi, abychom 

mohli zkvalitnit naši práci ve školce. Bylo nám ctí, že nás v minulém týdnu pan Svoboda ve školce 

v rámci supervize osobně navštívil. 

Dne 24. 4. 2021 je naplánovaná přednáška paní doktorky Lidmily Pekařové, zatím nevíme, zda 

bude možné přednášku díky vládním opatřením uspořádat. V případě zájmu všechny informace 

budou včas uveřejněny na našich webových stránkách – www.skolkaorlicek.cz nebo na facebooku. 

Těšíme se, že v letošním roce se nám podaří opět uskutečnit řadu zajímavých akcí. 

Mgr. Kateřina Opletalová 
 

 

STATISTIKA V OBCI VEŘOVICE ZA ROK 2020:   

Počet obyvatel k 31.12.2020:        2005 

Počet narozených:     24 (14 chlapců, 10 děvčat) 

Počet zemřelých:     25 (17 mužů,  8 žen) 

Počet přihlášených k trvalému pobytu: 41 

Počet odhlášených z trvalého pobytu:  36 

Počet uzavřených sňatků v obci:  13 (12 občanských, 1 církevní) 

 
INZERCE: 

Koupím dům nebo stavební pozemek ve Veřovicích a okolí. Nejsem realitní kancelář. Děkuji 

za nabídky. Tel.č.:  607 275 418 

 

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 

http://www.skolkaorlicek.cz/
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POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 

 

kancelář ředitele krajského ředitelství, oddělení prevence 

 

Zabezpečte své domovy! 
Chraňte majetek svůj i svých sousedům… K eliminaci majetkové trestné činnosti připomínáme informace 

preventivního rázu, díky kterým můžete předejít nechtěnému a nezákonnému vniknutí do Vašeho obydlí. 

A jak tedy zodpovědně přistupovat k základním organizačním opatřením, která nevyžadují žádné finanční 

náklady? 

• Pokud odcházíte z domu, a nemusí se nutně jednat o dlouhodobou záležitost, ujistěte se, že jsou 

všechna okna uzavřena a uzamkněte všechny vstupní dveře. Klíče neschovávejte do květináče nebo 

pod rohožku. Doporučujeme uzamykání dveří nebo mít tyto opatřeny tzv. koulí, i když se doma 

nacházíte. Policie České republiky řešila případy, kdy pachatel odcizil věci z domu i v přítomnosti 

obyvatel. 

• V okolí domu nenechávejte žádné pohozené předměty, které by mohl pachatel použít 

k nezákonnému vniknutí do obydlí (žebřík, nářadí aj.). Nevytvářejte pachatelům podmínky 

k vloupání. 

• Významné může být i kvalitní osvětlení před objektem, což může v některých případech 

potencionálního pachatele odradit. Hustý porost před vstupními dveřmi nebo v blízkosti zdí, umožní 

pachateli pracovat skrytě. 

• Před cizími lidmi se zbytečně nechlubte, jak moc cenné věci vlastníte. Pakliže vlastníte cenné věci, 

zvažte možnost zabudovaného trezoru nebo si cennosti uložte do bankovního sejfu. Pořiďte 

fotografie cenností a poznamenejte si sériová čísla. 

• Pokud se přece jen stane, že Vám pachatel vnikne do rodinného domu, ihned volejte linku 158. 

Určitě není rozumné do domu vstupovat, pachatel se může nacházet stále v objektu. Rovněž můžete 

znehodnotit důležité stopy, které jsou nezbytné při následném vyšetřování. 

• Při Vaší déletrvající nepřítomnosti (aktuálně např. jarní prázdninový pobyt ve Vašich rekreačních 

objektech) požádejte rodinného příslušníka nebo souseda, kterému důvěřujete, aby občas vybral 

poštovní schránku, pozaléval květiny, vytáhl rolety nebo žaluzie. Nabudíte dojem, že byt není 

opuštěný. Dnes si lze již opatřit cenově dostupné digitální spínací hodiny, které v nastavených 

intervalech rozsvítí světla, televizi, rádio apod. O svém odjezdu se zbytečně nikomu nesvěřujte a už 

vůbec ne na sociálních sítích.  Pachatelé jsou čím dál více sofistikovanější a z fotografií umístěných 

na internetu, získají informace o cennostech, které v domě nebo bytě máte a samozřejmě i orientace 

v prostoru jim mnohé usnadní. 

Jedním z nástrojů prevence majetkové trestné činnosti výše uvedeného charakteru je projekt Policie České 

republiky a Ministerstva vnitra České republiky s názvem: ZABEZPEČTE SE! CHRAŇTE MAJETEK 

SOBĚ I SVÝM SOUSEDŮM. Zde mohou občané využít mobilní aplikaci s názvem „Zabezpečte se!“ 
Detailnější informace: https://www.stopvloupani.cz/, neboť existují i další eventuality. Dále též viz 

https://www.policie.cz/clanek/evropsky-den-proti-vloupani-roku-2020.aspx.  

Videospoty k popsanému tématu: https://www.youtube.com/watch?v=9zrKBfu_-3I 

https://www.youtube.com/watch?v=o5TFljItx68 

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje 

por. Bc. Martina Jablońská 

komisař oddělení prevence 

30. ledna 2021 

https://www.stopvloupani.cz/
https://www.policie.cz/clanek/evropsky-den-proti-vloupani-roku-2020.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=9zrKBfu_-3I
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J U B I L A N T I  měsíce února 2021 
 

Renata Mazáčová, Andrea Rýcová  

   Jana Geryková, Jiřina Votavová, Árpád Toth, Anna Goldová, Jindřiška Adamčíková 

          Eva Niemiecová, Zdenka Urbanovská, Jiřina Fojtíková, Jiří Kvapil 

                 Zdeňka Witassková 

 

Hodně pevného zdraví, mnoho štěstí a optimismu 

přejeme všem jubilantům měsíce února. 

 

 

 

 

 

 

Vzpomínky: 

 Dne 2. února 2021 by se dožil 65 let pan Miroslav Bartoň. Kdo jste ho znali, 

vzpomeňte, prosím, s námi.  Stále vzpomíná manželka Hana a dcera Jana s rodinou. 

Dne 3. února 2021 uplynulo již 30 let co nás navždy opustil pan Milan Bartoň - řidič 

autobusu. S láskou vzpomíná manželka Jiřina, synové Milan a Zdeněk s rodinami a dcera 

Eliška s rodinou. 

Dne 26. února 2021 by se dožila 94 let paní Jitka Olšáková. S láskou vzpomíná rodina 

Olšákova. 

 

 

Poděkování: 

Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit na poslední cestě s paní Annou Holubovou. 

Poděkování patří panu faráři za slova soustrasti, zpěvačkám za krásné písně a panu 

MUDr. Václavu Filipovi za lékařskou péči. 

Zarmoucená rodina 

 

 
Poděkování: 

Poděkování patří všem, kteří se zasloužili o obnovu kříže pomníku padlých v první světové 

válce před farou ke kostelu. Na zadní straně tohoto kříže je i jméno Jan Urbanovský (můj 

strýček) a další mladí muži, občané Veřovic, kteří se už nevrátili z války domů. Važme si proto 

toho, že žijeme v míru a mějme se rádi. Vždyť život je dar od Boha. Kdo slyší, pochopí. 

Ludvík Urbanovský             
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