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                            Červen 2021 

Motto 

„Potkalo mě největší štěstí v životě“ 
 

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

velké štěstí je někdy úplně malé. Potkalo mě to největší štěstí v životě, 

když se mi nedávno narodil kluk jménem Adam, a byl to teda macek. 

To nejdůležitější ale bylo a je, že oba, jak maminka, tak syn Adam jsou 

zdrávi a zcela v pořádku. Jenom tatínek po narození syna trochu 

onemocněl. Mohu Vám říci, že to byla nemoc z obrovské radosti z toho, 

že vše dopadlo dobře a jsou oba zdrávi.  

 

Chtěl bych všem poděkovat za gratulace k narození syna. Určitě přijde i čas na to, abychom 

si na Adamovo zdraví připili! 

Veliké poděkování patří mamince mého syna, která ho přivedla na svět.  

A proto - velké štěstí je někdy úplně malé. 

 

Přeji Vám všem pevné zdraví a konečně už trochu toho sluníčka.   

 

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 o 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 jen 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).  

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.  

Důležitá informace:   

Informujeme občany 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, že je možno se již řádně napojit na nově vybudovanou 

obecní splaškovou kanalizaci v obci.  

 

V následujících měsících budou majitelé nemovitostí, kteří jsou již připojeni, vyzváni 

k podpisu smlouvy o odvedení odpadních vod z domácností, která se momentálně připravuje. 

Poplatek za stočné z odvedených odpadních vod bude obec vybírat od 1.1.2022. 
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Věřím v to, že to společně všichni dohromady zvládneme a hlavně, že si rozumíme a chápeme 

se.   

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: 
 – horní část obce Veřovice – směr do Padolí a na Velký Javorník 

-  dolní část obce - cesta ke kynologickému cvičišti 

 

„Rekonstrukce místní komunikace č. 8-1 v obci Veřovice – havarijní stav“ 

Od 31.5.2021 do konce 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 včetně DPH.  

 

„Rekonstrukce části místní komunikace č. 2 po realizaci stavby „Kanalizace a ČOV obce 

Veřovice“ – havarijní stav“‘ 

Od 7.6.2021 do poloviny července 2021 budou probíhat stavební práce na „Rekonstrukce části 

místní komunikace č. 2 po realizaci stavby „Kanalizace a ČOV obce Veřovice“ – havarijní stav“‘. 

Začátek výstavby je u č.p. 42 – rodina Pítrova směrem ke kynologickému cvičišti (kolem č.p. 152, 

434, 44, 45, 531, 598,106, 158, 421 až k č.p. 595 rodina Blažkova. Stavební práce bude provádět 

firma SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava, Jahodová 60, 620 

00 Brno, IČ: 48035599 v celkové výši 673.350,48 Kč včetně 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 34. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, konaného dne 25.5.2021 

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

34/1 

určuje ověřovatele zápisu ve složení: Ing. Miroslav Marek a Ing. Petr Vybíral  

34/2 

schvaluje upravený program 34. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice 

34/3 

volí návrhovou komisi ve složení: Ing. Marcela Paseková a Mgr. Zuzana Piteráková 

34/4 

bere na vědomí zprávu předsedy finančního výboru  

34/5 

schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2021 takto: 

Příjmy  45 542 800 Kč -    478 400 Kč =     45 064 400 Kč 

Výdaje  57 574 000 Kč +  2 220 000 Kč =     59 794 000 Kč 

Financování  12 031 200 Kč +  2 698 400 Kč =     14 729 600 Kč  

Úplné znění rozpočtového opatření č. 3/2021 je nedílnou součástí tohoto usnesení 

34/6 

rozhodlo o udělení výjimky ze Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2015 

a schvaluje a ukládá starostovi obce Martinu Fojtíkovi podepsat Smlouvu o dílo č. u zhotovitele: 

09-0006a21/06 na stavbu: „Rekonstrukce části místní komunikace č. 8-1 dle pasportu místních 

komunikací v majetku obce Veřovice po výstavbě Kanalizace a ČOV obce Veřovice – havarijní 

stav“ mezi obcí Veřovice, Veřovice 670, 742 73 Veřovice, IČ: 00298531 a PORR a.s., Dubečská 

3238/36, 100 00 Praha 10 Strašnice, IČ: 43005560 v celkové výši 485.091,42 včetně DPH  

34/7 

rozhodlo o udělení výjimky ze Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2015 

a schvaluje a ukládá starostovi obce Martinu Fojtíkovi podepsat Smlouvu o dílo č. u zhotovitele: 

S22-037- 0028 na stavbu: „Rekonstrukce části místní komunikace č. 2 po realizaci stavby 

„Kanalizace a ČOV obce Veřovice“ – havarijní stav“ mezi obcí Veřovice, Veřovice 670, 742 73 

Veřovice, IČ: 00298531 a SWIETELSKY stavební s.r.o., SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný 

závod Dopravní stavby Morava, Jahodová 60, 620 00 Brno, IČ: 48035599 v celkové výši 

673.350,48 Kč včetně DPH 

34/8 

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

34/9 

bere na vědomí Účetní závěrku Sdružení Povodí Sedlnice za rok 2020 

34/10 

bere na vědomí celoroční hospodaření Dobrovolného svazku obcí Sdružení Povodí Sedlnice a 

Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Sdružení Povodí Sedlnice za rok 2020 včetně zprávy o 

výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení Povodí Sedlnice IČ: 

70237093 za rok 2020, zpracované kontrolní skupinou KÚ MSK v souladu se zákonem č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 17, odst. 7, písm. a) „bez výhrad“ 
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34/11 

bere na vědomí Zprávu o likvidaci Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016 ke dni 25.3.2021 

34/12 

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 2156 ostatní plocha, ostatní komunikace, a to dílu „d“ o 

výměře 15 m² v k.ú. Veřovice a prodej části pozemku parc.č. 2157/1 ostatní plocha, ostatní 

komunikace, a to dílu „e“ o výměře 8 m² v k.ú. Veřovice, vše dle geometrického plánu č. 2357-

12/2021, vyhotoveného Ing. Miroslavem Veselkou a potvrzeného katastrálním pracovištěm Nový 

Jičín dne 16.3.2021 panu D. M., 742 73 Veřovice, za cenu 50 Kč/m², tj. za celkovou cenu 1.150 Kč. 

Záměr prodeje byl schválen na 33. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, usnesením č. 33/16 ze 

dne 13.4.2021 a byl vyvěšen na úřední desce obce Veřovice od 16.4.2021 do 3.5.2021 

34/13 

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

– služebnosti č. IV-12-8019288/3, Veřovice, p.č. 1325/7, 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 zastoupena Ing. Martinem Bartečkem, Lublaňská 

1002/9, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČ: 47195355 

34/14 

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

– služebnosti č. IV-12-8019420/3, Veřovice, p.č. 1454/6 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 zastoupena TRABBAU a.s., Lublaňská 1002/9, 120 

00 Praha 2- Vinohrady, IČ: 28582675 

34/15 

schvaluje a ukládá starostovi obce Martinu Fojtíkovi podepsat Smlouvu o uzavření budoucí 

smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 

0,4 kV (NN) číslo: 21_SOBS01_4121789887 mezi obcí Veřovice, Veřovice 670, 742 73 Veřovice, 

IČ: 00298531 a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, 

IČ: 24729035  

34/16 

schvaluje a ukládá starostovi obce Martinu Fojtíkovi podepsat Smlouvu o bezúplatném převodu 

majetku mezi obcí Veřovice, Veřovice 670, 742 73 Veřovice, IČ: 00298531 a Českou republikou – 

Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava – 

Zábřeh, IČ: 70884561. Předmětem smlouvy je bezúplatný převod majetku – vozidlové radiostanice 

do vlastnictví obce Veřovice 

34/17 

schvaluje záměr vypracování projektové dokumentace na stavbu: "Rekonstrukce hasičské 

zbrojnice č.p. 435 v k.ú. Veřovice". Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s 

podmínkami státní investiční dotace od Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského 

záchranného sboru České republiky. Součásti projektové dokumentace bude příprava přesunutí 

obecního bytu do podkrovní části hasičské zbrojnice a vytvoření samostatného vstupu do bytu 

 

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

   Martin Fojtík                      František Černoch  

   starosta obce                       místostarosta obce 

 

Poplatek za komunální odpad: 
Připomínáme občanům termín splatnosti poplatku za komunální odpad, kterým je 30. červen 

2021. Poplatek za 1 osobu činí 540 Kč. Zaplatit můžete v hotovosti v pokladně obecního 

úřadu anebo převodem na účet obce Veřovice. Blíže: www.verovice.cz/Sekce/Potřebuji 

vyřídit/Finance a platby/Poplatky.    Děkujeme 

http://www.verovice.cz/Sekce/Potřebuji


6 

 

Sběr velkoobjemových a nebezpečných odpadů – poděkování 
Třetí květnovou sobotu 15. května 2021 se uskutečnil v naší obci sběr velkoobjemového a 

nebezpečného odpadu. Byl pěkný slunečný den, a tak se hodně našich spoluobčanů rozhodlo uklidit 

své domácnosti, naložili staré a nepotřebné věci do svých automobilů a na přívěsné vozíky a 

přivezli je na prostranství za kulturním dům, kde byly přistaveny velké kontejnery Technických 

služeb Valašské Meziříčí. Do těch se nepotřebný odpad ukládal za pomoci pracovníků obecního 

úřadu. Přestože byly přistaveny současně dva kontejnery a mohli tak být obslouženi najednou dva 

zákazníci, vytvářela se delší kolona, ve které museli řidiči vyčkat, až na ně přijde řada. Nakonec se 

všichni dočkali a mohli se svého odpadu zbavit. Děkuji tímto všem čekajícím občanům za jejich 

disciplinovanost, ukázněnost a trpělivost. 

Velkoobjemového odpadu bylo letos opravdu hodně, stejně tak se sesbíralo velké množství 

ledniček, praček, mrazniček, televizorů a jiných drobných elektrospotřebičů, které máte možnost 

v průběhu roku odevzdat v areálu revíru.  

Přestože týden před sběrem velkoobjemového odpadu proběhl sběr kovového šrotu, organizovaný 

Sborem dobrovolných hasičů z Veřovic, vytřídili pracovníci obce také velké množství tohoto 

železného odpadu. 

V letošním roce proběhne sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu ještě jedenkrát, a to na 

podzim 16. října 2021. 

Děkuji pracovníkům obecního úřadu i technických služeb za dobře odvedenou práci a Vám všem 

za ukázněnost a trpělivost.  

 

 

Kompostéry 
Koncem měsíce května obec Veřovice obdržela dodávku 100 ks plastových kompostérů o objemu 

900 l. Dotace na tyto kompostéry byly získány v rámci projektu ze Státního fondu životního 

prostředí na základě žádosti podané Dobrovolným svazkem obcí Sdružení povodí Sedlnice, jehož 

jsme členem. Většina občanů obdržela do bezplatného užívání kompostéry již před pěti lety. Nyní 

je obdrží ti, kteří kompostér doposud nemají a dále ti, kteří v posledních pěti letech zkolaudovali 

novostavbu rodinného domu. Kompostéry budou uloženy v areálu revíru č.p. 197 a bude je možno 

vyzvednout v průběhu měsíce června 2021 v pracovní dny: 

pondělí   7.00 -  17.00 hodin 

úterý   7:00 -  13:00 hodin 

středa   7:00 -  17:00 hodin 

čtvrtek  7:00 -  13:00 hodin 

pátek   7:00 -  13:00 hodin  

Zájemci o kompostér se nejdříve dostaví na obecní úřad k sepsání a podpisu Smlouvy o výpůjčce 

a darování kompostéru a připraví si k nahlášení číslo parcely, na které chtějí mít kompostér 

umístěn. Po předložení podepsané smlouvy pracovníkům v areálu revíru Vám bude kompostér 

s inventárním číslem, uvedeným ve smlouvě, vydán. 

Vypůjčené kompostéry jsou po dobu pěti let majetkem DSO Sdružení povodí Sedlnice a po uplynutí 

této doby přecházejí do Vašeho vlastnictví. 

 

František Černoch 

místostarosta obce  
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V následující části našeho povídání o dějinách Veřovic se budeme věnovat obyvatelstvu obce. Bude 

nás zajímat nejen celkový počet veřovických usedlíků, ale i jejich jména a vztahy k blízkému 

německému okolí. Tuto tématiku však nemůžeme sledovat souvisle a do úplných detailů. Odkázáni 

jsme opět na jednotlivě dochované archiválie, mezi jejichž vznikem jsou časové mezery zahrnující 

desítky či až stovky let. O Veřovjanech v nejstarším období (tzn. 13.-15. století) nevíme téměř nic. 

První konkrétnější informace pocházejí z písemností 16. věku a další podrobnější údaje je možné 

získat díky matrikám, gruntovním knihám, katastrům či vrchnostenským úředním dokumentům z 

doby pobělohorské (tzn. po roce 1620). Moderní evidence obyvatelstva byla důsledně prováděna 

teprve od půlky 19. století (např. sčítání lidu v letech 1869, 1890, 1900, 1910, 1921). 

V polovině 16. věku patřily Veřovice ke středně velkým vesnicím. Mezi lety 1558-1570 měly na 

25 usedlých s rodinami. Po celé 17. století se toto množství pohybovalo na podobných hodnotách, 

které se přibližovaly či mírně překračovaly hranici 30 aktivních hospodářů (viz níže ukázku z 

Lánového rejstříku). Až v průběhu 18. věku dochází k výraznějšímu vzestupu. V Tereziánském 

katastru z roku 1749 je zapsáno více než 90 jmen sedláků, domkařů či podruhů. K nim je nutné 

pomyslně přidat neevidované členy jejich většinou početných rodin a hospodářsky neaktivní 

výměnkáře. Z roku 1763 máme k dispozici první „přesnější“ statistiku, která uvádí zvlášť úplný 

počet veřovických domů (113) a obyvatel (409). Při číslování domů v roce 1771 bylo zjištěno 129 

stavení a v roce 1783 jich bylo už 137. Obývalo je 873 lidí. Počet obyvatel se ještě zvyšuje v 19. 

století. V roce 1830 bylo zaznamenáno 192 usedlostí a 1160 Veřovjanů, v polovině století (1850) 

bylo napočítáno 1274 jednotlivců a na jeho konci (1900) evidence vykazuje 298 domů a 1514 

obyvatel. Následně tento nárůst výrazně zpomaluje, aby znova od 20. let 20. století začal 

akcelerovat. Po druhé světové válce, konkrétně v roce 1955, se ve Veřovicích nacházelo již 405 

obytných nemovitostí. Žilo v nich 1643 mužů, žen a dětí.  

Od svého založení tvořily Veřovice společně s Mořkovem, Hodslavicemi, Štramberkem či Rybím 

českou část jinak německého novojičínsko-štramberského panství. Zakladatel obce Verner byl asi 

Němec, ale ostatní osadníci a jejich potomci byli většinově českého původu. V novější době Češi 

jednoznačně dominovali. Němců bylo minimum. Oficiální statistiky z let 1880-1930 jich 

dohromady registrují jenom 16. Asi nejvíce německých usedlých bylo ve Veřovicích v nejstarší fázi 

existence obce. Předpokládá se, že z 25 hospodářů v polovině 16. století bylo asi 9 Němců a 16 

Čechů. V následujících letech se tento vzájemný poměr začal výrazně naklánět na českou stranu. 

Etnicitu staršího veřovického obyvatelstva lze odhadovat z jednotlivých jmen a příjmení. První 

jménem známí Veřovjané vystupují z temnoty minulosti až v letech 1516-1517. Dobové písemné 

záznamy mluví o fojtovi Jakubovi, starém Hanzlu, Machovi a synech Miky Andresova a Albrechta 

Ščuplého. Stejně podivně znějící jsou i jména veřovických poddaných zanesená do dvou urbářů z 

let 1558-1570. Kromě českých a německých jmen jako např. Urban, Matěj, Merta, Jokl, Matis, 

Adam či Kašpar na poušti se zde objevují už i jména, z nichž se následně vyvinula standardní 

příjmení např. Albrecht Král, Bartoň, Jiřík Papák, Kocián, Matouš Papež. Studiem nejstarších 

matričních záznamů z 20.-30. let 17. věku zjišťujeme, že kromě už zmíněného Bartoně, Kociána, 

Krále a Macha patří ve Veřovicích k nejpůvodnějším a nejdéle tradovaným tato vesměs česká 

příjmení: Cabák, Fajárek, Fojtík, Grozmann, Grygar, Kubečka, Lacina, Machovský, Marek, Matúš, 

Ordán, Pítr, Skřítek či Tománek. Přibližně mezi lety 1640-1700 se součástí veřovické obce nově 

stala či se ustálila příjmení rodin: Besedů, Černochů, Halamíků, Hýklů, Charanzů, Křížků, 

Urbanovských, Vávrů a Vašíčků. Zhruba do poloviny 18. století se ve Veřovicích zabydleli i Cváčci, 

Geryci, Jeřábci, Jurochové, Kučerové, Popi nebo Sýkoři. Naopak ve stejnou dobu z veřovických 

matrik dočasně či úplně mizí příjmení: Gajdůšek, Heralt, Krupica, Kvita, Lošák, Manda, Moc, 

Neisar, Papež, Petr, Sýč, Sudolský, Sviták. 
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Spíše než podle svých rodných či převzatých příjmení byli Veřovjané mezi svými sousedy známější 

podle přezdívek. Téměř každá veřovická usedlost nesla nějaké pojmenování, které se vztahovalo 

na všechny členy rodiny obývající dané stavení. Tuto přezdívku si rodinní příslušníci brali sebou, 

když se z rodného domu odstěhovali do novostavby nebo ji přebírala rodina, která se nově na 

hospodářství usadila, i když její příjmení bylo zcela odlišné. Nejstarší přezdívky mají dlouhou 

tradici a pocházejí už z přelomu 17. a 18. století. Ty mladší vznikaly průběžně v následujících letech 

až dodnes. Poměrně často se ve Veřovicích vyskytují přezdívky odvozené od majitelů konkrétních 

gruntů. Přezdívka měla buď stejnou podobu jako příjmení či křestní jméno vlastníka nemovitosti 

nebo byla různě zkomolena. Do této skupiny patří např. Adolini (podle křestního jména Adolf), 

Fajaři (podle příjmení Fajárek), Gruzmani (Grozmann), Gustini (Augustin?), Gümperleini (podle 

příjm. německého dělníka, který pracoval na stavbě železnice a ve Veřovicích se usadil), Jubci 

(Josef), Juroši (Juroch), Marčaci (Marek?), Mašci (Mach?), Pitřáci (Pítr), Vaverci (Vávra), Vincečci 

(Vincenc), Zachaři (Zachariáš). Původ dalších přezdívek lze odvodit z činnosti, kterou vykonával 

jeden či více členů rodiny. Nemuselo nutně jít jen o řemeslnickou specializaci. Důležitou roli zde 

hrály i specifické společenské či hospodářské aktivity např. Hrobaři,Kolaři, Kovaři, Krajčí (podle 

krejčovské činnosti), Posličci (podle funkce obecního posla), Pušťaci (podle vlastnictví a 

připouštění chovného hřebce na kobyly), Tkalci a Zedničci. Bohužel u velkého počtu veřovických 

přezdívek nelze jejich historické kořeny odhalit a neznali je nejspíš ani jejich pozdější nositelé, 

např. Frlanti, Gřandi, Guloši, Helisi, Kalužaci, Margolti, Šviconi a Švrčini. 

Autor David Mach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Zmenšená obrazová reprodukce 

části stránky z nejstaršího katastru 

obce Veřovice, jímž byl Lánový 

rejstřík sestavený mezi lety 1657-

1679. Jako první je uveden fojt Jan 

Neisar. Po něm následují sedláci: Jiří 

Kubečka, Mikuláš Krupica, Jiří Sýč, 

Jiří Grozmann, Jan Lacina. Celkově 

je v rejstříku jmenovitě evidováno 

32 sedláků či domkařů a 4 pusté 

(opuštěné) grunty. Na konci je 

stručně zmíněno 17 výměnků. 

Lánový rejstřík je dnes uložen v 

Moravském zemském archivu v 

Brně (fond D 1 Lánové rejstříky, sig. 

55, panství Nový Jičín, obec 

Veřovice). 
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KULTURA:  Vážení spoluobčané, milí kulturní přátelé,  

všichni vnímáme dění kolem koronaviru. Co se týká kultury, bylo první čtvrtletí letošního roku 

velice omezené. Veškeré kulturní akce, které byly v plánu, musely být přesunuty nebo byly zcela 

zrušeny.  Nyní se začíná situace zlepšovat, vládní nařízení se začínají uvolňovat, a tak máme 

konečně možnost začít něco organizovat. Na pátek 18. 6. 2021 a sobotu 19. 6. 2021 je pro Vás 

připraveno na prostranství za Kulturním domem letní kino, ale i zde bude zapotřebí dodržení 

hygienických podmínek.  Největší akcí letošního roku měl být  Den obce,  který  měl  proběhnout  

3. 7. 2021. Po dohodě se zástupci obce jsme se rozhodli velkolepou akci s bohatým programem, 

která má být oslavou výročí 610. let obce Veřovice, odložit na příští rok. Nový termín oslavy obce 

byl stanoven na sobotu 16. 7. 2022. V srpnu by mohla proběhnout tradiční pouť a koncem léta 

ukončení prázdnin pro děti. Přesunuté akce jako taneční pro dospělé, divadlo, koncert v kostele a 

drakiáda nám už, doufejme, letos na podzim vyjdou. Na tradiční vánoční jarmark a adventní koncert 

se budeme těšit koncem roku a věříme, že akce Dětský Silvestr se také uskuteční. K významnému 

výročí obce budeme dále připravovat články do zpravodaje a řešíme možnost venkovní výstavy a 

třeba Vás na vánočním jarmarku ještě něčím překvapíme. 

Za kulturní komisi Gabriela Lošáková 
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Květen ve školní družině 

Jelikož se nám v tomto měsíci konečně trochu oteplilo, mohli jsme trávit svůj oblíbený čas se školní 

družinou kromě procházek po okolí i na školním hřišti. Nejraději děti hrají míčové hry jako fotbal 

a vybíjenou. Oblíbené jsou hry na školní zahradě, v dřevěném domečku, na průlezkách a pod 

stromy. K dispozici máme spoustu venkovních her a pomůcek. Ke dni matek holky a kluci potěšili 

maminky pletenými košíčky a papírovými kytičkami ve stylu origami. Dále jsme se věnovali 

tématu bezpečnosti na silnici. Hodně jsme si povídali o rozličných dopravních situacích. Hráli jsme 

i různé situační scénky, abychom si i zábavnou formou připomněli, jak správně a bezpečně se 

v provozu chovat. Nezapomněli jsme i na důležitost první pomoci s ukázkami. K tématu jsme 

vybarvovali omalovánky, vypracovávali pracovní listy, využívali didaktické hry k procvičování 

dopravních značek. Když venku prší, není problém se zabavit v bohatě vybavených hernách školní 

družiny. Na koberci je pořád plno, ale i mimo něj.  Už se moc těšíme na budoucí prvňáčky a věříme, 

že i pro ně bude pobyt ve školní družině patřit k nejoblíbenějším denním aktivitám. 

Vychovatelky školní družiny 

 

Po návratu do školy se snažíme každou možnou chvíli trávit venku. Ven jsme vyrazili i z hodiny 

pracovních činností. Již cestou jsme sbírali 

přírodniny, na které jsme narazili - klacíky, 

listy, trávy, květy a ve skupinách z nich tvořili 

různé obrazce. Všichni jsme se do práce pustili 

s elánem a na závěr se radovali z travního okna, 

květinové zahrádky, jelena a dalších 

povedených výtvorů. 

Žáci 4. třídy 

 

 

 

 

 

Dílničky 

Po obnovení prezenční výuky mohl také opět probíhat 

kroužek dílniček. Setkávali se však jen prvňáci. V květnu 

chystali maminkám překvapení. Vyzkoušeli si techniku 

batikování. Pomocí razítek a fixů na textil zdobili vzory, které 

se na prostírání po obarvení objevily. To pak věnovali ke Dni 

matek maminkám. V kroužku si ještě děti vyrobily náramky a 

náušnice z papírových korálků. Zatím posledním výrobkem 

byli korálkoví panáčci a panenky. V červnu si celoroční 

setkávání děti ukončí sladkou minioslavou. 

Mgr. Martina Macíčková 

 

http://www.zsverovice.cz/


11 

 

ZPRÁVY O ČINNOSTI MATEŘKÉ ŠKOLY ZA MĚSÍC KVĚTEN 2021 

Měsíc květen jsme zahájili tématem Moje maminka má svátek. Děti vyrobily maminkám přáníčka 

a dáreček - šumivé koule do koupele. Povídali jsme si o rodině a domovu, o zaměstnání rodičů a 

vyzkoušeli jsme si některé profese. 

V tomto měsíci jsme si také povídali na téma „Každý je náš kamarád“. Pod tímto tématem si 

můžeme představit spoustu věcí a my jsme se zaměřili na poznávání světa dětí, které jsou trochu 

odlišné, ale přeci stejné jako my - světa dětí s postižením. Měli jsme možnost poznat, jaký je život 

dětí s postižením zraku, sluchu ale i tělesným postižením. Vyzkoušeli jsme si psát Brailovým 

písmem, hráli jsme si na slepeckého psa, malovali jsme pusou nebo nohou. Také jsme se naučili 

básničku, kterou můžeme říkat úplně beze slov - znakovou řečí. Díky těmto aktivitám, které jsme 

si zkusili, jsme zjistili, že je potřeba si pomáhat, ale také že každý, bez ohledu na postižení, rasu 

nebo věk, je stejně cenný jako my a může být náš kamarád. 

Ve dnech 10. – 14. 5. 2021 proběhl zápis do MŠ. Přihlášeno bylo 18 dětí, přijato 14.  

Alena Bezděková 

 

 

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 
K zápisu do školní družiny jsou zváni všichni rodiče dětí 1. stupně ZŠ. 

Pro budoucí prvňáčky se bude konat ve dnech 7. a 8. 6. 2021 po schůzkách 
s paní učitelkou Cibulcovou. 

Zápis pro rodiče dětí 2. - 5. třídy proběhne ve dnech 9. a 10. 6.2021 
od 13.30 do 16.00 hodin. 

Zápisy se uskuteční v hernách školní družiny. 
Těší se na vás vychovatelky. 
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TISKOVÁ ZPRÁVA 

Kvalita pitné vody je v Moravskoslezském kraji výborná    

 
 

Ostrava 26. 5. 2021 – Kvalita pitné vody v lokalitách, kam ji dodává SmVaK Ostrava, je jednou 

z nejlepších v naší zemi. Přispívají k tomu zdroje vody v podobě údolních nádrží, moderní 

úpravárenský proces a pravidelná péče o kvalitu vody v průběhu její distribuce. Z 21 845 laboratorně 

sladovaných ukazatelů v loňském roce odpovídalo 21 812 z nich parametrům stanoveným příslušnou 

vyhláškou – tedy 99,85 %.   

 

Kvalita pitné vody je pravidelným tématem společenské i mediální diskuze. Odborníci, veřejní představitelé 

nebo média často upozorňují na to, že kvalitě pitné vody je především s ohledem na lidské zdraví nezbytné 

věnovat odpovídající pozornost. „Podle údajů z Českého statistického úřadu bylo v roce 2019 v České 

republice pitnou vodou z veřejného vodovodu zásobováno 10 090 190 obyvatel, tj. 94,6 % z celkového počtu 

obyvatel. Budeme-li hodnotit kvalitu pitné vody z pohledu statistických výsledků monitoringu, můžeme s 

uspokojením konstatovat, že pitná voda z veřejného vodovodu je v ČR kvalitní a bezpečná. Kontrola kvality 

vody je dle legislativy České republiky nastavena velmi přísně, kde řada ukazatelů má limit nižší, než 

požaduje evropská směrnice pro pitnou vodu, a to dokonce i v aktuálním novelizovaném znění z konce roku 

2020,“ píše ve své situační zprávě ke kvalitě pitné vody z 24. května Sdružení oboru vodovodů a kanalizací 

ČR (SOVAK ČR). 

 

Jaká jsou tedy opatření v provozech SmVaK Ostrava a při distribuci pitné vody ke spotřebitelům, 

aby dosahovala odpovídající kvality? Jak se kvalita pitné vody kontroluje a jaké parametry musí 

splňovat? 

Pro kvalitu pitné vody a pro teplou vodu jsou v České republice vyhláškou č. 252/2004 Sb. stanoveny 

hygienické limity. Vyhláška zároveň udává četnost a rozsah kontroly jejich dodržování. Tento předpis je 

zároveň v souladu s evropskou směrnicí, která definuje parametry kvality pitné vody určené pro lidskou 

spotřebu. Kontrola se týká chemických, fyzikálních i mikrobiologických parametrů pitné vody. 

„Kontrola kvality vody ve vodárenském procesu v SmVaK Ostrava začíná v centrálních úpravnách pitné 

vody v Podhradí, Nové Vsi a Vyšních Lhotách hned při přítoku surové vody z údolních nádrží do úpravny. 

A to pro někoho možná trochu překvapivě. Zajišťují ji pstruzi, siveni a podobné typy ryb citlivé na kvalitu 

vody a přítomnost ropných, toxických nebo jiných látek. V případě, že by ryby v akváriu zareagovaly, začaly 

hromadně umírat, obsluha provozu okamžitě přijímá potřebná opatření a je nucena úpravnu odstavit.,“ říká 

ředitel Ostravského oblastního vodovodu Jiří Komínek. Stejně pohotově probíhají provozní rozbory 

v laboratořích v areálech úpraven, aby mohli technologové v případě potřeby okamžitě reagovat. 

 

„Kontrola kvality vody probíhá v průběhu celého procesu výroby a úpravy vody v centrálních zdrojích, ve 

vodojemech, kde se pitná voda shromažďuje, ve vodovodním potrubí i přímo u spotřebitele, kterému teče 

voda z kohoutku. Místa u spotřebitelů jsou vybírána náhodně a pravidelně se obměňují, aby byl náš zásah 

co nejširší. Velmi často souvisí stížnosti na kvalitu, barvu nebo chuť pitné vody spíše s rozvody v domech a 

bytech, než s tím, jaká voda k dané nemovitosti přiteče,“ vysvětluje generální ředitel SmVaK Ostrava 

Anatol Pšenička. Rozbory surové a upravené pitné vody se provádí s četností dle množství vyrobené vody 

a počtu zásobovaných obyvatel. Jen na kontrolu kvality pitné vody v akreditované kanceláři společnost 

vynaloží ročně zhruba 18 milionů korun. 

 

Dle platné legislativy je provozovatel vodovodní sítě povinen zajistit provádění rozborů u laboratoře, která 

je držitelem osvědčení o akreditaci. V  případě SmVaK Ostrava se jedná o laboratoře společnosti VodoTech, 

jejíž centrální a špičkově vybavená laboratoř sídlí v Ostravě. Výsledky rozborů pitné vody jsou vkládány 

do centrálního systému hygienické služby (orgánu ochrany veřejného zdraví) s poetickým názvem PiVo, 

jehož správcem je Ministerstvo zdravotnictví ČR prostřednictvím Státního zdravotního ústavu a 

příslušných hygienických stanic. Ročně se do tohoto systému uloží přes jeden milion hodnot jakosti pitné 

vody. Z tohoto počtu pouze 1,5 % překročí limitní hodnoty parametrů dané vyhláškou, což je velice dobrý 

výsledek.  
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I z tohoto srovnání vychází oblasti zásobované společnosti SmVaK Ostrava skvěle. „V roce 2020 bylo 

hodnoceno 21 845 ukazatelů a nevyhovělo 34 z nich, čímž se dostáváme na hodnotu 0,156 %. Čili zhruba 

na desetinu toho, jaký průměr je vykazován při pohledu na celou Českou republiku,“ popisuje ředitel 

vodovodů SmVaK Ostrava Milan Koníř. 

 

Často zmiňovanou problematikou bývá přítomnost pesticidů a jejich metabolitů v pitné vodě jako 

důsledek lidské činnosti. V roce 2015 byl výrazně navýšen rozsah jejich sledování. Na většině 

území ČR se provedl screening více než 60 pesticidních látek a jejich metabolitů. V některých 

lokalitách si tento monitoring vyžádal potřebu investic do technologií úpravy vody. SmVaK 

Ostrava, které vyrábějí zhruba 95 % pitné vody ve třech centrálních úpravnách v Podhradí u 

Vítkova, Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí a Vyšních Lhotách, tento problém díky zdrojům 

v podobě údolních nádrží Slezská Harta - Kružberk, Šance a Morávka řešit nemusí. Ty se nacházejí 

v horských oblastech s minimálním dosahem zemědělské činnosti, při níž jsou pesticidy především 

využívány a mohou mít vliv na kvalitu vody. Výsledky jejich sledování jsou v případě 

zmiňovaných zdrojů dlouhodobě pod mezí stanovitelnosti jak v pitné vodě v úpravnách, tak v pitné 

vodě ve vodovodní síti. Žádná opatření, jejichž cílem by mělo být snížení obsahu pesticidů  

ve vodě, tedy nejsou nutná. 
 

SmVaK Ostrava o kvalitě pitné vody své odběratele pravidelně informují na svých 
internetových stránkách. Tyto informace jsou každý týden aktualizovány. Jednotlivé 
ukazatele jsou řazeny podle úpravny vody, kde se pitná voda vyrábí, ale také podle 
zásobované oblasti. Každý spotřebitel se tak může přesvědčit, že předepsané parametry 
jsou dodržovány a ubezpečit se o vhodnosti a bezpečnosti konzumace dodávané pitné 
vody. V průběhu uplynulých destiletích se kvalita pitné vody v moravskoslezském regionu 
prokazatelně zlepšila. 
 

„Česká republika patří mezi země s vysokou kvalitou pitné vody a s dobře fungujícím systémem 

kontroly kvality vody z vodovodu pro veřejnou potřebu. Často se v souvislosti se způsobem 

distribuce a užíváním pitné vody hovoří o „vodním blahobytu“, kdy si můžeme dovolit distribuovat 

do domácností a průmyslových podniků vodu v kvalitě pitné vody a užívat ji i k dalším účelům 

nepřetržitě 24 hodin denně a 7 dní v týdnu,“ uvádí ve své zprávě SOVAK ČR. 
 

Poznámka pro editory 

Pitná voda 
Za pitnou vodou je podle platné právní úpravy považována veškerá voda v původním stavu nebo 
po úpravě, která je určena k pití, vaření, přípravě jídel a nápojů, voda používaná v potravinářství, 
voda, která je určena k péči o tělo, k čištění předmětů, jež svým určením přicházejí do styku s 
potravinami nebo lidským tělem, a k dalším účelům lidské spotřeby, a to bez ohledu na její původ, 
skupenství a způsob jejího dodávání. 
Zdravotní nezávadnost a čistota pitné vody musí splňovat hygienické limity mikrobiologických, 
biologických, fyzikálních, chemických a organoleptických (vzhledových a chuťových) ukazatelů. 

 
Kontakt: 

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.             

28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 

tel. 725 500 509, e-mail marek.sibrt@smvak.cz , www.smvak.cz 

 

mailto:marek.sibrt@smvak.cz
http://www.smvak.cz/
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Měsíc květen ve Školce Orlíček 
 

Po znovuotevření jsme se opět pustili do programu 

naplno. Kromě pravidelného vzdělávacího programu 

proběhl ve školce také „jako“ zápis do základní školy, tak aby předškoláci o tuto velkou 

událost nepřišli a mohli si tak alespoň částečně zápis prožít.  

V měsíci květnu se konal kurz in-line bruslí pro děti od 4 let. Děti nás mile překvapily, 

všechny byly neskutečně šikovné, předvedly, co vše zvládají a všechny už jezdí samostatně. 

Proto jsme se také rozhodli jejich dovednosti podporovat a do školky jsme pořídili in-line 

brusle tak, abychom bruslení mohli pravidelně zařazovat do naší činnosti. 

Na konci měsíce jsme se s dětmi vydali do ZOO Lešná. Po propršených týdnech se na nás 

usmálo jednodenní sluníčko, a tak jsme si mohli užít ZOO v plné kráse.  Děti byly nadšené 

ze slonů, okouzlily je žirafy, ale největší zážitek měly z krmení rejnoků. 
 

 
Mgr. Kateřina Opletalová 

Školka Orlíček 
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Pozvání fotbalového klubu AFC Veřovice na turnaj přípravky 
 

Fotbalový klub AFC Veřovice pořádá v sobotu 12.6.2021 od 9:00 hod.  Turnaj 

fotbalových nadějí. 

Na turnaj pořádaný ve spolupráci s OFS Nový Jičín přislíbilo účast 15 mužstev 

a zvláštností turnaje je, že nejmladší hráči hrají systémem 3+0 na hřišti 

s mantinely UHER.  

Pro rodiče a prarodiče hráčů a ostatní fanoušky je to velice zajímavá podívaná, 

a proto Vás zveme na fotbalové hřiště ve Veřovicích podpořit a povzbudit 

nejmladší fotbalové naděje.  

Pro všechny příchozí je nachystané bohaté občerstvení.  
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INFORMACE PRO OBČANY – DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU 

Město Frenštát p.R. požádalo naši obec o spolupráci ve věci informování občanů 

obce Veřovice o domech s pečovatelskou službou. Ve Frenštátě p.R. jsou dva 

takové domy v Martinské čtvrti a jeden na ulici Rožnovská. Město Frenštát p.R. 

má v těchto domech celkem 154 bytů, a to jak pro jednotlivce, tak pro dvojice. 

Občané se zdravotním postižením či senioři, kterým již působí problémy zvládat 

každodenní život ve svém domě, mohou podat žádost o přidělení bytu v domově 

s pečovatelskou službou. Pokud máte zájem, anebo víte o někom, kdo potřebuje 

větší míru podpory, služby charity, bezbariérový přístup do domu, apod., můžete 

se obrátit na: 

• Dana Janáková DiS., tel.č. 556 833 180,  
     e-mail: dana.janakova@mufrenstat.cz 

 

 

 
 

mailto:dana.janakova@mufrenstat.cz
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Schéma rozložení zastávek – dolní křižovatka ve Veřovicích počas stavby chodníkového tělesa:.  
Situace na křižovatce ve Veřovicích je následující: 
Pro linky 695 a 696 je zastávka „rozc. směr Mořkov“ obousměrně přestěhována před ČOV 

Pro linku 697 (NJ – Hodslavice – Kopřivnice) je zastávka „rozc. směr Mořkov“ a „rozc. směr 
Ženklava“ obousměrně přestěhována před ČOV 

Pro linku 633 (Kopřivnice – Frenštát) nebylo možno zajistit náhradní zastavování poblíž 
křižovatky. Křižovatku tedy projíždí bez zastavení a obousměrně zastavuje až na zastávce 
„SITEX“. 
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INZERCE: Nejefektivnější využití sluneční energie. 

Náklady na energie jsou významnou položkou našich domácích rozpočtů, největší položkou jsou 

náklady na vytápění tvořící průměrně okolo 60 %. Tyto náklady se nám daří snižovat díky 

zateplování domů,  výměně oken apod.  Druhou největší položkou je ohřev vody, který tvoří zhruba 

25 % výdajů. Často však zůstává z pohledu možných úspor stranou, přitom existuje ověřené, 

vysoce efektivní a cenově dostupné řešení.   

Fotovoltaický ohřev vody SOLAR KERBEROS Vám umožní ohřívat vodu od jara do podzimu 

prakticky zadarmo, stačí k ohřevu chytře využít sluneční energii. Jedná se o patentované řešení 

vyvinuté firmou UNITES Systems, a.s. ve Valašském Meziříčí, která ho dodává do desítek zemí po 

celém světě. Montáž je snadná, stačí od fotovoltaických panelů na střeše přivést k bojleru dva 

tenké kabely. To vyžaduje minimální zásahy do vašeho domu a celá montáž se zvládne za jeden 

den. Princip fungování je takový, že se, zjednodušeně řečeno, sluneční energie přemění na 

elektřinu, kterou je napájeno topné těleso bojleru - třeba toho, který už doma máte. Výhodou také 

je, že není potřeba uzavírat jakékoliv smlouvy s distributorem. 

Celý systém Vás včetně solárních panelů a odborné montáže vyjde po odečtení dotace na cca 

60.000,- Kč, což se Vám při běžném užívání vrátí na úsporách elektřiny asi za 6 let. Jde o nejrychleji 

návratnou investici do fotovoltaického systému na trhu, s bezúdržbovým provozem a dlouhou 

životností. Navíc při jeho realizaci můžete čerpat dotaci 35.000,- Kč z programu Nová zelená 

úsporám.  Více informací najdete na www.solar-kerberos.cz nebo na tel. 606 796 406.  

http://www.solar-kerberos.cz/
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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.: 607 275 418.      

INZERCE:     

• Nabízím doučování a výuku angličtiny – tel.č.: 736 150 119. 

 

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   

 

 

 

 

 

 

 

Muzeum ve Frenštátě p. R. – výstavy a programy  
70 LET FRENŠTÁTSKÉHO MUZEA 
Panelová výstava o historii a současnosti Muzea ve Frenštátě.   
Podkroví Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm. 
Výstava potrvá od 17. června do 29. srpna 2021. 
 
ISLAND, GRÓNSKO, ALJAŠKA – TVARY A BARVY 
Výstava fotografií Lukáše Tvarůžka.  
Výstavní síň Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm. 
Výstava prodloužena do 27. června 2021. 
 
Otevírací doba: 
úterý - pátek 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 
neděle 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 
pondělí a sobota zavřeno 
www.muzeum-frenstat.cz 
 

 

 

 

 

http://www.muzeum-frenstat.cz/
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RESTAURACE NA FOJTSTVÍ VEŘOVICE INFORMUJE: 
Restaurace na Fojtství ve Veřovicích Vám oznamuje, že po celou sezónu bude otevřena 

vinárna se zahrádkou, kde máme pro děti připravený skákací hrad, houpačku atd.  

Otevřena bude i zahrádka před hospodou.  

Přijmeme číšníka nebo servírku. 

 

Pizzy od Fojta 
Pečeme pizzy třicetdvojky, to jako průměr ne stáří 

 

1.Šunková s žampióny                                                          125,- Kč 

(salsa,šunka,žampióny,rajče, sýr, olivy,oregáno) 

2.Šunková s ananasem                                                         125,- Kč 

(salsa,šunka,ananas,žampióny,sýr,oregáno) 

3.Mozarella                                                                             125,- Kč 

(salsa,šunka,rajče, mozarella olivy,oregáno) 

4.Sýrová bašta                                                                        135,- Kč 

(salsa,rajče,žampióny,niva,uzený sýr,eidam,mozarella) 

5.Pizza Niva                                                                             125,- Kč 

(salsa,poličan,šunka,rajče,niva,oregáno) 

6.Pikant                                                                                    125,- Kč 

(salsa, anglická slanina,klobása,cibule,sýr,zelený pepř,oregáno) 

7.Uzená bašta                                                                          125,- Kč 

(salsa,šunka,anglická slanina,klobása,,sýr,olivy,oregáno) 

8.Čabajka                                                                                 125,- Kč 

(salsa,čabajka,anglická slanina,mozarella,oregáno) 

9.Smraďoch                                                                             135,- Kč 

(salsa,poličan,tvarůžky,cibule,sýr,oregáno) 

10.Valach                                                                                 125,- Kč 

(salsa,anglická slanina,šunka,žampióny,sýr,kukuřice,oregáno) 

 

 

 

Chcete si přidat: 

50g uzeniny               15,- Kč                    

  

50g sýry                     15,- Kč                                   

30g olivy,žampióny   10,- Kč                                           

Krabice na pizzu        10,- Kč 

 

Děkujeme a těšíme se na Vaši návštěvu       

www.fojtverovice.cz 

Tel: 556 857 188 
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JD – Servis plastových a euro oken 
Servis oken 

➢ Oprava a seřízení 

➢ Promazání 

➢ Přetěsnění 

➢ Výměna poškozených dílů 

➢ Výměna skel (dvojskla za trojskla)          

Stínící technika 

➢ Opravy žaluzií 

➢ Žaluzie (vnitřní, venkovní) 

➢ Rolety  (vnitřní, venkovní) 

➢ Sítě proti hmyzu – okenní, dveřní 

Kontakt: tel.č. 734 649 213,   605 442 689 

info@jd-stavby.cz,    www.jd-stavby.cz 

Nabízíme nezávaznou bezplatnou konzultaci se servisním technikem. 

 

mailto:info@jd-stavby.cz
http://www.jd-stavby.cz/
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J U B I L A N T I  měsíce června 2021 
 

Lubomír Sýkora, Petr Gold, Irena Lacinová Tóthová, Zdeněk Geryk, Lenka Kolenová 

    Pavla Kotlárová, Pavel Pítr 

       Jaroslav Navrátil, Jaromír Šmahlík, Ing. Jiří Guzdek 

 Anna Görigová, Danuše Besedová, Olga Knapová, Anna Fojtíková 

               Ludmila Svobodová,  Běta Černochová 

Upřímná a srdečná gratulace patří všem červnovým 

jubilantům. Přejeme hlavně zdraví, dále mnoho 

optimismu, štěstí a lásky do dalších let. 
 
 

 

 

 

 

 

Poděkování: 

Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit na poslední cestě s panem Bedřichem 

Goldem. Poděkování také patří panu faráři Miloslavovi za slova soustrasti i 

útěchy, zpěvákům, zpěvačkám a muzikantům za krásné písně a 

skladby v kostele i na hřbitově. 

 

Pozůstalá rodina Bedřicha Golda si váží slov starosty obce pana 

Martina Fojtíka v úvodníku květnového Zpravodaje, věnovaných 

památce našeho zemřelého. Děkujeme.       

Zarmoucená rodina 
                                                    

 

Vzpomínky: 

Dne 15. června 2021 uplynou 4 roky od chvíle, kdy nás navždy opustila paní 

Marta Mičková a zároveň dne 26. června 2021 vzpomeneme jejích nedožitých 

70.  narozenin. S láskou stále vzpomínají a nikdy nezapomenou manžel Zdeněk 

a děti s rodinami. 
 

 
Ve zpravodaji obce Veřovice zveřejňujeme pravidelně životní jubilea občanů dožívajících se 50, 60, 70, 80 

let a následně každý rok po osmdesátých narozeninách. Pokud si nepřejete být uveřejněni, oznamte to na 

Obecní úřad ve Veřovicích osobně, poštou, telefonicky (556 857 093)  nebo na e-mail: 

obecni.urad@verovice.cz. 
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