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                 Květen 2021 

Motto: 

„Strach ze smrti pramení ze strachu ze života. Ten, kdo žije naplno, je připravený kdykoliv 

zemřít.“                        Edward Abbey 

 

Vážení a milí spoluobčané, milé děti, přátelé, kamarádi, milí bratři a sestry: 

…“jsem patriot“… 

Těmito skromnými slovy vystihnul své oddání, svou vůli a svůj vlastní život náš dlouholetý 

první porevoluční starosta obce Veřovice pan Bedřich Gold, který nás navždy opustil 

v sobotu 1. května.  Pan Bedřich Gold svou funkci starosty obce Veřovice vykonával 

v letech 1990 – 2000. Vydržel s námi tedy dlouhých 10 let na pozici ve vedení obce. Pana 

starostu si pamatuji ze svých mladých let a působil na mě velmi přísně. Ale opak byl jiný. 

Byl autoritou a uznávanou osobou v obci. Byl to člověk, se kterým jsem do poslední chvíle 

jeho života řešil mnoho obecních záležitostí. Byl pro mě velkým učitelem, uctívanou ikonou, 

oplýval přísností, disciplínou, respektem a pracovitostí. Dobrosrdečný a velmi obětavý 

člověk, který udělal mnoho pro naši obec! Děkujeme – nezapomeneme! 

 

Dovolte mi použít větu bývalého pana starosty Bedřicha Golda: 

„Vytrvej, všechno dobré, co člověk dělá pro druhé, pro farnost, pro kohokoli…všechno se 

mu jednou vrátí…vytrvej i přesto, že ti třeba nikdo ani nepoděkuje“… 

 

Z celého srdce patří velké poděkování bývalému dlouholetému starostovi obce Veřovice 

panu Bedřichu Goldovi. Odpočívejte v pokoji. Je velmi těžké říct poslední sbohem. Loučí 

se s Vámi Vaši spoluobčané, přátelé a 

kamarádi, bývalí spolupracovníci, bratři a 

sestry…..  

 

Vám, vážení spoluobčané, přeji pěkné  

slunečné květnové dny plné lásky.   

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“ 

 

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.  
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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 

 

Upozornění pro občany obce Veřovice v horní části obce směrem na Velký Javorník 

Rekonstrukce místní komunikace č. 8-1 v obci Veřovice 

Od poloviny měsíce května 2021 do června 2021 budou probíhat stavební práce na 

„Rekonstrukci místní komunikace č. 8-1 v obci Veřovice“.  Jedná se o lokalitu směrem na 

Padolí - Velký Javorník pod lyžařskou chatou. Začátek výstavby je u č.p. 525 - rodina 

Hyklova směrem do Padolí až k č. p. 594 rodina Kociánova.  Stavební práce bude provádět 

firma PORR a.s. Praha Strašnice a celkové náklady na stavbu činí 485.091,42 Kč s DPH. 

Veškeré náklady jsou hrazeny 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 

mailto:starosta@verovice.cz
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USNESENÍ 

z 33. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, konaného dne 13.4.2021 

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

33/1 

určuje ověřovatele zápisu ve složení: Mgr. Zuzana Piteráková a Pavel Matúš 

33/2 

schvaluje upravený program 33. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice 

33/3 

volí návrhovou komisi ve složení: Lukáš Urbanovský a Martin Fojtík 

33/4 

bere na vědomí zprávu předsedy finančního výboru  

33/5 

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

místostarostou obce Františkem Černochem 

33/6 

schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2021 takto: 

Příjmy  45 473 000 Kč      +  69 800 Kč      =     45 542 800 Kč 

Výdaje  57 433 000 Kč      + 141 000 Kč      =     57 574 000 Kč 

Financování 11 960 000 Kč      +  71 200 Kč      =     12 031 200 Kč  

Úplné znění rozpočtového opatření č. 2/2021 je nedílnou součástí tohoto usnesení 

33/7 

volí do funkce přísedící Okresního soudu v Novém Jičíně I. O., Veřovice na funkční období 2022–2026 

33/8 

volí do funkce přísedící Okresního soudu v Novém Jičíně G. L., Veřovice na funkční období 2022–2026 

33/9 

schvaluje a ukládá starostovi obce Martinu Fojtíkovi podepsat Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č.      09 -

1250a/20 na akci: „Rekonstrukce místní komunikace č. 1 v obci Veřovice, k.ú. Veřovice“ mezi obcí 

Veřovice, Veřovice 670, 742 73 Veřovice, IČ: 00298531 a PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 

Praha 10, IČ: 43005560 

33/10 

schvaluje a ukládá starostovi obce Martinu Fojtíkovi podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci: 

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

Veřovice, Veřovice 670, 742 73 Veřovice, IČ: 00298531 a SDRUŽENÍ SWIETELSKY – STASEKO PLUS, 

Jahodová 60, 620 00 Brno, vedoucí společník a správce společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o., 

odštěpný závod Dopravní stavby Morava, IČ: 48035599, společník STASEKO PLUS s.r.o., Slezská 

2101/15, 737 01 Český Těšín, IČ: 25853473 

33/11 

neschvaluje žádost paní I. Š., 756 44 Kunovice o odkoupení části obecního pozemku parc. č. 2156 ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře cca 100 m² v k.ú. Veřovic 

33/12 

neschvaluje žádost pana T. H., 742 21 Kopřivnice o odkoupení části obecního pozemku parc. č. 2156 ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře cca 110 m² v k.ú. Veřovice 

33/13 

bere na vědomí žádost pana D. S., 742 73 Veřovice o odkoupení obecních pozemků v podnikatelské zóně 

o výměře cca 5.000 m² v k.ú. Veřovice 

33/14 

schvaluje prodej pozemku parc. č. 2140/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 34 m² a parc. č. 

2140/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 65 m² oba pozemky v k.ú. Veřovice manželům T. M. 

742 73 Veřovice a P. M., 742 73 Veřovice za cenu 50 Kč/m², tj. za celkovou cenu 4.950 Kč. Záměr prodeje 

pozemků byl schválen na 31. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, č. usnesení 31/15 ze dne 16.2.2021 a 

byl vyvěšen na úřední desce obce Veřovice od 18.2.2021 do 8.3.2021 

33/15 

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

věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-8019895/VB/001, Veřovice, p.č. 1599/4, NNk mezi 
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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 zastoupena ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o., se 

sídlem Ostrava-Vítkovice, 1. máje 670/128, 703 00 Ostrava, IČ: 27788695 

33/16 

schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 2156, a to dílu „d“ o výměře 15 m² v k.ú. 

Veřovice a části pozemku parc.č. 2157/1, a to dílu „e“ o výměře 8 m² v k.ú. Veřovice, dle geometrického 

plánu č. 2357-12/2021, vyhotoveného Ing. Miroslavem Veselkou a potvrzeného Katastrálním pracovištěm 

Nový Jičín dne 16.3.2021 

33/17 

schvaluje podání žádosti o finanční podporu v rámci 24. výzvy MAS Lašsko, z.s. – IROP- Základní 

vzdělávaní ve vazbě na 68. výzvu ŘO IROP „Zvyšování kvality a dostupnosti Infrastruktury pro vzdělávání 

a celoživotní učení – integrované projekty CLLD“ a souhlasí s realizací projektu v případě získání finanční 

podpory 

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

   Martin Fojtík                        František Černoch  

   starosta obce              místostarosta obce 
 

 

 

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 !!!! 

 

 
Oznámení ZO Českého zahrádkářského svazu Veřovice   
Je nám líto, že kvůli pandemickým opatřením, která se rozvolňují příliš pomalu, nebude možno 
v plánovaném termínu uspořádat výstavu k 50. výročí našeho založení tak, jak bychom si 
představovali. 

Český zahrádkářský svaz Veřovice proto oznamuje, že   PRODEJNÍ VÝSTAVA KVĚTIN 
k 50. výročí našeho založení v plánovaném termínu   13. – 16. května 2021     

SE KONAT NEBUDE  a bude přeložena na  21. – 24. října 2021 

Doufáme, že to už bude situace lepší a že výstavu si prohlédnete bez testování, omezování počtu 
osob a možná i bez roušek. 
Děkujeme za pochopení.               
Zahrádkáři z Veřovic 

 

 

Připomínáme občanům: 

• Sběr železného šrotu - sobota 8. května 2021 od 9,00 hodin – uložit podél 

místní komunikace 

• Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu - sobota 15. května 

2021 od 8,00 do 11,00 hodin – prostranství za kulturním domem 
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A ještě jednou odpady 
Vážení spoluobčané, 

připomínám, že v sobotu dne 15.5.2021 v době od 8.00 do 11.00 hodin proběhne na prostranství za 

kulturním domem sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Odevzdat můžete starý dřevěný 

i plastový nábytek, podlahové krytiny, koberce, deky, peřiny, staré oblečení, sanitární techniku 

(umývadla, záchody) a podobně. Nebudou přijímány stavební materiály (cihly, beton, obkladačky, 

dlaždice), sutě a pneumatiky. 

Z nebezpečného odpadu můžete odevzdat barvy, ředidla, rozpouštědla, kyseliny, laky, hnojiva, 

převodové a motorové oleje, lepidla, obaly od nebezpečných látek. 

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.                   

Také v tomto zpravodaji se ještě vrátím ke třídění odpadu. V souvislosti s legislativní změnou 

(nový zákon o odpadech, platný od 1.1.2021) došlo také ke změně cen za uložení odpadů na skládce 

ASOMPO, a.s.. Základní cena za uložení odpadů je beze změny 565 Kč/t, dochází však ke změně 

sazby poplatku za uložení odpadů na skládku, která činí pro rok 2021 800 Kč za tunu odpadu 

(směsný komunální odpad, objemný odpad a uliční smetky). Dosud tento poplatek činil 500 Kč/t. 

Naše obec pro letošní rok uplatnila nárok na tzv. „slevu“ za uložení výše uvedených odpadů na 

skládku, která je však možná jen pokud celkové množství těchto odpadů nepřesáhne 200 kg/osobu. 

Za loňský rok obec Veřovice na skládku ASOMPO a.s. uložila celkem 337,5 tuny směsného 

komunálního odpadu (popelnice) a velkoobjemového odpadu, což činilo cca 170 kg na jednu osobu. 

Pokud by došlo k překročení limitu 200 kg odpadu na osobu, firma ASOMPO a.s. nám začne 

účtovat vyšší sazbu za uložení na skládku, a to by se promítlo také do celkového poplatku za odpady. 

Abychom nemuseli platit vyšší sazbu za uložení na skládku, dovoluji si Vás znovu požádat o 

důsledné třídění odpadu tak, abyste do popelnic dávali jen to nejnutnější. Na plasty, sklo, plechovky, 

papír máme v obci kontejnery a tetrapakové obaly se sbírají vždy na počátku každého čtvrtletí. 

Vážení spoluobčané, vzhledem k již probíhající výstavbě chodníkového tělesa v dolní časti naší 

obce jsme nuceni v nejbližší době také přemístit kontejnery na tříděné odpady od Dolního Dvora 

do tzv. „Cigánské“ ulice, a to včetně kontejnerů na bioodpad. Bohužel je to jediné místo, kde 

kontejnery nebudou překážet při stavebních pracích, a přesto zůstanou v dolní části obce. 

Děkujeme za pochopení. 
 

Vysílání místního rozhlasu 
Vážení spoluobčané, často od Vás dostáváme připomínky, že vysílání místního rozhlasu 

v některých místech neslyšíte nebo, že rozhlas prostě nefunguje. V průběhu měsíce dubna proběhla 

každoroční servisní prohlídka rozhlasových přijímačů a reproduktorů, rozmístěných po obci, byly 

odstraněny veškeré závady, takže v současné době by rozhlas měl fungovat. Samozřejmě, že 

vysílání byste měli poslouchat venku a ne z domu. Pro ty, kteří i přesto hlášení neslyšeli nebo ho 

nestihli vyposlechnout celé, máme nové řešení: Když vytočíte po uskutečněném hlášení telefonní 

číslo 733 254 871, v mobilu se Vám přehraje poslední vyhlášená hlasová zpráva. Dovolat se však 

může vždy jen jeden, proto se může stát, že linka bude chvíli obsazená. Musíte být proto trpěliví a 

opakovat volání, až se Vám to podaří. Věříme, že i tato služba bude pro Vás přínosem. 

 

František Černoch    

místostarosta 
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   www.zsverovice.cz                                                           Květen  2021 

 
 

Zápis do mateřské školy  

bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců 

pro školní rok 2021/2022  

se uskuteční ve dnech 10. až 14. května 2021. 
 

 

Informace k zápisu do Mateřské školy Veřovice 

v souladu s opatřením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy proběhne zápis do MŠ 

v letošním roce bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Zápis se uskuteční ve dnech 

10. až 14. května 2021. Potřebné dokumenty najdete na stránkách školy www.zsverovice.cz. 

Žádost o zápis dítěte do MŠ Veřovice 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 datovou schránkou 

nebo mailem s elektronickým podpisem. K dokumentům přiložte navíc sken čestného prohlášení o 

řádném očkování, sken rodného listu dítěte a sken potvrzení lékaře o očkování. V tomto případě už 

nemusíte chodit do školy. 

Datová schránka školy: jammiwf, 

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

2. způsob – Zákonný zástupce si stáhne ze stránek školy 

a) žádost 

b) zápisní lístek 

c) prohlášení 

vše vyplní a pošle e-mailem na adresu skolka@zsverovice.cz 

Škola všechny zaslané dokumenty 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, potvrzení lékaře o očkování 

průkaz dítěte a svůj občanský průkaz. 

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

 

Informace k zápisu dětí do 1. třídy 

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 proběhl na naši základní školu od 12. do 16. dubna. 

V souvislosti se situací kolem koronaviru proběhl zápis bez přítomností dětí podle pokynů 

ministerstva školství. Bylo přijato 25 žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání. Rozhodnutí 

o přijetí k základnímu vzdělávání se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným 

registračním číslem na webových stránkách školy.  

Mgr. Renata Štěpánová 

 

 

 

 

http://www.zsverovice.cz/
http://www.zsverovice.cz/
mailto:škola@zsverovice.cz
mailto:skolka@zsverovice.cz
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Návrat třeťáků do školních lavic 

Již máme za sebou dva týdny, kdy se těšíme z návratu do školních lavic. Na prezenční výuce si 

nejvíc užíváme živého kontaktu a často proto pracujeme ve dvojicích či ve skupinách. Pokud nám 

počasí přeje, vyrážíme se učit ven – naposledy si děti poskládaly lidskou kostru z přírodnin.  

Jak distanční, tak prezenční výuku si tu a tam zpestřujeme dohodnutými tématy. V uplynulém 

měsíci jsme se proto scházeli na online hodinách sladěni v různých barvách, děti odhalovaly 

barevné pohádkové postavy a vyzkoušely si, jak lentilky mohou obarvit vodu.  

Prezenční výuku jsme si zase ozvláštnili čarodějnických dnem, kdy si děti vyzkoušely pracovat 

úkolově a samostatně si rozvrhovaly práci. Byla radost se dívat, jak děti, které stihly práci rychleji, 

pomáhaly ostatním spolužákům. Už se těšíme, co si na příště vymyslíme. 

Třeťáci a Mgr. Alexandra Grabovská 

 

Duben ve 4. třídě 

V polovině dubna jsme se dočkali a konečně jsme se po několika měsících mohli osobně vidět se 

svými spolužáky. Do školy jsme vstupovali s menšími obavami z testování, ty se ale během 

několika minut rozplynuly a my se na pondělní a čtvrteční testovací rána začali těšit.  Jak je to 

možné? My se totiž netestujeme. My provádíme chemický pokus na přítomnost viru v těle. Baví 

nás manipulovat s „chemickým materiálem“ a napjatě pozorovat vykreslující se červenou čáru. 

Nenudíme se však ani ostatní dny. Hned na začátku bylo třeba pořádně si popovídat, zjistit, kolik 

toho umíme a taky vyměnit zimní výzdobu třídy za jarní (přece jen zamrzlá okna a lední brusle na 

nástěnce se k dubnu nehodí). Krásné počasí nás nalákalo také k vycházce na louku, kde jsme 

v rámci přírodovědy hledali rostliny, které tady rostou. Bohužel jsme jich nenašli tolik, kolik jsme 

si představovali, ale za to jsme nalezli ptačí hnízdo plné vajíček. Taky jsme si ukázali, že mobilní 

telefon nemusí sloužit jen ke hrám, ale pomocí chytrých aplikací můžeme zjistit název nám 

neznámé rostliny.  Pořádně jsem se pobavili i v hodině slohu, kdy jsme vytvářeli a poté prezentovali 

reklamy na námi vybrané a vymyšlené výrobky. Koupit jsme si mohli zázračnou houbičku na 

nádobí Houbiš, dorty všech chutí a velikostí v podobě roušky, multifunkční automobil, kde se o 

vše postará robot, praktický toaletní papír Trusovač a mnoho dalších a kvalitních výrobků. Už se 

těšíme, co nám přinesou další dny. 

Mgr. Kristýna Macečková 

 

Nový kamarád v páté třídě 

Dobrý den, zdravíme Vás z páté třídy. Víte, co je u nás nového? Máme nového kamaráda. Nejlepší 

bude, když se Vám ale představí sám. 

Ahoj, já jsem Kosťa V. Dlouho jsem byl schovaný v kabinetu a teď, když 

už konečně otevřeli školu, tak mohu pomáhat dětem při výuce přírodovědy. 

Začaly se učit o lidském těle, o kterém toho hodně vím. Nejdříve jsem se 

jim moc nelíbil. Koukaly na mě ze všech stran, pořád mi počítaly kosti a 

ptaly se ,,Když máš na zádech lopatku, tak kde máš kyblík?” Jsou to ale 

popletové.  

 

Teď už jsme se skamarádili. Ve třídě mám své místo, děti mi vyrobily 

žákovskou knížku a dokonce mám i svou vlastní roušku, abych se prý 

nenakazil. :-) 

Při hodinách je bedlivě sleduji, abych se i já zase přiučil něco nového z 

jiných předmětů, a doufám, že do konce školního roku se toho společně 

naučíme co nejvíce. 

Ing. Hana Holáňová, V. třída 
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ZPRÁVY O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA MĚSÍC DUBEN 2021 
 

Od 12. dubna se do školky vrátily děti, které po letních prázdninách nastoupí do 1. třídy, mladší 

děti zatím zůstaly doma. Protože naši předškoláci usednou již za necelých 5 měsíců do školních 

lavic, hlavním úkolem pro nás je věnovat se oblastem, které jsou důležité pro zvládnutí nástupu do 

školy. Tématy tohoto měsíce byla VODA a JARO. Duben jsme ukončili Čarodějnickou stezkou. 

Kde se bere voda? – velká záhada života na Zemi byla rozluštěna. Děti dělaly pokusy s vodou – co 

se potopí, co plave, koloběh vody, vypařování, tání ledu a sněhu, sbíraly vodu do zkumavek a 

porovnávaly barvu, znečištění a zdůvodnily, proč je tomu tak.  Díky aprílovému počasí jsme 

pozorovali také různé formy vody - led, sníh, pára, rosa jsou voda. Pojmy studánka, pramen, 

potůček, řeka, rybník, přehrada, moře jsou dětem již dávno známé. Avšak PEŘEJE, to byl oříšek 

k zapamatování.  

V tématu Voda jsme si povídali o ekosystémech – kdo žije v potoce, v řece a v moři, jaké rostliny 

rostou u vody a ve vodě. Děti třídily a rozlišovaly zvířátka i rostlinky dle toho, kde žijí.  

Voda je vzácný dar – co by se stalo, kdyby nebyla voda? Děti vyprávěly, k čemu potřebujeme vodu, 

dělaly pokusy s rostlinami, zasadily semínka a pozorovaly, jak se jim daří s vodou a bez ní. 

Procvičovali jsme předmatematické představy, předčtenářskou gramotnost i prostorovou orientaci 

– počítání kapiček, třídění květin dle barvy, skládání názvů dle předlohy… 

 

 

Na vycházkách děti hledaly pramen i potůček a pozorovaly, jak se vlévá menší do většího. 

První jarní kytičky nám dělaly radost ve vázičkách, některé děti sbíraly a sušily na čaj.  

Poslední den v měsíci jsme si na školní zahradě zkusili čarodějnické řemeslo. Děti s rodiči 

plnily různé nezbedné úkoly, které jim přichystala čarodějnice Uršula. Každý, kdo prošel 

touto „naučnou stezkou“, obdržel Letecký průkaz z Košťoškoly a sladkou odměnu. 

 

 

Mateřská škola Veřovice oznamuje, že ve dnech 10. – 14. 5. 2021 se koná zápis do 

mateřské školy na školní rok 2021/2022. 

 

Formuláře si můžete stáhnout z webových stránek školy nebo vyzvednout přímo v MŠ. Na 

základě Vaší žádosti Vás budeme kontaktovat. 

 

Za MŠ Alena Bezděková 
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Aktivity ve školní družině 

V uplynulých měsících jsme s dětmi uspořádali tyto dvě akce:  

Zvířata nás baví. Celý jeden měsíc jsme se věnovali tématu zvířat. Luštili jsme o nich křížovky, 

kreslili jsme je, vyráběli jsme zvířecí masky apod.  Zhlédli jsme o evropských mláďatech zajímavý 

dokumentární film a poté se děti otestovaly, jak byly pozorné a jak si všímaly detailů. Dozvěděly 

se tak mnoho nového a zajímavého. Tato tematika vyvrcholila na samém konci měsíce programem 

ve stylu zvířecí olympiády. Masky a převleky děti proměnily v rozličná zvířata, ve kterých plnily 

úkoly na připravených stanovištích. Zde si mohly vyzkoušet například chytání 

rybek, ale také hbitost, rychlost a sílu rozmanitých zvířat. Byla radost 

pozorovat kluky a holky s jakým nadšením a zájmem se do úkolů pustili a 

projevil se i duch soutěživosti. Výkony byly na závěr vyhodnoceny a po 

zásluze všechny akční děti odměněny. U aktivit jsme se všichni moc bavili a 

hodně jsme se nasmáli.   

Družinohraní. Tradiční oblíbené odpoledne jsme sice museli letos organizačně podřídit zvláštním 

pravidlům, ale i tak jsme byli rádi za další hezkou akci. Družinohraní se tedy muselo nejen 

uspořádat pro každou třídu zvlášť, ale bohužel i bez rodičů. Smyslem je naučit se nové stolní hry, 

které v družině máme k dispozici (a že jich není málo a přibývají). Děti si mohly přinést i své 

vlastní hry a představit je svým kamarádům. Učí se při tom nejen nová pravidla, ale i prohrávat, 

pilují komunikaci, trpělivost, vymýšlejí strategie a v neposlední řadě se při hrách náramně 

baví. Příjemný čas nám zpestřilo i chutné občerstvení. Kdo překvapil - byly mladší děti, které 

častěji sáhly po složitějších hrách, u nich se jim až kouřilo z hlaviček, jak 

musely přemýšlet. Starší se chtěly hlavně pobavit a zasmát se. A jako 

většinu našich akcí i tuto jsme s dětmi na závěr vyhodnotili velmi kladně. 

Jelikož jsme udělali i malý průzkum, můžeme říci, že mezi tři nejoblíbenější 

hry patřily Plný kurník, UNO karty a příběhové kostky.  

                                                                                                     

Vychovatelky ŠD 

 

 

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 P RM, Man 4,5,6,7 PRM 

     Kontakt: mobil 603 315 738 
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V následujícím příspěvku dokončíme naše povídání o veřovickém fojtství, které jsme začali 

v dubnovém čísle zpravodaje. Krátce se zastavíme vobdobí po roce 1848, kdy dochází k formování 

novodobé obecní samosprávy a poté se letmo podíváme na fojtův majetek. 

První volby do místních správních orgánů se na Moravě konaly v roce 1850. Ve Veřovicích byl 

úspěšně zvolen obecní výbor a z něj následně sestaveno představenstvo obce tvořené obecními 

radními a starostou. Tím se stal sedlák Jan Marek (1806-1890) z č.p. 122. Vedoucí představitelé 

obce byli voleni na tři roky a své funkce vykonávali zdarma. Mezi hlavní povinnosti obecního 

výboru patřila především péče o obecní majetek a řádné hospodaření s obecními financemi. 

Starosta kromě toho organizoval i hygienický dozor, zdravotní a chudinskou péči, údržbu veřejných 

silnic či odpovídal za bezpečnost osob a majetku. Staral se i o stavební, požární nebo mravnostní 

záležitosti. Minimálně dvakrát do roka musely být svolány řádné veřejné schůze, během kterých 

obecní výbor zkoumal obecní účty a schvaloval rozpočet obce. Volit mohli všichni občané s 

domovským právem a někteří tzv. obecní příslušníci (např. farář, učitel, armádní důstojníci). Na 

vyšší správní úrovni pak byly Veřovice zařazeny do politického a soudního okresu Nový Jičín. 

V tomto převážně německém městě sídlily nadřízené úřady. 

Ještě před volbou vlastní samosprávy mohli obyvatelé Veřovic ovlivnit i složení nejvyšších pater 

tehdejší politické zemské správy. V květnu roku 1848 měli možnost volit navrhované poslance do 

tzv. moravského selského sněmu. To byl reformovaný stavovský zemský sněm, který měl 

dlouholetou historickou tradici a který vyhlašoval zákonná nařízení platící pro území celé Moravy. 

Vlivem revolučních událostí v roce 1848 se jeho součástí vedle tradičních členů z řad šlechty, 

duchovenstva a královských měst stali nově i zástupci venkova, a tedy i reprezentanti rolnického 

stavu. Ve Veřovicích však byly volby do sněmu zcela ignorovány. Nikdo se k nim nedostavil a není 

jisté, zda vůbec byly provedeny všechny úřední kroky k tomu, aby mohly být uskutečněny. Zůstává 

nezodpovězenou otázkou, co veřovické usedlíky k tomuto rozhodnutí vedlo. Zda to bylo 

nedocenění tohoto prvního záblesku moderních občanských práv nebo úmyslný postoj vyjadřující 

veřejný nesouhlas s navrhovanými kandidáty a jejich názory či dokonce německou národností.     

Vraťme se ale raději zpátky k fojtství ve Veřovicích. To se nacházelo ve stavení, které v roce 1771 

obdrželo číslo popisné 1. Společně s kostelem (č.p. 143), farou (č.p. 139), školou (č.p. 140, 276) a 

nedalekou kovárnou (č.p. 129) tvořilo centrum obce. Areál rychty zahrnoval kromě samotného 

obytného domu a okolního hospodářského zázemí i velké množství pozemků, které ležely v 

různých lokalitách obecního katastru. Náležely k nim např. louky, pastviny, polní cesty a pole Na 

Polednové, Lacinově kopci, Vápenkách, Hrabí, Studené, Za Humny. K inventáři fojtova statku 

patřilo nezbytné zemědělské nářadí (např. železné orací pluhy, brány, kované vozy) i větší množství 

domácího zvířectva (např. koně, krávy, ovce, prasata, slepice, husy či včely). Fojt Jan Beseda 

(1660-1746) získal od Jiřího Laciny (1657-1737) navíc i formanský vůz, jenž sloužil k přepravě 

zboží na delší vzdálenosti. Nejspíš v něm z Nového Jičína či Štramberka vozil i bečky s pivem a 

pálenkou. Tyto alkoholické nápoje mohl fojt jako jediný ve vsi prodávat veřovickým poddaným. 

Sám je však musel kupovat pouze od vrchnosti a k tomu a k tomu jí každý rok dovážel dva sudy 

vína. K fojtovu vlastnictví se počítaly i dvě chalupnické usedlosti č.p. 35, 49 a také mlýn č.p. 37. 

Fojtovi chalupníci byli jeho osobní poddaní. Platili mu poplatky a robotovali pro něj, nikoliv pro 

vrchnost. Fojtův mlýnbyl postaven na dolním konci vesnice a byl funkční pouze v době, kdy byl 

dostatek vody. Fojt tak bohatnul z jeho provozu, musel však financovat jeho údržbu a odvádět do 

vrchnostenské pokladny stanovené poplatky. Celková finanční hodnota rychtářského majetku činila 

v 17. a 18. století 320 zlatých a ve 20.-30. letech 19. věku byla přepočtena z 384 na 2000 zlatých. 

Jen pro srovnání uveďme, že ceny selských gruntů ve Veřovicích se pohybovaly mezi 40-150 

zlatých. Samozřejmě, že při správě takto rozsáhlého hospodářství se fojt neobešel bez pomoci 

svých rodinných příslušníků a několika čeledínů či děveček. Službou na fojtství si tak mohli vydělat 
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na živobytí chudší domkaři nebo podruzi nedisponující vlastní půdou. Kromě nich bývali na rychtě 

přechodně ubytováni i vrchnostenští zaměstnanci, jako např. lesnický personál. Členové fojtovy 

rodiny byli díky svému privilegovanému postavení zvyklí na vyšší životní úroveň. Ze zmínek 

v gruntovnici, pocházejících hlavně z 18. století se dozvídáme, že součástí jejich jídelníčku bylo 

kromě vlastní vypěstované zeleniny či ovoce i maso kupované u řezníků ve městech. Textilie si 

pořizovali u městských soukeníků (výrobců a prodejců sukna). Z vybavení rychtářovy domácnosti 

jsou zmiňovány např. cíchy, peřiny, necky a troky (větší necky používané hlavně při zabíjačkách). 

Na mapách vytvořených v roce 1833 pro tzv. Stabilní katastr je fojtství zakresleno jako komplex 

pěti dřevěných staveb a zděné přístavby tvořící společně s rozměrným hospodářským dvorem areál 

ve tvaru nepravidelného obdélníku. Ze dřeva je postavena i nejvíce viditelná část stavby 

orientovaná svou vnější stranou k nedaleké silnici. Na nejstarších fotografiích ze začátku či první 

poloviny 20. století má tento úsek fojtství již podobu bíle omítnutého zděného stavení. K přestavbě 

původních dřevěných partií nejspíš došlo v průběhu druhé poloviny 19. století. Dřevěné základy 

pak byly částečně ponechány jen u hospodářských budov, o čemž svědčí známá fotografie fojtství 

pořízená v roce 1933 z kostelní věže. Dnešní kulturní dům, jenž stojí na místě původního sálu 

hostince a kvůli němuž byla tato část fojtství zbourána, byl postaven v letech 1961-1964. Na jeho 

vybudování se formou neplacených brigád v rámci akce Z podíleli téměř všichni práceschopní 

obyvatelé Veřovic. 

 

Autor textu David Mach 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fojtství v kresbě. Obrázek převzat z publikace: Tichánek, Jiří. Fojtství na Novojičínsku. [Ostrava]: 

Šmíra-Print, ©2011. 
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Další nevydařená zimní sezóna pro lyžování v České republice 

Zima 2020/2021 nás opět v ničem „nepřekvapila“ a nabídla nám jen to, co bylo i po pět minulých 

sezón – tzn. beze sněhu, bez lyžování, bez pořádání Krajského přeboru v běhu na lyžích v našem 

areálu, bez Maškarního karnevalu na lyžích a celkově bez pohybu na zdravém zimním vzduchu. 

Můžeme si jen jakoby na omluvu říci, „ještě štěstí, že sníh nebyl teď v době koronaviru, protože 

bychom stejně lyžovat nemohli“ !!!!! A můžeme doufat, že jsme s koronavirem už udělali pořádek 

a další zimu bude tolik sněhu, že se areál lyžařů ve Veřovicích ani na chvíli nezastaví. 

Aby můj příspěvek nebyl jen v ryze negativním tónu, chci informovat příznivce lyžování a 

návštěvníky našeho areálu o změnách, které na lyžařské chatě nastaly během zimních měsíců. 

Kuchyňka, tak jak jste ji znali z různých akcí a vašich návštěv se od základu změnila. Byla totiž ve 

stejném stavu prakticky od postavení lyžařské chaty (léta 1967-1968) v naprosto nevyhovujícím 

stavu. Veškerý kuchyňský nábytek poskládaný ze skříněk různého původu byl demontován a 

odvezen, stejně tak i podlahová krytina v kuchyni. Firmou „Nábytek pro vás s.r.o.“(p. Tomáš Gold) 

byla navržena a vyrobena nová kuchyně včetně zabudovaných elektrospotřebičů a zároveň 

instalováno nové výčepní zařízení. Celá tato rekonstrukce určitě zpříjemní a urychlí práci obsluze 

lyžařské chaty, zejména pak při akcích sportovních i soukromých. K této proměně přispěla i Obec 

Veřovice, která nám poskytla dotaci, za což moc děkujeme . 

Pokud se koronavirová situace opravdu uvolní, plánují lyžaři na měsíc květen uspořádat již tradiční 

„škvaření vajec“ (Svatý duch) – bude se rozhodovat, zda akce bude interní, nebo i pro veřejnost. 

Poslední roky lyžaři ustoupili od akce „Kácení máje“, bude se opět rozhodovat, zda najdeme 

vhodný termín a akci letos uskutečníme. 

Dále pak hodláme zrealizovat tradiční akci, která je známá i mimo naši obec, a to je již „XIII. 

ročník Soutěže ve vaření gulášů“ - na tuto akci máme rezervován termín 28.8.2021 samozřejmě v 

Lyžařském areálu.  

Pak se již jedná o akce sportovní a závodní, a to v měsíci říjnu 2021 to bude „Přespolní běh“ a 

následně „Krajský přebor v běhu na lyžích“ v měsíci lednu 2022. Rádi bychom konečně uspořádali 

také „Maškarní karneval na lyžích“, který je ovšem závislý na sněhové pokrývce. 

Mimo to můžeme i nadále nabídnout turistické ubytování pro 15 osob na ubytovně s kuchyňkou, 

vhodné pro rodiny i sportovní kolektivy. Konkrétní informace o ubytování nebo o pronájmu chaty 

pro soukromé akce můžete získat od p. Anny Klopcové mob.736155374. 

Na závěr vás chci pozvat do našeho areálu kdykoliv přes víkend i bez pořádání akcí, protože takové 

posezení v krásném prostředí, na čistém a zdravém vzduchu nikde v naší obci nenajdete. Bohužel 

v současné koronavirové době je otevřeno pouze výdejové 

okénko. 

Z pověření výboru LK Veřovice  

Zpracoval: Pavel Křížek 
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                                               POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 

 

                                               kancelář ředitele krajského ředitelství 

                                               oddělení prevence  

 

 

 

 

Motorkáři na cestách (aneb dobrej gang) 
 

Každoročně na českých silnicích zemře několik desítek motorkářů, kteří podcení svůj stroj nebo 

nejsou dostatečně zkušení k řízení silnějších motorek. Co bychom měli vědět a na co si dát pozor 

před a při jízdě? 

 

• Jeden z důležitých bodů je dobrý technický stav motorky. S tímto je provázaná hustota 

vzduchu v pneumatice a dezén. Než vyjedete na cestu, ujistěte se, že dezén předního kola je 

rovnoměrný po celé délce kola. Pokud si všimnete, že boční strana je tzv. sjetá a dezén 

ubývá, zhoršují se jízdní vlastnosti. Tlak v pneumatice je zpravidla uvedený na nálepce 

umístěné na rámu stroje. 

• Opomíjeným prvkem bývá vybavení. Zkušený motorkář nevyjíždí bez speciálního 

motocyklového oblečení a vybavení.  

• Znalost svého stroje je pro motorkáře zásadní. Obecně platí, že motorka má o poznání delší 

brzdnou dráhu než vozidlo a tudíž by měl dodržovat bezpečné rozestupy.  

• Dalším neméně podstatným faktorem jízdy je včas a adekvátně reagovat na krizové 

momenty, které mohou přijít. V hustém městském provozu se často stává, že řidič 

zaparkovaného vozidla přehlédne přijíždějícího motoristu ve zpětném zrcátku a otevře 

dveře, čímž dojde ke kolizi. Výborné je osvojit si úhybný manévr.  

• Asi každý motorkář již zažil náhle odbočení automobilů doleva v momentě, kdy to chtěl 

pořádně rozjet rovně. Tato situace je považována za jednu z nejnebezpečnějších situací. 

Řidič vozidla motorkáře nevidí a motorkář může lehce přehlídnout blikající blinkr = 

PŘEDVÍDAVOST!!! 

• Mezi nejčastější příčiny dopravních nehod patří nepřiměřená rychlost. Motorka sama o sobě 

vybízí k svižné jízdě, vždyť právě dynamika je největším lákadlem. V tomto směru je velmi 

krátkozraké jezdit na hraně možností (tzv. nadoraz).  

• Důležitou součástí bezpečné jízdy je koncentrace. Radost z jízdy, adrenalin, veškeré 

chemické procesy, které v průběhu jízdy zažíváte, je nutné adekvátně ovládat. Ze stejného 

důvodu není vhodné sedat na motorku rozzuřený nebo jinak psychický rozhozený. 

Mnoho šťastných kilometrů bez nehod a slunce nad hlavou 

Ostrava 19. dubna 2021 

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje 

por. Bc. Martina Jablońská, komisař oddělení prevence 

Špálova 3, 702 00 Ostrava 
Tel.: +420 974 722 233 

Email: krpt.prevence@pcr.cz 

 

mailto:krpt.prevence@pcr.cz
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Virtuální exkurze v elektrárnách: Díky obřímu zájmu připravil ČEZ nové studio i program 

V době covidové distanční výuky se staly virtuální výpravy do nejstřeženějších prostor Česka 
doslova hitem, energetici je proto ještě vylepšili a nabízejí show, jaká tu ještě nebyla! Elektrárny 
Skupiny ČEZ mohou nyní zájemci navštívit ze speciálního interaktivního TV studia. Během 
virtuálního výletu do jaderných elektráren Dukovany a Temelín nebo k zeleným obnovitelným 
zdrojům čekají účastníky unikátní pokusy, praktické ukázky a soutěže o ceny. Prohlídky „Virtuálně 
v elektrárně“ absolvovalo z pohodlí domova už přes 31 tisíc školáků i dospělých zájemců. 

Proč nosí jaderníci žluté kombinézy? Kolik nožiček má chladicí věž? A jak dlouhý je list větrné elektrárny? 
To je jen drobná ochutnávka bohatého energetického menu, který začali ve virtuálním televizním 
studiu ČEZ servírovat profesionální moderátoři, zkušení elektrárenští průvodci a experti na telefonu. 
Zbrusu nový formát exkurzí do ekologických energetických provozů oživuje distanční výuku na 
školách a zpestřuje lidem jednotvárné dny bez zábavy.  

Na co ještě se mohou účastníci vylepšeného formátu on-line prohlídek elektráren těšit? Špičková technika 
interaktivního TV studia umožňuje propojit unikátní 3D modely, animace a videa ze zákulisí. Další novinkou 
jsou fyzikální pokusy, originální rekvizity dovezené přímo z elektráren a prostor pro divácké dotazy. Někteří 
z virtuální show neodejdou s prázdnou, mají totiž možnost vyhrát v soutěžích o ceny. „Hosté se s námi 
podívají i tam, kam se při běžných exkurzích nedostanou. Hravou a názornou formou jim ukážeme, jak se 
rodí bezemisní energie a kam se ubírá moderní energetika 21. století. Doufám, že v létě budeme moci 
naše infocentra a elektrárny znovu otevřít, aby si u nás naši virtuální návštěvníci získané znalosti ověřili. 
On-line prohlídky ale v určité podobě plánujeme zachovat i nadále,“ říká Kateřina Bartůšková. 

Zájem o on-line prohlídky je obrovský, od jejich spuštění na konci loňského roku se k do elektráren 
virtuálně podívalo už přes 31 tisíc návštěvníků. „A to nemluvím o pozitivních ohlasech, kterých přišlo 
nepočítaně. Tohle všechno nás přivedlo na myšlenku posunout hranice ještě o kousek dál a nabídnout 
lidem v této nelehké době zážitek, na který opravdu nezapomenou. Vymysleli jsme pro ně program, který 
je ještě rozmanitější, interaktivnější a zábavnější. Těší nás, že touto cestou pomáháme studentům i 
učitelům zpestřit distanční výuku a umožňujeme lidem alespoň virtuálně cestovat. Věříme, že je zbrusu 
nová podoba našeho on-line bádání v zákulisí elektráren nabije nejen poznáním, ale i pozitivní 
energií,“ vysvětluje vedoucí infocenter Skupiny ČEZ Kateřina Bartůšková. 

Účast na prohlídkách bezemisních elektráren si zájemci zajistí jednoduše na webu 
www.virtualnevelektrarne.cz. On-line přenos z televizního studia bude probíhat až do konce školního roku. 
Na každý všední den je vypsáno až 8 termínů hodinových exkurzí – dopoledne pro školy, odpoledne i pro 
veřejnost. Připojení probíhá přes platformu MS Teams. Všechny exkurze jsou zdarma. 

Projekt „Virtuálně v elektrárně“ doplňuje pestrou nabídku vzdělávacích aktivit, které Skupina ČEZ nabízí 
dětem i učitelům navzdory epidemii. V on-line prostředí například pokračují interaktivní besedy Energie – 
budoucnost lidstva, týdně také přibývají novinky a zajímavosti na vzdělávacím portálu 
www.svetenergie.cz 

 

http://www.virtualnevelektrarne.cz/
http://www.svetenergie.cz/
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N a b í d k a   b r i g á d y  
 

Koupaliště v Mořkově příjme brigádníky na následující pozice: 

- Servírky, číšníky (praxe nutná) 

- Kuchaře (praxe nutná) 

- Pizzaře  

- Rozvoz pizzy (pouze místní, vhodné i pro důchodce) 

Platové podmínky a ostatní informace  podá p. Skybová, tel. 732 252 953 nebo mail. 

koupaliste.morkov@seznam.cz 

 

INZERCE: 

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

Děkuji za nabídky. tel. 607 275 418" 

 

INZERCE:     

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

hotovosti. Nabídky na tel.: 603 111 528. 
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J U B I L A N T I  měsíce května 2021 
Lenka Hodslavská 

   Pavel Bartoň, Vladimír Tománek 

      Drahoslava Kociánová, Anna Šustalová 

          Oldřich Matúš, Ludmila Kociánová, Anna Lacinová, Marie Fojtíková 

               Marie Machová 

 

Jubilantům přejeme pevné zdraví, mnoho štěstí, spokojenosti a lásky. 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzpomínky: 
 Dne 21. května 2021 by se paní Olga Hoďáková dožila 85 let. Vzpomíná 

dcera Jana s rodinou. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 

 

 

 Dne 8. května 2021 si připomeneme 5 let od úmrtí našeho milovaného tatínka, 

dědečka, kamaráda, tchána, švagra, strýce a pradědečka pana Františka 

Šenkeříka. S láskou a úctou vzpomínají dcera Alena s manželem Láďou, dcera 

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

Radímkem a ostatní příbuzní. Kdo jste ho znali a měli rádi, uctěte jeho tichou 

vzpomínku s námi.  
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