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            Březen 2021 

Motto: 

„V životě ženy poznáme sedm období: batole, dívenka, slečna, mladá žena, mladá žena, 

mladá žena, mladá žena“                          – George Bernard Shaw 

 

Milí spoluobčané a děti, ale hlavně vážené a milé ženy,  

nemohu začít jinak, než těmito slovy k našim drahým milovaným ženám. Co bychom bez 

Vás my, chlapi, dělali? Žena je to nejkřehčí a nejmilejší stvoření světa. Dne 8.3.2021 s nimi 

oslavíme společně Mezinárodní den žen. Tímto bych chtěl popřát našim drahým polovičkám 

a všem ženám plno lásky, radosti a štěstí ze života, spokojenosti, osobní a pracovní pohody 

a také pevné zdraví v tomto těžkém období, která nás čeká. 

Osobně si myslím, že největší nemocí, kterou trpí dnešní svět, je nedostatek lásky. A my 

chlapi bychom to měli našim drahým polovičkám a všem ženám usnadnit a pomoci jim. Ne 

nadarmo se říká, že žena opečovávaná má býti. Ony nám to vrátí, nebojte! Vždyť bez našich 

drahých poloviček a žen by byl život smutný a neradostný. Tak tedy vřelý dík za veškerou 

péči a starost, kterou nám chlapům věnujete!  

Zakončím tento úvodník slovy:  

„A tak si říkám, vždyť život není tak zlý, dokud ještě žijeme, je všechno OK“. 

 

Přeji krásné jarní dny plné sluníčka, pohody, úsměvu na tváři a pevné zdraví. Jelikož další 

dubnový zpravodaj obdržíte až po Velikonocích, přeji též klidné prožití těchto svátků. 

 

Martin Fojtík 

starosta obce Veřovice  
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INFORMACE ke stavbě: „Kanalizace a ČOV obce Veřovice“! 

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

obce Veřovice“ 

Zatím je možno pouze začít s předpřípravou a budováním domovních kanalizačních přípojek, 

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

jsou majetkem obce Veřovice. Je zapotřebí při realizačních pracích dbát zvýšené opatrnosti, 

aby nedošlo k poškození inženýrských sítí v místě hloubení rýhy pro uložení kanalizačního 

potrubí!!! V případě poškození těchto inženýrských sítí, hrozí nebezpečí a další sankce s tím 

spojené!  

UPOZORŇUJI a ZÁROVEŇ VÁS PROSÍM – prozatím nepropojujte a nepouštějte splaškové 

odpadní vody z Vašich domácností do našich kontrolních revizních šachet, které jsou majetkem 

obce Veřovice. Předem 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. 

Budete dostatečně dopředu informování o spuštění a možnosti napojení se na nově vybudovanou 

„Kanalizaci a ČOV obce Veřovice“.  

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!          

 

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 
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USNESENÍ 

z 31. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, konaného dne 16.2.2021 

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

31/1 

určuje ověřovatele zápisu ve složení: Ing. Petr Šťastný a Lukáš Urbanovský 

31/2 

schvaluje upravený program 31. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice 

31/3 

volí návrhovou komisi ve složení: Ing. Miroslav Marek a Bc. Gabriela Lošáková, DiS. 

31/4 

bere na vědomí zprávu předsedy finančního výboru  

31/5 

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

místostarostou obce Františkem Černochem 

31/6 

schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2021 takto: 

Příjmy  45 473 000 Kč      +          0 Kč      =     45 473 000 Kč 

Výdaje  57 326 000 Kč      +     107 000 Kč      =     57 433 000 Kč 

Financování 11 853 000 Kč      +     107 000 Kč      =     11 960 000 Kč 

Úplné znění rozpočtového opatření č. 1/2021 je nedílnou součástí tohoto usnesení 

31/7 

schvaluje a ukládá starostovi obce Martinu Fojtíkovi 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 nájemné 5 měsíců (od 1.1.2021 do 31.5.2021) ve výši 12.500 Kč 

31/8 

schvaluje vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby: „Obnova místních komunikací v obci 

Veřovice“ 

31/9 

určuje výběrovou komisi na výběr zhotovitele stavby na akci: „Obnova místních komunikací v obci 

Veřovice“ ve složení: Pavel Matúš, Martin Fojtík, Mgr. Zuzana Piteráková, Ing. Miroslav Marek, Ing. Iva 

Šumšalová  

náhradníci: František Černoch, Lukáš Urbanovský, Ing. Petr Šťastný, Ing. Petr Vybíral 

31/10 

určuje výběrovou komisi na výběr 1 stálého pracovního místa u obce Veřovice – provoz, údržba a úklid 

čističky odpadních vod (ČOV), kanalizačních a vodovodních řadů, správce veřejných budov ve složení: Ing. 

Petr Vybíral, Martin Fojtík, Petr Hoďák, Zdeněk Bartoň, Ing. Marcela Paseková 

náhradníci: Ing. Petr Šťastný, František Černoch, Mgr. Zuzana Piteráková 

31/11 

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 

31/12 

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 12.000 Kč účelově určenou 

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

příjemcem v rámci adaptačního a mitigačního opatření, reg. č. SFZP 138986/2019 
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31/13 

bere na vědomí rozpočet DSO Sdružení Povodí Sedlnice na rok 2021 dle přílohy podkladového materiálu 

31/14 

bere na vědomí Zprávu revizní komise DSO Sdružení Povodí Sedlnice ze dne 17.12.2020 dle přílohy 

podkladového materiálu  

31/15 

schvaluje zveřejnění záměru prodeje obecních pozemků parc. č. 2140/2 – ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 34 m² v k.ú. Veřovice a parc. č. 2140/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 

65 m² v k.ú. Veřovice 

31/16 

jmenuje pana Jaroslava Macha, 742 73 Veřovice ředitelem příspěvkové organizace Kulturní zařízení 

Veřovice na dobu určitou s účinností od 16. 02. 2021, a to po dobu čerpání mateřské a následné rodičovské 

dovolené současné ředitelky paní Bc. Gabriely Lošákové, DiS. 

 

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

   Martin Fojtík                        František Černoch  

   starosta obce              místostarosta obce 

 

 

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 

 

 

UPOZORNĚNÍ – uzavření lávky přes říčku Jičínku  (lávka na malou 

stranu za hostincem Dolní Dvůr) 

Upozorňujeme občany, že od začátku měsíce února t.r. je z důvodu 

havarijního stavu dočasně uzavřena lávka přes říčku Jičínku. Jedná se 

o lávku na malou stranu za hostincem Dolní Dvůr. Po její opravě bude lávka 

opět zprovozněna. Na lávku je nyní VSTUP ZAKÁZÁN !!!! 
 

 

ZPRÁVA O STAVU BEZPEČNOSTI ZA ROK 2020 V OBCI VEŘOVICE 

Celkový počet trestných činů   8 

Celkem spácháno přestupků            11    (5 proti občanskému soužití, 6 proti majetku) 

Celkem dopravních nehod   6      (celková hmotná škoda 315.000 Kč) 
                                    Zdroj: Policie ČR 

    obvodní oddělení Frenštát p.R. 
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V únorovém čísle zpravodaje jsme zveřejnili část textu Ing. Břetislava Piteráka. Autor v něm popsal 

místy fiktivní události týkající se vzniku naší obce. Nyní budeme v jeho vyprávění pokračovat. 

Minule jsme se dozvěděli, že Veřovice založil lokátor Werner se svou družinou. Společně se usadili 

u říčky Sedlnice v části nazývané dnes Potoky. Zde postavili osadu Vernířovice. Přichází však rok 

1441 a s ním i loupeživý rytíř Burian Puklice z Pozořic, který Wernerovu vesnici vypálil. Dále už 

opět předáváme slovo Břeťovi. 

Osada Vernířovice se v roce 1441 musela po ataku Buriana Puklice z Pozořic a jeho bandy, který 

násilím získal štramberské panství a hned v tom roce vypálil osadu, přestěhovat na bezpečnější 

místo. To objevili obyvatelé Vernířovic u říčky Jičínky, která se původně jmenovala Tyč po městu 

Jičínu. Město se německy psalo Tyczeyn.  

Proč byla osada Vernířovice vypálena? V roce 1441 násilně získal Burián Puklice z Pozořic 

štramberský hrad a přeměnil ho v loupežnické sídlo. Odtamtud se vypravoval na loupeže a 

ohrožoval se svou bandou celý kraj. Nevynikal sice krásou, ale vynikal svojí bezohledností. 

Olupoval pocestné a kupce spolu se svým druhem Žichem na silnících od Břeclavi až po Těšín a 

Ratiboř. Zajaté, ty co neměli peníze, držel na hradě Štramberk, dokud nezaplatili výkupné. Trestal 

poddané, a když se mu někdo postavil na odpor, koženým bičíkem mu uťal boltec ucha. Proto jeho 

poddaní se vyznačovali tím, že neměli aspoň jedno ucho. Žádný člověk nebyl před ním a jeho 

druhem bezpečný. Bral všechno, co mu přišlo pod ruku, nic neplatil a nic nevrátil. Všichni lidé, co 

ho potkali, tvrdili, že má příšerně křivé nohy a to od toho, že z koně už od pěti let neslezl. Pověst 

vypráví příběh, jak Burián z Pozořic se jednou zastavil u veřovského fojta a chtěl si od něho 

vypůjčit 100 zlatých. Fojt mu je půjčil, i když věděl, že od tohoto pána se vratky nedočká. Asi po 

týdnu se loupeživý hrabě se svými kumpány vracel na štramberský hrad a zase se stavil u 

veřovského fojta, ale ne aby mu vrátil půjčku. Uvelebil se u něho na statku a fojtovy dcery mu 

musely být po vůli. Veřovský rychtář mu připomněl, ať vrátí, co si půjčil. Nevrátil samozřejmě nic, 

ale za to mu podpálil statek. Ten vyhořel do základů, protože byl celý ze dřeva a s ním i část osady. 

Tak zanikla osada Vernířovice. Novou ves si postavili osadníci nedaleko u potoka zvaného Týč. 

Zakladatel nové vsi, fojt, jehož jméno neznáme, usoudil, že to je místo, které vyhovuje pro založení 

nové osady nejlépe. Bylo tam sice více práce na mýcení lesa a na úpravě terénu, ale to vynahradil 

stálý přítok křišťálově čisté vody z pramene říčky pod Malým Javorníkem a také bezpečí tohoto 

místa. Příroda tam je čistá, panenská a celé místo je kryté před severními a jižními větry, ale také 

před nebezpečím ze strany nepřátel a lapků. Je nenápadné a snadno přehlédnutelné, a to byla 

výhoda před místními loupežníky, ale ještě více před cizími kočovnými nájezdníky. Přítok vody 

byl nejdůležitější a rozhodující pro vzrůstající počet obyvatel vesnice. Nebylo tam jen 20 obyvatel, 

ale už 50, a to bylo cítit. Osadníci museli přiložit ruku k dílu, aby z lesa a keřů vznikla nová půda 

na zemědělské obdělávání. Les, křoviny a jiný porost museli vypálit. Říkalo se tomu žďáření lesa. 

Zbylé pařezy byly vytrhávány, klučeny, ze země pomocí železných klínků a mlatů (tzn. těžkých 

sekyr). Samozřejmě i tažných zvířat, koňů a volů. Dřevo se používalo v krbech jako otop. Takto 

vydobytá půda si ale musela odpočinout, protože nějaký čas ještě nepřinášela užitek, a to umožnilo 

postavit lidem dřevěné sruby, stodoly a chlévy.  

Založení vsi předpokládalo také plánovité vyměření pozemků pro osadníky. Hlavním znakem 

kolonizačních osad je rozdělení na plužiny záhumenicového typu. Nová ves Vernířovice byla 

charakterizována protáhlým půdorysem podle směru potoka nebo cesty. Jednotlivá stavení stála 

opodál potoka nebo cesty oddělená zahradami. Grunty franského typu měly uzavřené dvory se 

staveními obrácenými štíty do návsi. Každý rolník měl ze dvora za zahradou na svá pole a louky 

vlastní cestu vinoucí se za humny osady jako pásy. Druhý pruh polí byl na opačné straně za cestou 
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nebo potokem. Pole se táhla až ke hranicím katastru. Původně ji tvořil les. Vyměřování se provádělo 

vytyčením pásů půdy od potoka až po severní hranici vsi. První a největší část půdy ze středu obce 

obdržel lokátor. Pak z každé strany dostali sedláci pásy půdy, na kterých si každý postavil svá 

obydlí a hospodářské budovy, chlévy, stodoly, kůlny atd. Každý osadník se potom zakoupil, to 

znamená, že dal majiteli štramberského panství závdavek (1 až 10 hřiven stříbra) a podle výměry 

a jakosti půdy platil stálý poplatek z ostatní ceny fojtství. Mimo to byl povinen odvádět vrchnosti 

obilí, slepice, vejce a jiné naturálie. Noví osadníci na panství byli několik let osvobozeni od roboty. 

Po uplynutí této lhůty byli povinni vykonávat roboty v polích, v lesích a stavbách patřících 

vrchnosti, a to do 20 dnů ročně. Kromě toho museli již od počátku platit renty v penězích nebo 

naturáliích farářům a veřejné daně vrchnosti. 

 

Edičně připravil David Mach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

 

Dobové vyobrazení prací na venkově (rukopis z počátku 15. století, Národní knihovna ČR, 

signatura VII C 8). 
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NA HŘIŠTI, VE ŠKOLE, V ŽIVOTĚ SPOLU aneb INKLUZE V PRAXI 
Realizační tým MAP ORP Frenštát pod Radhoštěm II Vás zve na online přednášku "NA HŘIŠTI, VE 

ŠKOLE, V ŽIVOTĚ SPOLU aneb INKLUZE V PRAXI", která se uskuteční ve čtvrtek 16. 3. 2021 v 

17.00 hodin. Je určena rodičům, pedagogické veřejnosti i všem zájemcům o inkluzivní vzdělávání. 

Setkáním nás provede Mgr. Lenka Hečková, právnička, členka expertního týmu České odborné společnosti 

pro inkluzivní vzdělávání, z.s., poradního orgánu Veřejného ochránce práv pro monitorování práv osob se 

zdravotním postižením, spolupracovnice řady rodičovských a pacientských organizací a zároveň maminka 

dcery se SVP. Bude sdílet vlastní zkušenosti s výchovou a vzděláváním dítěte se speciálními vzdělávacími 

potřebami v běžné škole. Bude hovořit o tom, co jim inkluzivní vzdělávání přináší a proč o něj pro svou 

dceru stojí, proč považují společné vzdělávání přínosné pro všechny své děti, jaké překážky musejí 

překonávat, jak funguje spolupráce a komunikace s pedagogy, jaké nároky jsou kladeny na všechny 

zúčastněné a jak se s nimi vyrovnávat.  

Přihlášení je možné do 15. 3. 2021 na odkaze: https://forms.gle/…f28 

Na emailový kontakt uvedený v rezervačním formuláři bude přihlášeným zaslán odkaz pro připojení 

na přednášku. Více informací naleznete na webu https://www.mapfrenstatsko.cz/ a facebookovém profilu 

MAP ORP Frenštát II. 

 

 

 

INFORMACE O OTEVŘENÍ DĚTSKÉ ORDINACE VE  FRENŠTÁTĚ p.R: 

Po ukončení lékařské praxe MUDr. Babincové zahájila od 1. 3. 2021 ve Frenštátě  

Pod  Radhoštěm  v  ulici  Záhuní  1034  provoz  ordinace  MUDr. Pavla  

Žežulková (praktický lékař pro děti a dorost). Zároveň probíhá registrace 

pacientů. Registrovat se je možné na telefonním čísle:  603 178 424 nebo na  

e-mailu: frenstat@medipedia.cz. V brzké době bude možné informace  

získat také na www.frenstat.medipedia.cz 

 

 

https://forms.gle/8tw17tJFnkPCAnf28
https://www.mapfrenstatsko.cz/
mailto:frenstat@medipedia.cz
http://www.frenstat.medipedia.cz/
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„Tu však jsem náhle viděl, že mohu pro druhého něco znamenat už jenom tím, že 
tu jsem, a že ten druhý je šťastný, protože jsem u něho. Když se to takhle řekne, zní 
to velmi prostě, ale když pak o tom člověk přemýšlí, je to obrovská věc, která vůbec 
nemá konce. Je to něco, co člověka může úplně roztrhat a změnit. Je to láska, a 
přece něco jiného. Něco, pro co lze žít. Pro lásku člověk žít nemůže. Ale pro člověka 
jistě!“ 

Erich Maria Remarque spisovatel 

Zimní radovánky 
Letošní zima byla bohatá na sníh a dopřála dětem užít si zimních radovánek. Na nádvoří školy 

vznikaly různé stavby, na kterých se podílely děti z první a druhé třídy. Místo tělesné výchovy jsme 

chodili bobovat a sáňkovat na kopce za školou. Děkujeme tímto SRPŠ za zakoupení bobů, které 

jezdily jedna radost! 

 
  

Masopust ve škole 
V úterý 16. 2. 2021 proběhl již tradiční masopustní rej ve škole. Děti si přinesly karnevalové 

kostýmy, k tomu si ve třídě vyrobily škrabošky. Celý den byl věnován tématu masopustu. Pomocí 

pracovního listu se žáci dozvěděli, jak probíhalo dříve období veselí v době od Tří králů 

do Popeleční středy. Ukončením této doby byl masopustní průvod v úterý před Popeleční středou. 

Proto se i prvňáci a druháci symbolickým průvodem prošli školou do ředitelny a jídelny, kde místo 

zpěvu, zarecitovali říkadla, která doprovodili pohybem nebo hrou na rytmické nástroje. Odměnou 

jim byla mísa plná výborných koblih. 

           
Mgr. Pavlína Cibulcová, Mgr. Martina Macíčková 

 

http://www.zsverovice.cz/
https://azcitaty.cz/citaty/erich-maria-remarque/
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ZPRÁVY O ČINNOSTI MŠ ZA MĚSÍC ÚNOR 2021 

HALÓ, PANE KARNEVALE, RAČTE DÁLE, RAČTE DÁLE…. 

Ve školce se konal dlouho očekávaný karneval. Děti vyráběly masky a škrabošky. Ve čtvrtek 11. 

února 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. 

Ve druhém letošním měsíci jsme si s dětmi 

užili sněhových radovánek. Na školní 

zahradě děti bobovaly, stavěly stavby ze 

sněhu, ve třídách jsme prováděli různé 

pokusy se sněhem, ledem a vodou. 

 

Alena Bezděková  

 

 

 

INZERCE: 

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

Děkuji za nabídky, tel. 607275418 

• Koupím dům určený k rekonstrukci, nebo stavební pozemek v obci Veřovice. V 

případě zájmu mě prosím kontaktujte na tel.: 604 910 894.   

 

PRODEJ  PALIVOVÉHO DŘÍVÍ – BUK,  SMRK 
- Prostorové metry (rovnané 1 m délky) 

- Uložené, štípané špalky do prostorového metru (délky 30, 35, 40 cm), možnost 

dovozu odběrateli, vozík 2,5 PRM, Man 4,5,6,7 PRM 

     Kontakt: mobil 603 315 738,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 



13 

 

 



14 

 

 

 

 



15 

 

 
 

 



16 

 

J U B I L A N T I  měsíce března 2021 
Petr Marek, Anna Matušová, Aleš Rýdl 

 Jana Hyklová, Ludvík Kadlec, Miroslava Pítrová 

  Mgr. Irena Částečková 

   Antonín Křížek, Věra Bučková, Jarmila Zelenková, Miroslav Bartoň  

    Oldřiška Špačková, Marie Matúšová, Jaroslava Černochová 

Emil Hanzelka 

 

Všem jubilantům upřímně blahopřejeme a do 

dalších let ať Vás provází pevné zdraví, štěstí 

a spokojenost. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Vzpomínky: 

Dne 4. března 2021 uplyne již 30 let co nás navždy opustil pan Stanislav Boháč a dne  

19. dubna 2021 to bude 6 let od úmrtí paní Olgy Boháčové. S láskou stále vzpomíná dcera  

Dáša, vnuk Lukáš a vnučka Pavlína s rodinami. Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi. 

 

Dne 15. 1. 2021 jsme si připomněli datum, kdy by se pan Ladislav Pop 

dožil 80 let. S láskou na něj vzpomíná manželka Jaroslava a děti s rodinami. 

 

 Dne 16. března 2021 vzpomeneme již 20 let od úmrtí naší milované 

maminky, babičky, kamarádky, sestry, tchýně, švagrové, tety a prababičky 

paní Ludmily Šenkeříkové. Kdo jste ji znali, uctěte ji tichou vzpomínkou 

s námi. S láskou vzpomínají dcera Alena s manželem Ladislavem, dcera Ilona 

s rodinou, syn Pavel s rodinou, vnučka Veronika s Liborem a synem  

Radímkem. 

 

Dne 19. března 2021 by se dožil 90 let pan Josef Černoch. S láskou vzpomínají  

syn Lubomír s přítelkyní, dcera Taťána s rodinou a ostatní příbuzní. 
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