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            Duben 2021 

Motto: 

„Když nejde o život, nejde o nic“  –  Jan Werich 

 

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

tak a od 12.4.2021 spouštíme provoz: „Kanalizace a ČOV obce Veřovice“. Všichni společně 

můžeme již plně tlačit, tlačit a tlačit a my budeme čistit, čistit a čistit.  

Veškeré podrobné a velmi důležité informace naleznete na dalších stránkách obecního 

zpravodaje v sekci: INFORMACE ke stavbě: „Kanalizace a ČOV obce Veřovice“. 

Ještě velmi důležitá poznámka: neustále apeluji na všechny občany - dbejte zvýšené 

opatrnosti při stavbách, které se provádějí na území naší obce. Naplno se rozjíždějí další 

investiční akce, a proto je nutné dbát zvýšené bezpečnosti v blízkosti prováděných staveb. 

Zaznamenal jsem mnoho případů, jelikož se několikrát denně po stavbě pohybuji, že někteří 

z Vás tomu tak nečiní. Chraňme si svoje zdraví, je to přece to nejdůležitější, co můžeme mít.  

 

Tento úvodník zakončím slovy - Někteří lidé jsou šťastní i když mají málo. Jiní nebudou 

šťastni ani když budou vlastnit celý svět.  

 

Užívejte naplno krásné jarní slunečné dny hlavně ve zdraví, síle a kráse.   

Martin Fojtík, starosta obce Veřovice 
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Upozornění pro občany obce Veřovice, zvláště ty občany, kteří bydlí v dolní části obce  
Právě probíhají stavební práce na výstavbě: „Chodníkového tělesa Veřovice, podél silnice II/483 

a II/480 včetně účelového odvodnění“. Termín dokončení těchto stavebních prací je do 

31.12.2021. 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!!! 

 

 

„Rekonstrukce místní komunikace č. 1 v obci Veřovice“ 

V měsíci dubnu a květnu 2021 budou probíhat stavební práce na „Rekonstrukci místní komunikace 

č. 1 v obci Veřovice“. Jedná se o lokalitu na dolním konci směrem do tzv. „cigánské ulice“. Začátek 

rekonstrukce je u „Grozmanova mostu“ u rodinného domku č.p. 43 a dále po malé straně kolem 

říčky Jičínky až k č.p. 589. Stavební práce bude provádět firma PORR a.s. Praha Strašnice a celkové 

náklady na stavbu činí 920.501,70 Kč s DPH. Z toho finanční příspěvek formou dotace 

z Moravskoslezského kraje činí cca 233.000,- Kč, zbytek je hrazen z rozpočtu obce Veřovice. Lze 

očekávat dočasné komplikace v rámci dopravní obslužnosti. Tímto Vás prosím o trpělivost a 

respektování dočasného dopravního značení stavby. Dbejte na zvýšenou bezpečnost osob a dětí 

v blízkosti stavby!  Dodržujte dopravní značení v místě stavby!  

Děkuji všem ukázněným občanům za spolupráci.  

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 2021 

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 !!!! 
 

 

 

 

 

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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INFORMACE ke stavbě: „Kanalizace a ČOV obce Veřovice“ 

 

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

obce Veřovice“ 

 

Od pondělí 12.4.2021 je již možnost provést napojení splaškových odpadních vod 

z domácností Vašich rodinných domů do nově vybudované kanalizace. Vaše domovní 

kanalizační přípojky propojujte 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! Doporučuji před zahájením výkopových prací na 

domovní kanalizační přípojce řádné vytyčení všech inženýrských sítí v blízkosti výkopu pro 

uložení kanalizačního potrubí (t.j. vodovod–SmVak, plyn–RWE, datová a telekomunikační 

síť – CETIN, ČEZ–elektro….). Tímto se vyhnete případným problémům při výkopech a 

sankcím za porušení těchto inženýrských sítí z důvodu jejich poškození!!! 

 

Doplňující informace – do nově zprovozněné a budované kanalizace a ČOV v obci Veřovice je 

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 spojit a propojit v šachtici, která se nachází na hranici Vašeho pozemku 

v šachtovém dně o venkovním průměru DN 160 (úplně na dně ve spodní části šachtice).  

 

Pokud budou zjištěny případy porušení těchto zásadních pravidel při napojení Vašich 

domovních kanalizačních přípojek a závady nebudou odstraněny, bude veřejná část přípojky 

pro daný rodinný dům či nemovitost zrušena nebo zaslepena! 

 

Realizaci a napojení domovní kanalizační přípojky na nově vybudovaný a zprovozněný 

kanalizační řad v majetku obce Veřovice je nutno provést odbornou firmou.  

Na veškerých domovních kanalizačních přípojkách po realizaci a zprovoznění dojde 

k monitoringu napojení potrubí až po vyústění z Vašich domácností! Při zjištění závady bude 

nutné provést opravu. Doporučujeme si pořídit při výkopových pracích na domovních 

kanalizačních přípojkách fotodokumentaci k případnému předložení příslušným orgánům.  

 

 

 



4 

 

Důležitá zásadní informace:   

Prosíme spoluobčany z rodinných domů a nemovitostí č.p. 136, 88, 449, 363, 

337, 47, 48, 163, 303, 141, 183, 418, 162, 46, 469, 468 a č.ev. 60, aby zatím 

neprováděli propojení splaškových vod ze svých rodinných domů a nemovitostí 

do nově vybudované „Kanalizace a ČOV obce Veřovice“, a to z důvodu 

reklamace na hlavním kanalizačním řadu poblíž těchto Vašich rodinných domů. 

Důvodem reklamačního řízení je vychýlení tubusů revizních plastových šachet 

a průsak spodní vody do sanovaného betonového dna šachty poblíž křižovatky 

u rodinného domu č.p. 418. Stanovený termín prováděných prací na odstranění 

reklamace je ve dnech od 15.4.2021 do 15.6.2021. Následně po odstranění výše 

uvedené závady se budete moci již napojit na nově vybudovaný kanalizační řad. 

Budete o tom neprodleně informování. Tímto se omlouváme za způsobené 

komplikace.  

 

Věřím v to, že to společně všichni dohromady zvládneme a hlavně, že si rozumíme a 

chápeme.   

 

Kontaktní údaje v případě poruchy (zákaznické centrum): 

Plyn        tel. 1239  

SmVak vodovodní řad     tel. 800 292 300 

CETIN datová a komunikační síť  tel. 238 461 111 

ČEZ distribuce      tel. 800 850 860 

 

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 spolupráci a 

pochopení.  

Martin Fojtík, starosta obce Veřovice, tel. 736 689 699, email: starosta@verovice.cz 

 

 

 

 

mailto:starosta@verovice.cz
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USNESENÍ 

z 32. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, konaného dne 16.3.2021 

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

32/1 

určuje ověřovatele zápisu ve složení: Ing. Ondřej Matuš a Zdeněk Bartoň 

32/2 

schvaluje program 32. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice 

32/3 

volí návrhovou komisi ve složení: Pavel Matúš a František Černoch 

32/4 

bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru 

32/5 

bere na vědomí zprávu předsedy finančního výboru  

32/6 

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

místostarostou obce Františkem Černochem 

32/7 

rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Veřovice ve výši 120.000 Kč spolku Amatérský fotbalový 

klub AFC Veřovice, z.s., IČ: 60336315, na dopravné a cestovné, platby rozhodčím na FAČR, sportovní 

vybavení (míče, sportovní nářadí, dresy, potisk dresů, brankové sítě, sportovní pomůcky, vybavení na 

tréninky a zápasy), pronájmy (tělocvična, hřiště v orlovně), zimní turnaje a schvaluje uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

32/8 

rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Veřovice ve výši 70.000 Kč spolku Lyžařský klub Veřovice, 

z.s., IČ: 14614570, na výměnu stropu napadeného červotočem vč. osvětlení, výměnu podlahy a lina 

v kuchyni, opravu střechy nad verandou v budově lyžařské chaty, nákup elektrospotřebičů (myčka, varná 

deska, trouba), činnost spolku (nájem pozemku, revize vleku, vodné, energie, opravy) a schvaluje uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

32/9 

rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Veřovice ve výši 95.000 Kč spolku Základní organizace 

Českého zahrádkářského svazu Veřovice, IČ: 70239070, na odborné akce pro členy (včetně dopravy), 

výstavu k 50. výročí založení spolku, přípojku vody (sad), rekultivaci pozemku včetně zatravnění a výsadby, 

vyřezání větracích otvorů a dveří do vodojemu, vylití podlah v budově v sadu a moštárně, opravu 

hydraulického válce lisu na ovoce v moštárně, výrobu násypníků ovoce pro šrotovací zařízení v moštárně 

a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

32/10 

rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Veřovice ve výši 55.000 Kč spolku Český svaz včelařů, z.s., 

základní organizace Veřovice, IČ: 48430528, na rekonstrukci střechy nad společenskou místností (oblouk), 

izolaci základů jižní strany včelařského střediska, příjezdovou cestu v areálu střediska a schvaluje uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

32/11 

rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Veřovice ve výši 70.000 Kč spolku Orel jednota Veřovice, 

IČ: 65472233, na silniční běh Veřovská desítka (ceny pro závodníky), činnost organizace – nákup 

sportovního materiálu, vybavení, nářadí, sportovní potřeby a stroje, startovné a cestovné, pronájem 

sportovních zařízení, tělocvičny, údržbu a úpravu orelského areálu, vybudování kanalizační přípojky a 

schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

32/12 

rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Veřovice ve výši 45.000 Kč spolku Myslivecký spolek 

Veřovice, IČ: 47658169, na myslivecká políčka (náklady na orbu, osiva, ochranné postřiky, nafta), výrobu 

mysliveckých zařízení, údržbu stávajících zařízení a chaty (řezivo, krytina, spojovací materiál), výsadbu 

kulturních dřevin pro zvýšení úživnosti honitby (jírovec maďal, jabloň, jeřáb ptačí), nákup krmiva pro zvěř 

(oves, kukuřice, pšenice), opravu podlahy a výměnu nášlapné vrstvy v myslivecké chatě a schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
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32/13 

rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Veřovice ve výši 55.000 Kč spolku Český kynologický svaz, 

ZKO Veřovice - 663, IČ: 70914648, na výměnu oken v klubovně, vybavení pro ozvučení (moderování 

sportovních akcí) opravu stolů a laviček a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  

32/14 

rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Veřovice ve výši 30.000 Kč spolku SH ČMS Sbor 

dobrovolných hasičů Veřovice, IČ: 65471881, na nákup materiálu (dlažba do altánu, terénní úpravy za 

hasičskou zbrojnicí), nákup stejnokrojů pro mladé hasiče, materiálu na stavbu dřevěné základny pro požární 

sport a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

32/15 

rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Veřovice ve výši 10.000 Kč spolku Junák – český skaut, oddíl 

Veřovice, IČ: 14614782, na nákup pomůcek a materiálu pro celoroční činnost (sportovní vybavení, potřeby 

pro pobyt v přírodě, materiál pro tvoření, nákup knih a her, drobné vybavení do klubovny, podporu 

vzdělávání vedoucích), na náklady letního tábora (spotřební materiál, drobné nářadí, tábornické potřeby, 

vybavení kuchyně, účastnické poplatky vedoucím) a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace  

32/16 

rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Veřovice ve výši 10.000 Kč spolku Dechová hudba Galička, 

IČ: 03591441, na nový notový materiál, složky, euro obaly, laminovačku, vázač k výrobě vlastních knížek 

do deště, kufr na noty a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  

32/17 

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

01284185, na organizaci letního tábora (ubytování, doprava, pojištění, pomůcky, antigenní testy na COVID 

-19, respirátory, desinfekce) a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

32/18 

ukládá finančnímu a kontrolnímu výboru upravit Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce v termínu 

do 31.8.2021 

32/19 

navrhuje do funkce přísedící Okresního soudu v Novém Jičíně paní I. O., Veřovice a paní G. L., Veřovice, 

obě na funkční období 2022–2026 

32/20 

bere na vědomí zápis č. 2/2020 a 3/2020 z jednání dozorčí rady Dobrovolného svazku obcí Mikroregion 

Frenštátsko 

32/21 

bere na vědomí žádost společnosti QTK s.r.o., 742 73 Veřovice, podanou jednatelem firmy panem T. K. o 

odkoupení části obecního pozemku v podnikatelské zóně o výměře cca 4.000 m² v k.ú. Veřovice 

32/22 

bere na vědomí žádost pana R. Š., Bordovice, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, o odkoupení obecních 

pozemků v podnikatelské zóně o výměře cca 5.000 - 6.000 m² v k.ú. Veřovice  

32/23 

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

služebnosti č. IV-12-8015739/004 na pozemku parc. č. 2116 pro parc. č. 580/6,7,9, NNV, 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  

32/24 

bere na vědomí žádost pana P. N., 742 73 Veřovice o projednání výstavby „pumptrackové dráhy“ na 

pozemku obce Veřovice 

32/25 

bere na vědomí koncept o nakládání s odpady vypracovaný místostarostou obce Františkem Černochem na 

základě usnesení č. 25/20 ze dne 15.9.2020 

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

Martin Fojtík               František Černoch 

starosta obce               místostarosta obce 
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INFORMACE O SBĚRU ODPADŮ 
Vážení spoluobčané, také v letošním roce Vám chceme vyjít vstříc při úklidu Vašich domů a 

domácností, proto jsme pro Vás letos zajistili: 

 

Sběr železného šrotu, 

který bude proveden jednotkou SDH Veřovice v naší obci v sobotu 8. května 2021. Občané, 

kteří se chtějí zbavit kovového odpadu, ať tak učiní až v danou sobotu nejpozději do 9.00 

hodin ráno tak, že železný šrot uloží podél místní komunikace. V případě většího množství 

nebo příliš objemného kovového šrotu, prosím kontaktujte velitele SDH pana Ing. Petra 

Šťastného na telefonu 733 569 688. Po domluvě bude možno odvézt šrot přímo od Vašeho 

domu. 

 

Sběr velkoobjemového odpadu 

Další sobotu 15. května 2021 v době od 8.00 hodin do 11.00 hodin se uskuteční v naší 

obci na prostranství za kulturním domem sběr velkoobjemového odpadu. 

Odevzdat zde můžete: 

Nábytek a jeho části, podlahové krytiny, lina a koberce, matrace, 

oblečení a obuv, hadry, záclony, deky a peřiny, staré WC, umyvadla, 

dřezy a jiné sanitární vybavení, plastové nádoby, bedny a přepravky, 

dveře a okna pouze bez skleněných výplní, lustry a nádobí, apod. 

Nepatří zde: 

Stavební sutě a materiály, azbest, střešní tašky, eternit, pneumatiky, 

biologický odpad, papír, noviny a časopisy. 

 
Sběr nebezpečného odpadu 

Ve stejnou dobu, to je 15. května 2021 v době od 8.00 do 11.00 hodin a také na prostranství za 

kulturním domem proběhne i sběr nebezpečného odpadu. 

Můžete zde odevzdat: 

Mazací, motorové a převodové oleje, rozpouštědla, ředidla, kyseliny, barvy, laky, hnojiva, obaly od 

chemických látek, jiné chemikálie, zářivky, apod.  

Můžete zde dovézt také ledničky, pračky, sporáky a jiné elektrospotřebiče, ale ty odebíráme po celý 

rok v budově revíru. 

Vzhledem k současné situaci v republice bude nutno dodržovat platná a   předepsaná opatření a 

dbát pokynů pracovníků technických služeb a zaměstnanců obce Veřovice. 

Žádáme všechny občany, aby velkoobjemový i nebezpečný odpad přiváželi na místo až v době 

k odběru určené a nenaváželi jej na prostranství za KD dříve, aby mohla na místo najet svozová 

firma se svou technikou.                  
 

Sběr starých elektrospotřebičů 

provádíme v průběhu celého roku v pracovních dnech od pondělí do pátku v době od 6.30 

do 14.30 hodin v budově revíru. 

Odevzdat můžete: chladničky a mrazničky pouze v kompletním stavu, elektrické sporáky, 

pračky myčky, vysavače, mikrovlnné trouby, televizory, počítačové monitory, tiskárny, 

počítače, mixéry, varné konvice, rádia a jiné elektrospotřebiče. Sbíráme zde také úsporné 

žárovky, zářivky a baterie. Obyčejné žárovky lze vyhodit do popelnice.  

Drobné elektrospotřebiče jako mixéry, žehličky, přehrávače, apod. můžete vhazovat také do 

červenozelených kontejnerů, které jsou umístěny na parkovišti u staré pošty a u budovy 

revíru. 
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Jak jsme se v roce 2020 podíleli na ochraně životního prostředí? 

Díky svým obyvatelům se obec Veřovice může v roce 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke 

zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 6,96 t. Na každého obyvatele tak připadá 3,50 kg vysloužilých 

spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena 

těžba ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu. 

Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě 

dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin. 

Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2020 k úspoře produkce CO2 o 83,04 tun. Víte kolik smrků 

pohltí stejné množství CO2? Je to 32 ks. 

Nebylo nutné vytěžit 4 079,24 litrů ropy.  Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných 

hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1, a to 153 krát. 

Došlo také k úspoře 41 992,48 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky 

nádobí 41.993krát. 

Podařilo se recyklovat 4 002,33 kg železa. Toto množství recyklovaného železa by bylo možné použít pro 

výrobu 165 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy. 

Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 141,27 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 25114 1€ 

mincí, nebo 174,51 kg hliníku, který by stačil na výrobu 11.635 plechovek o objemu 0,33 l. 

 

Sběr pneumatik 
Použité pneumatiky můžete odevzdat u prodejců pneumatik nebo na místech zpětného odběru (např. 

Pneuservis Patala, Frenštát pod Radhoštěm). Seznam míst zpětného odběru naleznete na stránkách 

www.eltma.cz 

 

Vývoz biologicky rozložitelného odpadu 
Také v letošním roce zajištěn vývoz biologicky rozložitelného odpadu, který firma ASOMPO s.r.o. začne 

vyvážet v týdnu od 19. dubna 2021. Prvním svozovým dnem pro naši obec bude středa 21. dubna 2021. 

Kontejnery budou přistaveny na obvyklá místa už o víkendu, před prvním vývozem. Žádáme důrazně  

občany, aby do přistavených kontejnerů dávali pouze takový biologický materiál, který nelze kompostovat 

v kompostérech ve vlastních zahradách. Materiál do kontejnerů ukládejte tak, aby byl kontejner vždy zcela 

zaplněn. Do kontejnerů, prosím, ukládejte listí, stonky a kořeny rostlin bez hlíny, plevel a větve stromů, 

které nemůžete štěpkovat, ale pouze v takových délkách, aby nezůstávaly viset na stěnách nádoby.  

V loňském roce jsme v naší obci zlikvidovali celkem 157 tun biologicky rozložitelného odpadu, za který 

jsme zaplatili téměř 215.000,- Kč. Vzhledem k neustále rostoucím cenám za vývozy odpadu, Vás vážení 

spoluobčané žádáme, abyste do kontejnerů na výše uvedený odpad ukládali pouze takové biologicky 

rozložitelné materiály, které opravdu nelze doma kompostovat, a tím částečně snížíme množství 

vyváženého odpadu. Většina domácností už ve svých zahradách kompostéry má. Věříme, že je plně 

využíváte a do kontejnerů na BRO dáváte pouze to, co doma kompostovat nelze. Obec Veřovice získala 

dotaci prostřednictvím Sdružení povodí Sedlnice na nákup 100 kusů nových kompostérů. Ty poskytneme 

domácnostem, které zatím žádný kompostér nevlastní. 
 

Obec Veřovice nemá sběrný dvůr, proto důrazně žádáme občany, aby odpady velkého objemu 

odevzdávali 2 x ročně až ve dnech organizovaného sběru velkoobjemového odpadu. Děkujeme za 

pochopení.   

     

 

František Černoch  

místostarosta obce  

 

 

 

 

 

http://www.eltma.cz/
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V rámci našeho vyprávění o nejstarších dějinách Veřovic jsme se již věnovali založení vsi na konci 

13. století a nejstarší písemné zmínce z roku 1411. Nyní se zaměříme na hlavního představitele 

obce, který byl v jejím čele od úplných počátků až do roku 1848. Šlo o fojta, neboli také rychtáře, 

případně i šoltyse. Všechna tato pojmenování označují jedinou osobu, kterou bychom mohli 

v současnosti přirovnat ke starostovi. Dříve, než se začneme zabývat veřovickým fojtstvím, je 

nutné si velmi stručně představit, jak vypadala správa vesnice od středověku až téměř do poloviny 

19. století. 

Každá vesnická osada patřila spolu se sousedními obcemi či městy do konkrétního panství, jehož 

majitelem neboli vrchností mohly být např. šlechtické rody, církevní a školské instituce (např. 

kláštery, biskupství, univerzity) či panovník. Vrchnost disponovala veškerou půdou na panství a 

pronajímala ji jednotlivým zájemcům. Ti tak získali pozemky a na nich stojící nemovitosti do 

dědičného nájmu. Museli zato vrchnosti pravidelně odvádět peněžní poplatky, naturální dávky 

(většinou šlo o část úrody) a plnit robotní povinnosti, jež zahrnovaly např. neplacenou práci na 

panských stavbách a dvorech. Usedlíci byli své vrchnosti osobně poddáni a bez jejího povolení se 

nemohli stěhovat mimo panství. Vrchnost neprováděla správu svého nemovitého a lidského 

majetku osobně, ale za pomoci úředníků. Mezi ně patřil i fojt, který zastával funkci prostředníka 

mezi majitelem panství či vyššími úředníky a poddanými venkovany. Díky tomuto postavení měl 

rychtář spoustu výhod. Vlastnil většinou nejbohatší statek – fojtství a největší výměru polí. Mohl 

si vydržovat vlastního mlynáře nebo další řemeslníky, šenkovat pivo či kořalku a především 

nemusel robotovat. Místo toho osobně dohlížel na odvádění nařízených platů a plnění přikázaných 

poddanských robot. Fojt také řešil drobné soudní spory a vykonával policejní dozor. 

Dnes bohužel nelze sestavit seznam všech fojtů ve Veřovicích. K dispozici máme pouze pár jmen 

pocházejících z různých časových období. Ucelenější řadu veřovických rychtářů můžeme vytvořit 

až od poloviny 17. století. Předpokládá se, že nejstarším fojtem byl zakladatel Veřovic lokátor 

Werner žijící někdy kolem roku 1293. Jeho pokračovatelé, které známe jménem, jsou pak o více 

než 200 let mladší. V roce 1516 je zaznamenán jakýsi Jakub. Zhruba ve druhé polovině 16. století 

držela veřovické fojtství rodina Petrů. V roce 1563 je evidován Jan Petrů (či Petr), který v roce 

1589 odkázal rychtu svému synovi Vaškovi. Jeho následovníky však opět neznáme. Nositelé 

příjmení Petrů ale žili ve Veřovicích ještě na začátku 18. století, např. v roce 1702 zemřel 

devadesátiletý stařeček Jan Petrů. To už ale na veřovickém fojtství hospodařili jiní. Před rokem 

1637 byl majitelem rychtářského úřadu Matěj Neissar (také Neisar, Neisser, Neiser, zemř. asi 1664) 

a po něm jeho příbuzný, snad syn či bratr Jan. Ten je písemně doložen mezi lety 1656-1680. Rodina 

Neissarů byla česko-německého původu, protože kromě rychty ve Veřovicích vlastnila díky 

Matějovi od roku 1636 (případně 1637) i fojtství ve zcela poněmčených Bludovicích. Veřovická i 

bludovická větev Neissarů udržovala vzájemné kontakty. Tak je např. v roce 1665 zachycen Jan 

Neissar jako svědek při převodu fojtství v Bludovicích po zemřelém Matějovi na jeho syna Jiřího 

(zemř. po 1694), který se mimochodem narodil v roce 1637 ještě ve Veřovicích. Bludovické fojtství 

zůstalo v majetku rodiny Neissarů až do 20. století, zatímco veřovické prodala kolem roku 1684 

Jiřímu Lacinovi (1657-1737). Ten byl jen epizodním fojtem, protože úřad zastával pouze do roku 

1698, kdy ho koupil Jan Beseda (viz níže). Lacina prodejem fojtství výrazně vydělal. Rychtář 

Beseda mu totiž postavil novou chalupu, vykoupil všechny jeho dědické podíly a navíc splatil 

veškeré dluhy, které za dobu rychtářského úřadování Lacina nahromadil. 

Rodina Besedů, pocházející původně z Bernartic nad Odrou, patří k vůbec nejdéle působícím 

fojtům ve Veřovicích. Držitelem fojtství byla bez přerušení od 30. května 1698 až do 6. srpna 1837. 

Za tuto dobu se na rychtě vystřídalo pět generací. Jednotlivé prodeje z let 1728, 1751, 1823,1831 

jsou navíc zapsány v gruntovních knihách, což umožňuje si udělat mnohem konkrétnější představy 
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o majetku této dynastie. Veřovice navštěvoval už Mikuláš Beseda (1630-1684), který jako správce 

polesí novojičínsko-štramberského panství získal roku 1660 pro své úřední potřeby místní chalupu 

č.p. 91. Zakladatelem rodinné rychtářské tradice se ale stal až jeho syn Jan Beseda (1660-1746), 

který byl před příchodem do Veřovic šafářem na panském dvoře ve Štramberku. Jeho pokračovatelé 

poté následovali v pořadí: Jiří Beseda (1701-1751), Jan Beseda (1728-1792), František Beseda 

(1771-1831) a Jan Beseda (1796-1836). Tuto otcovsko-synovskou linii přerušilo až bezdětné 

manželství nejmladšího fojta Jana Besedy. Po jeho skonu převzala rychtu rodina Urbanovských. 

Její příslušníci, původně kováři, se totiž oženili s vdovou i sestrou Jana Besedy. V roce 1837 pak koupil 

fojtství Jan Urbanovský (1808-1865). Jeho působení v čele Veřovic trvalo ale pouze do roku 1848. Tehdy 

byl rychtářský úřad v důsledku celospolečenských změn zrušen a fojt byl nahrazen voleným obecním 

výborem a starostou obce. Zhruba v polovině 19. století tak vzniká obecní samospráva v podobě, jak je 

známa dodnes.  

David Mach 

 

 

 

 

 

 

 

Nejstarší záznamy evidující zakoupení veřovického fojtství Jiřím Lacinou a v roce 1698 Janem 

Besedou (gruntovní kniha obce Veřovice, Zemský archiv v Opavě, inv. č. 3832, sig. 1377). 
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Zápis do 1. třídy bez osobní přítomnosti dětí  

pro školní rok 2021/2022  

se uskuteční ve dnech 12. až 14. dubna 2021. 
Zápis se týká dětí, které jsou narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015  

a děti s odloženou školní docházkou. 
 

 

Informace k zápisu do 1. třídy 

V souladu s opatřením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy proběhne zápis do první třídy 

v letošním roce bez přítomnosti dětí. Zápis se uskuteční ve dnech 12. až 14. dubna 2021. Potřebné 

dokumenty si zákonný zástupce stáhne na stránkách školy a následně zašle do školy.  
 

Žádost o zápis dítěte do 1. třídy nebo žádost o odklad povinné školní docházky můžete podat jedním 

z následujících způsobů. 
 

1. způsob – Zákonní zástupci (jeden z nich) má zřízenou datovou schránku (osobní nikoliv firemní) 

nebo elektronický podpis (certifikát nikoliv naskenovaný podpis) může žádost a zápisní lístek 

poslat datovou schránkou nebo mailem s elektronickým podpisem. K dokumentům přiložte navíc 

sken rodného listu dítěte. V tomto případě už nemusíte chodit do školy. 

Datová schránka školy: jammiwf,  

e-mail pro žádost s elektronickým podpisem: magdalena.obsivacova@zsverovice.cz 
 

2. způsob – Zákonný zástupce si stáhne ze stránek školy žádost a zápisní lístek, vyplní ho a pošle 

e-mailem na adresu magdalena.obsivacova@zsverovice.cz. Škola žádost vytiskne, připraví 

k podpisu a vyzve mailem zákonného zástupce k podpisu. Zákonní zástupci budou k podpisu zváni 

po dohodě tak, aby nedocházelo k setkávání více osob. K podpisu je potřeba si vzít rodný list dítěte 

a svůj občanský průkaz. 
 

Ředitelka školy začátek povinné školní docházky odloží o jeden školní rok, pokud je žádost 

doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného 

lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle 

do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Pokud ředitelka školy rozhodne 

o odkladu povinné školní, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání 

dítěte a možných způsobech jejího plnění. 
 

Základem seznamu očekávaných dětí jsou děti s trvalým bydlištěm ve Veřovicích a děti 

navštěvující mateřskou školu ve Veřovicích. Žádáme rodiče, kteří mají v plánu své dítě zapsat 

na jinou školu, aby nám tuto skutečnost sdělili dopředu. 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů 

pod přiděleným registračním číslem na webových stránkách školy. Zveřejněním seznamu se 

považují rozhodnutí za oznámená.  

V případě nejasností napište dotaz na magdalena.obsivacova@zsverovice.cz 

Mgr. Renata Štěpánová 

http://www.zsverovice.cz/
mailto:magdalena.obsivacova@zsverovice.cz
mailto:magdalena.obsivacova@zsverovice.cz
mailto:magdalena.obsivacova@zsverovice.cz
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TISKOVÁ ZPRÁVA: 

Sledujte kvalitu vody ve studni!  

Vyhnete se zdravotním komplikacím 

 
Letošní zima opakovaně přinesla vydatnou sněhovou nadílku. Po jarním tání je potřeba 

zkontrolovat, jakou vodu ze studně pijeme. Její kvalita je citlivá na klimatické podmínky 

Ostrava 18. 3. 2021 – Moravskoslezský kraj byl v průběhu letošní zimy opakovaně 

zasypán slušnou dávkou sněhu. Ten může kromě komplikací v dopravě přicházejících 

bezprostředně v momentu, kdy se snese na zem, po roztání způsobit problémy taky těm, 

kteří místo vodovodu pro veřejnou potřebu využívají jako pitnou vodu tu ze své studny. 

Tání stejně jako například prudké deště a následné povodně vede k přítoku zvýšeného množství 

vody do lokálních vodních zdrojů. Proto je s koncem zimy a po tání sněhových zásob nezbytná 

péče o studny a kvalitu vody v nich. Prioritou pro odpovídající péči o kvalitu vody ve studni je 

předcházení zdravotním komplikacím z nežádoucích látek, které v ní mohou být přítomny.  Při 

posuzování kvality vody ve studni a její ne/vhodnosti pro konzumaci není odpovědné spoléhat 

pouze na vlastní smysly. Ty nejsou v řadě případů schopny na rozdíl od laboratorních analýz 

přítomnost nevhodných látek ve vodě zachytit. Vyplatí se spolehnout se na odborné laboratorní 

rozbory. 

stejně jako po prudkých deštích, po povodních, nebo při suchu zkontrolovat 

Zhruba 90 % lidí v České republice je zásobováno vodou z veřejných vodovodů. Otočíme 

kohoutkem a teče prakticky neomezené množství vody v naprosté většině případů ve 

velmi dobré kvalitě. A to 365 dnů v roce, 7 dnů v týdnu, 24 hodin denně. Tento komfort, který 

chápeme jako samozřejmost, v řadě zemí světa vůbec samozřejmý není. Česká republika stále 

žije přes opakované upozorňování na zhoršující se situaci během suchých period (například 

v letech 2015 – 2019) ve valné většině svých oblastí ve vodním blahobytu. 

Zbývajících 10 % obyvatel naší země je závislých na vodě z veřejných nebo domovních studní. 

Další zhruba pětina obyvatelstva používá vodu ze studní na chalupách, chatách o víkendech a 

na dovolené. Všichni tito lidé by měli odpovědně přistupovat k tomu, aby pravidelně sledovali, 

jakou vodu z těchto zdrojů pijí, a zda má odpovídající kvalitu s ohledem na lidské zdraví. 

V současné pandemické situaci, kdy má řada lidí oslabenou imunitu to platí o to víc. 

Společnost Vodotech doporučuje před příchodem jara majitelům studní provádět nejen 

pravidelné čištění a údržbu po zimním období, ale také věnovat pozornost kontrole kvality 

využívaných zdrojů. 

 Argument uživatelů, že není potřeba vodu ze zdroje testovat, protože dlouhodobé užívání se 

obešlo bez jakýchkoliv zdravotních komplikací, a voda má navíc vynikající chuťové vlastnosti, 

neobstojí. 

 Především děti a citlivější osoby mohou být postiženy střevními či zažívacími problémy 

v případě výskytu bakterií fekálního původu. Například ve střevech je bakterie Escherichia coli 

žádoucí a běžnou součástí.  Při vypití vody kontaminované tímto mikroorganismem, mohou 

nastat zdravotní komplikace.  A tato rizika jsou vyšší především v obdobích, kdy do studny 

přitéká více vody z okolí. Tedy právě v obdobích blížícího se jara, nebo vydatných přívalových 

srážek. 

Při prvním rozboru zdroje je vhodné analyzovat více ukazatelů tak, aby bylo možné dosáhnout 

uceleného přehledu o jeho kvalitě. Při dalších analýzách je dostačující zaměřit se na kritické 

ukazatele, které nebyly v prvním rozboru vyhovující, a zkontrolovat si tak účinnost 

technologického opatření. Nejčastějšími problémy, s nimiž se laboratoře při rozborech setkávají, 

jsou bakteriální kontaminace, zvýšený výskyt železa, manganu a dusičnanů.  

„Provádíme chemické, mikrobiologické, biologické i senzorické zkoušky všech typů vod. Kromě 

naší akreditované Centrální laboratoře působíme v regionu také v areálech čistíren odpadních 

vod v Havířově, Třinci, Novém Jičíně a Opavě, kam je možné vzorky odpadní vody dovézt, nebo 

v areálech úpraven vod v Podhradí u Vítkova a Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí, kde 

přijímáme vzorky pro rozbory pitné vody,“ vysvětluje vedoucí laboratoří Pavla Veselá. 
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Co má vliv na kvalitu vody ve studni? 

 

Klimatické faktory – tání sněhu, povodně, sucho 

Materiál využitý pro stavbu studny, vrty a rozvody vody 

Okolní prostředí – možná kontaminace například ze zemědělské nebo průmyslové 

činnosti 

Geologické podloží – může mít vliv na přítomnost manganu, železa a dalších kovů – 

je možné využít kvalitní filtry 

Veškeré další informace lze najít na webu www.vodotech.cz 

Pro editory 

➢ Společnost Vodotech byla založena v roce 1995 s názvem SmVaK-opravy a 

ověřování vodoměrů, s.r.o., jako dceřiná společnost Severomoravských 

vodovodů a kanalizací Ostrava. V roce 2006 se stala součástí španělské skupiny 

Aqualia a od této doby obě firmy úzce spolupracují jako dvě samostatné 

společnosti. 

➢ Společnost Vodotech se zabývá komplexními vodárenskými službami, mezi 

které patří: 

o Komplexní služby akreditované laboratoře pro firmy, domácnosti, města 

a obce  

o Odečty vodoměrů 

o Opravy a ověřování bytových, domovních a průmyslových vodoměrů 

o Přezkoušení vodoměrů v době platnosti ověření, kalibrace, informativní 

zkoušky  

o Prodej vodoměrů a jejich příslušenství 

o Montáže vodoměrů 

o Smart metering – inteligentní řešení dálkových odečtů 

vodoměrů 

o Služby call centra 
Kontakt: 

Pavla Veselá, Vodotech, spol. s r.o. 

Centrální akreditovaná laboratoř                                        

Slavníkovců 571/21, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory 

Telefon: 595 694 335, 702 154 771   

pavla.vesela@vodotech.cz  

 

 

Současná doba nám bohužel nedovoluje se scházet a 

trávit čas pohromadě. Ale my nezoufáme a vymýšlíme 

možnosti, které jdou ruku v ruce s vládními opatřeními. 

Připravili jsme pro vás JARNÍ VÝPRAVU. V noci občas 

ještě tuhne, ale kalendář nám už píše, že jaro, Velikonoce 

jsou tady. Vydejte se proto probudit jarní vílu a přivolat jaro s námi. Ve Veřovicích po cestě 

za ZŠ směrem na mysliveckou chatu je pro Vás připraveno spousta úkolů jak probudit jarní 

vílu. Dojděte až k poslednímu úkolu! Cesta je dostupná do 12. dubna. Nic s sebou 

nepotřebujete, pouze dobrou náladu a svačinu, kdyby byl hlad. V cíli je totiž krásný výhled 

a posezení. 

Přejeme Vám příjemnou procházku 

Bc. Barbara Křížková 

mailto:pavla.vesela@vodotech.cz
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INFORMACE  

- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín 
Elektrospotřebiče v domácnosti 

Elektrické spotřebiče jsou dnes nezbytnou součástí našeho života a provázejí nás prakticky čtyřiadvacet 

hodin denně. Ať je to doma, na pracovišti nebo v místech, kde trávíme volný čas. 

Jsou nejen našimi pomocníky, ale také současně jednou z nejčastějších příčin požárů. V domácnostech se 

hlavními zdroji požáru stávají televizory, ledničky, žehličky, varné konvice, fritézy, elektrické ruční nářadí 

apod. Ne každý elektrický spotřebič je, i přes ujištění prodávajícího, dostatečně bezpečný a spolehlivý a 

tak se často stává, že si domů nevědomky pořídíme zdroj požáru. Velké nebezpečí rovněž skrývá vadné 

elektrické vedení nebo nesprávné zapojení zásuvek. Nejčastější příčinou požáru je buď technická porucha 

na elektrickém spotřebiči, nebo lidská nepozornost a nedbalost.  

Abychom se pokud možno vyhnuli případnému nebezpečí, měli bychom již při nákupu spotřebičů věnovat 

pozornost některým zásadním informacím: 

- nový elektrický spotřebič musí být označen značkou shody CE, případně je dobré si ověřit, zda je 

na výrobku i značka některé akreditované zkušebny; 

- přímo na elektrickém spotřebiči, v průvodní dokumentaci nebo na obalu výrobku musí být označeno 

jmenovité napětí a příkon a údaje o výrobci a údaje o modelu nebo typu; 

- nezbytnou součástí výrobku musí být návod k obsluze a další texty v češtině, záruční list a pokladní 

doklad 

Pokud se setkáme s tím, že překlad dokumentace z cizího jazyka do češtiny je nesprávný a neúplný 

s množstvím gramatických chyb, mělo by nás to před zakoupením takovéhoto výrobku varovat. Rovněž 

musíme uvážit, zda příkon spotřebiče je vhodný s ohledem na zatížitelnost obvodu, ve kterém má být 

zapojen. Pokud elektrický spotřebič nesplňuje tyto základní požadavky, je lépe si jej nepořizovat, i když 

nás prodávající a cena přesvědčují o opaku. Velké bezpečnostní riziko s sebou nese i nákup použitých 

spotřebičů, ke kterým není žádný návod k použití, neznáme jeho stáří a technický stav. 

Pozornost bychom rovněž měli věnovat umístění a zapojení elektrického spotřebiče. Vzhledem k tomu, že 

nejen elektrické spotřebiče určené pro vytápění, ale i ostatní spotřebiče se při provozu zahřívají, je důležité 

zabezpečit dostatečně chlazený prostor v okolí spotřebiče, aby nedošlo k jeho přehřátí, následnému 

vzplanutí a rozšíření požáru. 

Požár může způsobit i vadné elektrické vedení nebo nesprávné zapojení elektrických zásuvek. 

Měli bychom mít přehled, na jaký průtok proudu jsou uzpůsobeny zásuvkové obvody a jakými jističi jsou 

osazeny, abychom mohli elektrický spotřebič připojit bez nebezpečí, že síť přetížíme.  

Velkým problémem jsou rovněž prodlužovací šňůry a přenosné zásuvkové lišty a to především, když 

upřednostníme cenově výhodnější „slabší“ vodiče. Většina prodlužovacích šňůr a rozdvojek je schopna 

přenést maximálně 2300 W. Rozhodně by se prodlužovací šňůra neměla prodlužovat další šňůrou, resp. 

rozdvojkou, protože právě spoje jsou nejrizikovějším faktorem. Rovněž by se neměly zasunovat rozdvojky 

do rozdvojky, vhodnější je použít prodlužovací lištu. Často se stává, že prodlužovací šňůry jsou ukrývány 

různě pod koberci, za skříněmi apod., kde jsou podmínky pro vznik požáru z přehřátí nejpříznivější. Navíc 

přecházením a přejížděním kabelu, který je ukryt pod kobercem může časem dojít k jeho poškození. 

Prodlužovací šňůry by měly být vedeny přehledně a v žádném případě se nesmí přitloukat hřebíky nebo 

sponami s ostrými hranami. Elektrické spotřebiče je nutné zapojovat jen do řádně uzemněných 

tříkolíkových zásuvek (zásuvky se dvěma otvory a jedním kolíkem), které jsou nainstalovány osobou 

s příslušnou kvalifikací.  

Samostatnou kategorii rizikových elektrických spotřebičů tvoří přímotopy, teplomety, akumulační kamna 

apod., u kterých hrozí nebezpečí požáru při jejich zakrytí hořlavým materiálem (např. sušení prádla). 

„Zakrývat“ bychom samozřejmě neměli žádný elektrický spotřebič vzhledem k možnému přehřátí a 

následnému vzniku požáru. Větrací mřížky na např. u televizoru, mrazničky apod. slouží k odvodu tepla a 

brání přehřátí spotřebiče. Všechna takováto bezpečnostní upozornění musí samozřejmě obsahovat 

dokumentace od výrobce spotřebiče. 

Důležitým pravidlem je nenechávat elektrické spotřebiče bez dozoru. Především pokud se jedná o pečící 

troubu, varnou desku nebo jiný spotřebič, kde právě připravujeme jídlo. Stejně tak se jedná o fritézy, 

toustovače, domácí pekárny apod., kde může dojít nejen ke spálení pokrmů, ale i k následnému požáru. 
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Některé spotřebiče jsou již dnes vybaveny pojistným časováním, které po určité době přístroj automaticky 

odpojí, ale i přesto bychom neměli nechat přístroje bez dohledu. 

Vzhledem k tomu, že každý výrobek se během provozování opotřebovává, předepisují technické předpisy 

a technické normy jejich pravidelné kontroly. Současná legislativa nenařizuje provádět pravidelné 

prohlídky a revize spotřebičů používaných v domácnosti.  

Doma si každý za zdraví své, zdraví svých blízkých a za svůj majetek zodpovídá sám a proto není od věci, 

a můžeme to jen doporučit, nechat si používané elektrické spotřebiče občas překontrolovat odborníkem. 

nprap. Dagmar Benešová, Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín 

Zborovská 5, 741 01  Nový Jičín, pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení 

 

INZERCE:    
• Manželský pár koupí stavební pozemek nebo rodinný dům k rekonstrukci. Platba v 

hotovosti. Nabídky na tel.: 603 111 528. 

 

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

Děkuji za nabídky. tel. 607275418" 

 

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 
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ZPRÁVY O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA MĚSÍC BŘEZEN 2021 
Přestože byla naše mateřská škola celý březen z důvodu protiepidemických opatření uzavřena, byli 

s námi děti a rodiče v kontaktu přes elektronickou poštu. Posílali jsme inspirace na tvoření a náměty 

na pracovní činnosti s dětmi. Děti tvořily, kreslily, malovaly, sázely, dělaly pokusy, lisovaly jarní 

květiny, pomáhaly rodičům s domácími pracemi, běhaly, lozily po stromech … a to taky pěkně 

rodiče zdokumentovali a zase nám zpět poslali. Pro děti, které půjdou letos k zápisu, jsme připravili 

pracovní listy, náměty na tvoření, výuková videa, rodiče měli možnost účastnit se webináře o školní 

zralosti. V týdnu před Velikonocemi jsme připravili dětem hru Hledání velikonočního zajíčka. Děti 

cesta školní zahradou plná úkolů dovedla až k pokladu – Čokoládovému zajíčku. 

Přejeme všem občanům krásné Velikonoce.                                       Za MŠ Alena Bezděková 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J U B I L A N T I  měsíce dubna 2021 
Anna Berecková, Helena Bučková, Jan Cváček, Marcela Víghová, Miluše Kiktová 

   Ing. Milan Kučera, Libor Kotlár, Miroslava Fojtíková 

      Věra Křížková, František Bartoň 

 Zdenka Hoďáková, Jan Sýkora 

         Ludmila Bártová, Vlasta Černochová, Dagmar Žingorová 

                Miroslava Fojtíková, Jaroslav Kopecký,  

                   Anežka Sýkorová,  Božena Blažková     

Všem výše uvedeným jubilantům měsíce dubna přejeme krásné prožití jejich 

narozenin, mnoho sluníčka do jarních dnů a hlavně to nejdůležitější – zdraví. 
 

Vzpomínky: 
Dne 23. března 2021 uplynulo 5 let, co nás navždy opustil pan Oldřich Macíček. S láskou stále vzpomíná 

dcera Naďa s rodinou. 

 

Dne 1. dubna 2021 uplynulo již 15 let od úmrtí pana Petra Macíčka. Vzpomíná manželka Radana a děti 

s rodinami. 

 

Dne 17 dubna 2021 uplyne již 10 let, kdy nás navždy opustila paní Vlasta Matúšová. Všichni, kdo jste ji 

znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. Stále Tě máme v srdcích. Vzpomíná dcera Zuzana a syn Dalibor s 

rodinami. 
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