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Červenec a srpen 2021 

Motto: 

„Dospělí čekají celý týden na pátek, celý rok na léto a celý život na štěstí. Děti nemají 

čas na blbosti. Jsou šťastné teď.“                        neznámý autor 

 

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

Prázdniny jsou tady. Přeji našim dětem, aby si letní prázdniny užily a nabraly síly, a to vše 

hlavně ve zdraví. Buďte opatrní a po prázdninách s plným nasazením a elánem zase hurá do 

školy.   

V měsíci červnu jsem navštívil mnoho kulturních akcí pořádaných místními spolky 

z Veřovic, za které bych chtěl pořadatelům moc poděkovat a pochválit je za aktivní práci. 

Této nevděčné a obětavé práce si velice cením a vážím. A tak si říkám, jen tak dále a bude 

nám „fajně“ u nás na dědině. Je zapotřebí se neustále stmelovat a bavit se, vždyť na tom 

světě jsme krátce, tak proč si to neužít. Jsem zase velice moc rád, že se můžeme kulturně 

vzdělávat a užívat si to po dlouhé době odpočinku způsobené nemocí COVID-19.  

Zastavte se a užijte si léto podle vašich přestav. Události posledních měsíců (Covid-19, 

tornádo na Moravě) nám připomněly, že nic není samozřejmé, že život se může během pár 

minut změnit o 180 stupňů. Proto je občas důležité umět se zastavit. Celý rok se za něčím 

ženeme, v rychlém tempu prožíváme (nebo spíše přežíváme) každý den. Práce, škola, 

spousta povinností, starostí…. Léto je ideální čas na to se zastavit, zpomalit, uvolnit, pokud 

jen trochu můžete.  

 

….. Nadechněte se, vydechněte ….. 

….. Vzpomeňte si na něco hezkého …..  

….. Užívejte si daný okamžik naplno ….. 

….. Užívejte si teplo, sluníčko, přírodu …..  

….. Uvědomte si, co je pro vás skutečně důležité ….. 

….. Chvíli myslete jen na tady a teď ….. 

….. Věnujte se také sami sobě ….. 

….. Dělejte to, co máte rádi ….. 

….. Buďte s těmi, které máte rádi ….. 

 

Doufám, že si léto užijete tak, jak si přejete! Přeji Vám všem pevné zdraví a příjemné prožití 

letních prázdnin plných sluníčka, pohody a zaslouženého odpočinku.   

Martin Fojtík, starosta obce 
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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.  

 

NOVÁ – DŮLEŽITÁ INFORMACE:   

Termín napojení rodinných domů (nemovitostí) na nově vybudovanou splaškovou kanalizaci 

v obci Veřovice je do 31.12.2021!  

V následujících měsících po letních prázdninách 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 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 – na období letních prázdnin (1.7.2021 – 31.8.2021)  

– horní část obce Veřovice – lokalita Rýnštok + za nákupním střediskem 

-  dolní část obce – ulice U čápů - kolem č.p. 510, 662, 507, 465, 236, 26, 25, 272, 592 

„Rekonstrukce místních komunikací č. 14-4, 14-4-1, 14-4-1-1, 14-2 a č. 30 po realizaci stavby 

„Kanalizace a ČOV obce Veřovice“ – havarijní stav““ 

Během období letošních letních prázdnin budou probíhat stavební práce na akci „Rekonstrukce 

místních komunikací č. 14-4, 14-4-1, 14-4-1-1, 14-2 a 30 („lokalita Rýnštok a za nákupním střediskem + 

ulice U čápů“) po realizaci stavby „Kanalizace a ČOV obce Veřovice“ – havarijní stav““. 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 2.900.000,- 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!   

Děkuji všem ukázněným občanům za spolupráci.  

Martin Fojtík – starosta obce Veřovice 

 

 

PŘEMÍSTĚNÍ  KONTEJNERŮ 

Vážení spoluobčané, 

s postupem dokončování prací při realizaci chodníku v dolní části obce jsme byli nuceni 

k přestěhování kontejnerů na tříděný odpad ze stanoviště u Dolního Dvora na prostranství v 

„Cigánské ulici“ poblíž č.p. 33, kde tyto kontejnery zůstanou již nastálo. Jsou na tomto prostranství 

umístěny také hnědé kontejnery na biologicky rozložitelný odpad. V místě stávajícího stanoviště 

kontejnerů u Dolního Dvora bude vybudován chodník, proto byly výše uvedené sběrné nádoby 

přemístěny. Všem občanům v lokalitě kolem restaurace Dolní Dvůr se omlouváme za způsobené 

komplikace a děkujeme za pochopení. 

František Černoch, místostarosta 

 

Odečty vodoměrů  

Žádáme občany v dolní části obce, kteří jsou připojeni na obecní vodovodní řad a odebírají 

vodu, aby dle smlouvy nahlásili k vyúčtování stav vodoměru ke dni 30.6.2021, a to  emailem 

na adresu ucetni@verovice.cz nebo telefonicky na číslo 556 843 842 p. Satková. 

Děkujeme  

 
INFORMACE KNIHOVNY: 

Upozorňujeme všechny čtenáře, že knihovna ve Veřovicích bude uzavřena v době od 

12.08.2021 – do 12.09.2021. 

mailto:starosta@verovice.cz
mailto:ucetni@verovice.cz
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V aktuálním díle našeho „historického seriálu“ navážeme na téma z minulého čísla Veřovského 

zpravodaje s tím rozdílem, že se budeme podrobněji zabývat některými řemesly našich předků. Od 

nejstarších dob existence Veřovic se většina místních obyvatel živila polním hospodářstvím a 

chovem dobytka. Sociální postavení v obci bylo určováno především vlastnictvím, či přesněji 

řečeno správou, od vrchnosti pronajaté zemědělsky využitelné půdy. Kromě fojta patřili k 

nejbohatším veřovickým usedlíkům sedláci se statky a rozsáhlými polnostmi. Katastry z konce 17. 

a první poloviny 18. století rozlišují na základě velikosti obdělávané půdy velké, střední a malé 

sedláky. Až po nich jsou evidováni domkaři bez polí. Ti většinou disponovali jen chalupou se 

zahradou. Na opačném konci tohoto společenského žebříčku se pohybovali námezdně pracující 

podruzi (hofeři) nemající vůbec žádné pozemky, či dokonce ani vlastní nemovitosti. Stranou 

hospodářských aktivit stáli výměnkáři, nebo-li původně produktivní hospodáři, kteří předali péči o 

grunt svým potomkům a dožívali na výměnku. Šlo vlastně o dobové důchodce, jejichž výživa byla 

zajištěna smlouvou uzavřenou s jejich nástupci.  

Některé veřovické rodiny se dlouhodobě specializovaly na určité řemeslnické činnosti, jež byly pro 

chod obecní pospolitosti a zajištění hospodářské soběstačnosti vesnice nezbytné. K nejdůležitějším 

řemeslům patřilo především kovářství a mlynářství. Nejstarší jménem známý kovář byl Ondřej. 

Soudíme tak podle latinského výrazu „faber“ (tzn. kovář) doplňující jeho jméno v matričním zápise, 

který 28. října 1646 oznamuje narození jeho dcery Zuzany. Od 50. let 17. století je znám kovář 

Martin. V letech 1654-1668 je zapisován pouze pod křestním jménem s českým doplňkem „kovář“. 

Až v matričním záznamu z roku 1678 nese příjmení Urbanovský. Po Martinově smrti byl 

pokračovatelem rodinné tradice jeho stejnojmenný syn. Kovářská dílna, kterou převzal kolem roku 

1685, se nacházela v domě později označeném číslem 129 a v majetku Urbanovských se udržela 

až do 60. let 19. století. Po Martinovi Urbanovském (1664-1725) se na této adrese vystřídalo ještě 

pět rodinných generací (od 1726 Ondřej U., od 1760 Jan U., po 1793 (1817) Josef U., 1825 Jan U., 

od 1864 František U.) V roce 1837 navíc Urbanovští přikoupili i fojtův úřad a statek č.p. 1.  

Podobné dlouholeté spojení rodového řemesla s určitou lokalitou vykazují i veřovické mlynářské 

rodiny. Ve Veřovicích existoval mlýn už v polovině 16. století. V urbářích sestavených v letech 

1558-1570 jsou totiž uvedeny poplatky pro jménem neurčeného mlynáře a zmiňovány platy z pasek 

„nad mlýnem horním věrmiřovským“ (od roku 1771 č.p. 82). Zřejmě až později byl postaven mlýn 

na dolním konci vesnice (č.p. 37), který náležel k fojtovu majetku. Jmen nejstarších mlynářů je 

poměrně hodně, vycházíme-li z předpokladu, že tito řemeslníci jsou dnes odhalitelní díky 

doplňkům „mlynář“ či „molitor“ (latinsky mlynář) u jejich křestních jmen. Ve veřovických 

matrikách z 30.- 60. let 17. věku se takovýchto jmen vyskytuje hned několik, což by mohlo 

naznačovat, že už v této době byly ve Veřovicích dva mlýny (horní a dolní) nebo že v rámci 

jediného mlýna působilo více osob na různých hierarchických pozicích, např. mlynářský mistr, 

stárek či mlynářští tovaryši a pomocníci. Všichni pak byli v matriční evidenci souhrnně 

pojmenováni jako mlynáři. My se v následujícím textu přidržíme první, více pravděpodobnější 

možnosti. 

Nejstarší mlynář Pavel je doložen v letech 1632 - 1635. Spravoval asi dolní mlýn. V průběhu 

následujícího třicetiletí se objevují další mlynáři, jednorázově Matyáš (1636) či Jiří (1654) a 

opakovaně hned čtyři osoby. V 30. a 40. letech 17. století souběžně pracovali Václav (činný 1636-

1650 na horním mlýně) a Martin (činný 1636-1647 na dolním mlýně?). Po nich pak následovali 

Jakub (činný 1654-1666 na horním mlýně?) a Jan (činný 1662-1674 na dolním mlýně?). 

Rozklíčovat vzájemné vztahy mezi těmito mlynáři je z důvodu neúplných matričních záznamů 

složité a můžeme je jen odhadovat. Pavlovi se v roce 1635 narodil syn Jan. Ten bude nejspíš totožný 

s mlynářem Janem činným v letech 1662-1674. Jméno mlynáře Václava je zmiňováno v Hýklově 

kupní smlouvě na horní mlýn z roku 1693 (viz níže). Václavovi se v roce 1647 narodila dcera 
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Zuzana (zemř. asi 1689). Stejné jméno měla i první manželka Mikuláše Sudolského, který se do 

Veřovic nejspíše přiženil z Bludovic či Žiliny a který na konci 60. let ovládl mlynářské řemeslo ve 

vsi. Až do roku 1692 mu patřil horní mlýn. Sudolský však neměl syna, kterému by mlynářské 

znalosti předal. V závěru svého života stačil zplodit jen dceru Kateřinu (1690-1753). V roce 1693 

proto koupil horní mlýn Jan Hýkl (zemř.1709) z Rybího, poté, co se oženil s vdovou a druhou 

Mikulášovou manželkou Annou. Hýklovi následovníci jsou pak na č.p. 82 nepřetržitě usazeni až 

do 20. století, tzn. více než dvě stě let minimálně po osm generací (od 1709 Jan H., od 1764 Josef 

H., kolem 1791 Jan H., po 1801 Josef H., od 1842 František H., po 1860 Jan H., od 1879 František 

H.). Provoz dolního fojtova mlýna byl kolem poloviny 70. let 17. století dočasně přerušen, protože 

se o něm nemluví v Lánovém rejstříku. Až na konci 80. let jej obnovil Jan Buchwald (činný 1688-

1721), jehož mlynářskou profesi prozrazují poznámky ve veřovických matrikách. Následný chod 

mlýna naznačují fojtovy finanční transakce zapsané v gruntovnici u let 1728, 1738 a 1741. Jeho 

funkčnost pak jednoznačně potvrzuje Tereziánský katastr z roku 1749. Do půlky 20. století se na 

dolním mlýně vystřídali jednotlivci či členové rodin Horáků, Melčů, Hýklů nebo Geryků. Ani dva 

mlýny však nestačily pokrýt potřeby veřovických usedlíků. Kolem roku 1823 byl tak postaven třetí 

mlýn na č.p. 181. Při srovnání se svými předchůdci nefungoval ale příliš dlouho, protože někdy po 

roce 1905 byl převeden na obytné stavení. 

David Mach 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dolní mlýn č.p. 37 ve 30. letech 20. století. Obrázek převzat z publikace: Tichánek, Jiří - Šmíra, 

Pavel. Vodní mlýny na Novojičínsku. [Ostrava]: Šmíra-Print, ©2012. 
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Slavnostní rozloučení s 9. třídou, konec školního roku 

Ve čtvrtek 29. června na nádvoří školy se čtrnáct žáků 9. třídy loučilo s povinnou školní docházkou. 

Deváťáci měli připravený krátký program, který zhlédli rodiče, pan starosta, učitelé, zaměstnanci 

školy, sourozenci a kamarádi. Jana Marková a Nicol Novák se staly moderátorkami a toto 

slavnostní odpoledne uváděly. Nejprve jsme mohli slyšet, co vše Základní škola Veřovice 

nejstarším žákům dala a vzala. Podívali jsme se na prezentaci, která nám přiblížila skoro všechny 

nejdůležitější momenty od 1. až do 9. třídy. Žáci poděkovali svým rodičům a také učitelům. 

Proslovy pana starosty, paní ředitelky a třídní učitelky vyvolaly u některých žáků nenápadné 

zajiskření v očích. Následovalo to nejdůležitější, předání posledního vysvědčení, pamětního listu a 

drobného dárku. Ke konci jsme zhlédli prezentaci, ve které jsme se dozvěděli středí školy a učiliště, 

kam žáci v září nastoupí a budou pokračovat v úspěšném studiu a učení. 

V závěru jsme se rozloučili, popřáli si krásné prázdniny a léto.  

Mgr. Karolina Benešová 

Družinotúra 

Družinotúra je velký výšlap do přírody, který zabere celé jedno odpoledne. Školní družina tuto již 

tradiční akci pořádá vždy ke konci školního roku. Vloni se bohužel nemohla uskutečnit, proto se 

většina dětí účastnila letos poprvé. 

Počasí bylo skvělé – ani horko, ani zima. Baťůžek s pitím a svačinkou na zádech a hurá směr Pádolí, 

pak vpravo na vyhlídku nad sjezdovkou a zpátky přes les a louku ke škole. 

Cestou nás provázel bohatý program – děti lovily zvířata, luštily rébusy a mnoho dalšího. A jelikož 

byl zrovna Den dětí, čekalo je po cestě milé sladké překvapení. 

Návrat byl bez zranění a malí turisti byli více či méně unaveni, ale (téměř) všichni v dobré náladě. 

Některé úkoly se dodělávaly ještě v družině následující dny. Děti, které se zapojily, hodnotily akci 

velice kladně a těší se zase za rok. V dnešní době je obtížné zaujmout děti výletem do přírody, 

mnohé dávají přednost jiným aktivitám, často sedavým. Proto všem odvážným patří alespoň malé 

ocenění. 

Vychovatelky ŠD 

 

Vánoční dětský den 

V úterý 1. 6. jsme měli u nás v 6. třídě vánoční dětský den. Protože jsme v prosinci kvůli covidu 

neměli Vánoce ve škole, tak jsme je měli teď a dávali jsme si i dárky. Nejdřív jsme dostali nanuky 

a pak jsme si dali dárky. Bylo tu spousta jídla jako třeba brambůrky, tyčinky, sýrové koule, Míša 

donesl i pro všechny buchtu. K pití jsme měli fantu, sprite, kofolu nebo top topic. Hráli jsme hry 

jako A-Z kvíz, Dobble, Aktivity nebo Člověče, nezlob se. 

Akce se mi dost líbila a hodnotím ji 10/10, protože to byla sranda a bylo dobré jídlo. 

Daniela Vroblová, 6. třída 

 

 

 

 

http://www.zsverovice.cz/
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Projektový den „Myslivci“ 

V rámci školního projektu se naše školní družina vypravila ve středu 23. června na mysliveckou 

chatu za místními myslivci. Čekalo nás milé přivítání. Před začátkem přednášky jsme měli 

příležitost si prohlédnout mysliveckou chatu – fotografie, trofeje i samotné zařízení. Přednáška děti 

velmi zaujala, v průběhu měly spoustu otázek a různých připomínek. Povídání obsahovalo floru i 

faunu, přežívání zvířat v kritickém období, záchranu, odchyty a regulaci zvěře. 

Ovšem chlapce, ale i mnohé dívky, zaujalo téma o loveckých zbraních. Měli možnost si zbraně 

prohlédnout, osahat a potěžkat si náboje do brokovnice. Pan Pavel dokonce vystřílel několik nábojů, 

aby si hoši mohli odnést na památku nábojnice. Po celou dobu nás provázeli dva cvičení myslivečtí 

psi. 

Myslivci pro nás měli připraveno rovněž občerstvení, takže jsme odcházeli nejen plni dojmů, ale 

také dobrot. Všichni dostali od pana Ládi na památku ručně vyrobený suvenýr na pověšení. 

Vůbec se nám nechtělo odcházet, a tak jsme se domluvili, že se určitě zase sejdeme. 

Nadšení dětí neopadlo ani následující dny. 

Moc bychom chtěli poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci a průběhu tohoto krásného 

odpoledne, celé rodině Matúšů – Láďovi, Pavlovi a Zdeňce a také Miloši Pítrovi. 

Děkujeme! 

Vychovatelky Anička Šaňková, Marie Matúšová a děti školní družiny 
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Budoucí prvňáci ve škole 

2. června navštívily děti z MŠ naši školu. Konečně se mohly přijít podívat, kam budou směřovat 

jejich každodenní kroky od 1. září, protože se z nich stanou školáci. 

Bylo poznat, jak moc se všechny těší, a také byly velmi šikovné. Chovaly se ve škole jako 

opravdoví žáci.  

Prohlédly si novou budovu školy, podívaly se do třídy letošních prvňáků. Bohužel vzhledem 

k pandemické situaci se nesetkaly se svými jen o rok staršími kamarády, ale zato si mohly 

vyzkoušet, jaké to je sedět v lavici.  

Povídali jsme si o tom, co si myslí, že je v 1. třídě čeká, ukázaly mi, že už umí poznat některá 

písmenka, že umí spočítat, kolik mají prstů na ruce, očí, kolik je ve třídě oken … 

Také za nimi přišla paní učitelka angličtiny a společně si řekli několik anglických slovíček, dostaly 

pracovní list k procvičení barev, který si s sebou odnesly, a naučily se dokonce i jednu ukazovací 

anglickou písničku. 

Nakonec si vyrobily skákací žabičku, kterou si také vzaly domů, třeba aby jim připomínala dnešní 

den ve škole. 

Mgr. Pavlína Cibulcová 

 

Setkání rodičů budoucích prvňáků 

Ve dnech 7. a 8. 6. se ve škole v odpoledních hodinách sešli rodiče předškoláků s paní učitelkou 

Pavlínou Cibulcovou. Zde se dozvěděli informace, které jsou pro ně důležité ještě před nástupem 

jejich dětí do 1. třídy. Byli seznámeni s pomůckami, které děti obdrží v září, které je potřeba ještě 

sehnat během prázdnin, co ještě „doladit“ a nachystat. Poté se pro jejich děti konal zápis do školní 

družiny. 

Mgr. Pavlína Cibulcová 

Úspěšně se nám podařilo dokončit letošní neobvyklý školní rok. Strávili jsme mnoho hodin 

před obrazovkami a monitory, výuka se přesunula do obýváků a dětských pokojů. Za zvládnutí 

nejrůznějších nástrah distanční výuky patří velké poděkování rodičům, učitelům i žákům. 

Přeji vám všem klidné a pohodové prázdniny plné sluníčka a dobré pohody. 

Mgr. Renata Štěpánová 
 

 

 

Zaměstnanci obce Veřovice přejí všem dětem i rodičům krásné léto plné 

sluníčka a příjemně strávenou dovolenou. Hoďte starosti za hlavu, 

nabírejte nové síly a mějte o prázdninách plno nových krásných zážitků. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Zprávy o činnosti Mateřské školy za měsíc červen 2021 
První den měsíce června jsme slavili Mezinárodní den dětí. Děti shlédly pohádku U modré tůňky, a protože 

nám přálo počasí, celé dopoledne jsme strávili na školní zahradě, kde jsme se pod vedením animátorky 

Eriky Čakové bavili různými soutěžemi, hrami, tancováním a naučili jsme se novou písničku. Po splnění 

zábavných úkolů děti došly až ke skrýši, kde byl ukrytý sladký poklad. Dne 2. června jsme byli na návštěvě 

v 1. třídě.  Naši předškoláci se poprvé posadili do školních lavic a byl to pro ně nezapomenutelný zážitek. 

Paní učitelka P. Cibulcová seznámila děti s prostředím a vybavením jejich nové třídy, připravila pro ně 

zajímavé školní aktivity. Děti byly nadšené a už se do školy moc těší. Na 11. června jsme připravili našim 

předškolákům ve spolupráci s Českým svazem včelařů naučný program o včelách přímo na Včelínku. Děti 

se seznámily s životem včel, s jejich nejdůležitějším posláním – opylováním, s dělbou práce v úle, 

prohlédly si úly současné i z dob minulých. Pak následovala zkouška toho, co si děti o včelkách 

zapamatovaly. V lese byly pečlivě schované ruličky s otázkami, které děti musely najít  

a správně odpovědět. Protože máme děti velice bystré a vnímavé, všechny odpovědi byly správné a když 

pak důkladně prohledaly terén, našly starou truhlu s pokladem – včelkou, kterou si mohou připnout třeba  

na aktovku, když půjdou po prázdninách do 1. třídy a s medovými perníčky. Děkujeme panu Petru 

Švolbovi, paní Romaně Košelíkové a paní Jitce Havlíkové za realizaci tohoto projektu a příjemně strávené 

dopoledne. 

Den 22. června jsme jeli na výlet do ZOO Ostrava v rámci projektového dne. Součástí byly vzdělávací 

programy „Bylo jedno slůně“ pro mladší děti a „Mláďata v ZOO“ pro předškoláky. Tato akce byla hrazena 

z prostředků OPP VVV. Na závěr měsíce jsme se slavnostně rozloučili s budoucími prvňáčky. Měli jsme s 

dětmi připraveno krátké vystoupení, nechybělo ani pasování na školáky. Celý den si děti užívaly skákací 

hrad na školní zahradě. Nejvíce se dětem líbilo večerní opékání špekáčků, pyžamová diskotéka, stezka 

odvahy a spaní ve školce. Děti si odnesly na památku pohádkové knížky a pamětní složku.  Přejeme vám 

všem příjemné a hlavně slunečné prožití prázdnin či dovolené, plno radosti, pohody a poutavých zážitků. 

Budoucím prvňáčkům přejeme šťastný vstup do 1. třídy, aby se v ní cítili spokojeně a nový školní rok aby 

se pro ně stal rokem radosti z poznávání a objevování všeho nového.                             Alena Bezděková 
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Ladies cykloteam Veřovice 

S ročním zpožděním jsme se letos vydaly na náš šestnáctý cyklovýlet. Tentokrát nás bylo dvanáct a zamířily 

jsme na Moravské Slovácko. Den předem jsme uschovaly kola a batohy do kulturáku, aby je pak Jarda 

Mach pomohl naložit do auta fy ALVE, (děkujeme). V pátek 11. 6. před polednem jsme tak mohly z 

veřovického nádraží vyjet vlakem přes Valašské Meziříčí, Hulín do Moravské Nové Vsi.  

Tady jsme měly zajištěno ubytování v „Penzionu Imrichovi“. Městys leží v nejjižnějším cípu Moravy, u 

hranic se Slovenskem a do Dolního Rakouska je coby kamenem dohodil. Odtud jsme pak další dny vyrážely 

na naše cyklovýlety. Při projíždění po cyklostezkách lužními lesy a kolem řeky Moravy jsme se vrátily i do 

vesniček a míst, která jsme už navštívily v předchozích ročnících: Lužice, Dolní Bojanovice, Josefov, 

Týnec, Tvrdonice. Neminuly jsme ani Prušánky s vesničkou Nechory. Tvrdí se, že kdo navštěvuje 

prušánecké sklepy, je zdravý a ne chorý (odtud Nechory). Tady nám prohlídku jednoho sklípku s degustací 

vína domluvil u svého kamaráda z vojny Pavel Pítr (děkujeme). Snad tedy budeme i my zdravé a ne choré!  

Projely jsme ale i nová místa. Po lávce přes řeku Moravu, nově otevřenou v r. 2019, jsme zavítaly i na 

Slovensko. Lávka spojuje moravskou obec Mikulčice a slovenské Kopčany, měří 140 m a její bílá 

konstrukce ční 9 m nad hladinou řeky. Opravdu nádherná stavba. Po nové cyklostezce jsme se dostaly až 

k románskému kostelu sv. Margity Antiochijské – jediné dochované architektonické památce z doby Velké 

Moravy. Momentálně je v rekonstrukci a plánuje se předložení návrhu o jeho zařazení mezi kulturní 

památky UNESCO. Z Kopčan jsme pak mezi poli dojely až do Holíče. Zde je největší památkou původně 

vodní hrad, postupně přestavovaný na barokní zámek, který býval vojenským opevněním a patřil i 

Habsburkům. Po cyklostezce podél řeky Moravy na slovenské straně jsme se přes lávku vrátily opět na 

české území a pokračovaly dál podél řeky. Zastavily jsme se na Slovanském hradišti v Mikulčicích, které 

bylo součástí raně středověké osídlené oblasti. Svůj největší rozmach lokalita zažila v průběhu druhé 

poloviny 9. století. Bylo to významné centrum politické moci i možného působení slovanských věrozvěstů 

Konstantina a Metoděje. Prožily jsme dalších krásných společných 6 dní. Opět jsme si dovezly plno nových 

zážitků, připsaly si další ujeté kilometry. Chceme tímto poděkovat: firmě ALVE Veřovice a Tomáši 

Juračákovi, za odvoz kol tam i domů, všem dalším, kteří pomáhali s nakládkou a vykládkou kol a batohů. 

DĚKUJEME!! 

Přesně v ten den, kdy jsem dopsala tyto řádky, postihlo vesnice, které jsme projely ničivé 

tornádo. Myslíme na všechny zasažené a přejeme hodně sil v těchto těžkých chvílích.   
Za Ladies cykloteam: Hela Křížková + Anka, Dana, Hana, Hanka, Majka, Marci, Míla, Pavla, Petra, Radka, 

Romi 
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Úspěchy mladých hasičů  
Mladí hasiči se v letošním školním roce scházeli na svých pravidelných 

schůzkách v hasičské zbrojnici každou středu od 16:00 hodin. Bohužel 

z důvodu pandemie, byly schůzky v období od poloviny října až do 

dubna přerušeny, ale i přes toto omezení se naši mladí hasiči dokázali 

připravit a zúčastnit třech okresních soutěží. 

První soutěží byl Závod požárnické všestrannosti. Tato soutěž spadá do 

celoroční činnosti mladých hasičů a nese název Hra Plamen. Soutěž se 

uskutečnila v sobotu 3. 10. 2020 v Tísku. Pětičlenné družstvo běží úsek 3 km kopcovitým 

terénem a plní několik úkolů na šesti stanovištích – lezení po laně, střelbu ze vzduchovky, 

práci s buzolou, základy zdravovědy, uzlování, atd. V této soutěži se naše družstvo mladých 

hasičů umístilo ve své kategorii na 1. místě.  

Druhou soutěží, které se naše družstvo mladých hasičů zúčastnilo, bylo pokračování soutěže 

Hry Plamen, a to v sobotu 29. 5. 2021 opět v Tísku. Zde na naše družstvo čekaly další dvě  

disciplíny – Štafeta požárních dvojic a Požární útok. Po zdárných pokusech se našemu 

družstvu podařilo v součtu s podzimním kolem vybojovat krásné 5. místo ve své kategorii.  

Třetí a zároveň poslední soutěž v tomto školním roce proběhla v sobotu 26. 6. 2021 na hřišti 

v Janovicích (Starý Jičín). Zde opět proběhly disciplíny stejné jako v Tísku, Štafeta 

požárních dvojic a Požární útok. Děti se zde umístily ve své kategorii na 6. místě. 

 

 

Kolektiv vedoucích mladých hasičů 
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INZERCE: 

*  Prodej pneumatik – osobní – dodávkové 

Po dohodě možnost přezutí. 

Kontakt: Ladislav Bartoň, tel.: 736 645 670, pneumatiky.barton@seznam.cz  

 

* Přijmu brigádníky na výpomoc ve skladě, vhodné pro aktivní důchodce a důchodkyně, 

maminky na MD. Nástup od září 2021. 

Pro bližší informace volejte: 603 975 529 
 

*  Přijmeme šikovného a spolehlivého řidiče dodávkového vozidla na rozvoz potravin po 

Moravskoslezském kraji.  Možné i s vlastním vozidlem.  

Nástup od září 2021 (konec srpna). Bližší informace: tel.: 736 645 670 

 

 

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.   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    

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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 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   
 

 

Mapování potřeb občanů se zdravotním znevýhodněním na území 
správního obvodu ORP Frenštát pod Radhoštěm 

Vážení spoluobčané, 

plánování sociálních služeb je kromě jiného závislé na Vašich skutečných potřebách. Připravili 

jsme krátký dotazník (NEZABERE VÍCE JAK 5 MIN.) ke zjištění potřeb osob se zdravotním 

znevýhodněním (duševní onemocnění, mentální postižení, tělesné a smyslové postižení)  v oblasti 

sociálních služeb a navazujících aktivit. 

Budeme vděčni, pokud najdete čas a dotazník vyplníte. Jsme připraveni i ve spolupráci se zástupci 

služeb s Vámi vaše potřeby také osobně probrat, pomoci Vám zorientovat se ve složitém systému 

možných služeb. Je pro nás zásadní současná potřebnost, ale také výhled do budoucna. 

Osobně nás můžete kontaktovat na odboru sociálních věcí /3. patro přístavby radnice/ nebo 

telefonicky na čísle 773 047 765. 

Děkujeme za Váš čas 

odbor sociálních věcí, MěÚ Frenštát pod Radhoštěm 

Odkaz na dotazník, který bude dostupný do 31.12.2021: 

https://frenstat.mobilnirozhlas.cz/app/anketa/Dotaznik-potreby-obcanu-

se-zdravotnim-znevyhodnenim 

 
O s o b n í   s d ě l e n í   
Dobrý den všem, 

chtěli bychom, jako rodina, touto cestou upozornit na události, které se neslučují s hodnotami 

člověka rozumného, ba ani člověka moudrého. Již několikerý rok se na dolním konci potýkáme s 

rozsáhlou stavební činností, která se různým způsobem dotýká všech občanů dolního konce obce. 

V našem případě to znamená omezený přístup a příjezd k našemu domu, a to v různých podobách, 

protože sousedíme přímo s hlavní silnicí. A protože jsme pracující lidé, je to náš dennodenní chléb, 

abychom nějakým způsobem dojeli domů a zaparkovali mimo náš pozemek. 

Snažíme se ale, abychom nikomu nepřekáželi, nikoho neblokovali a vždy byl volný průjezd. Ale i 

přesto se najde člověk „rozumný“, ba i tak „moudrý“, který nedokáže pochopit to, že tato naše 

dennodenní činnost nám také není po chuti a jen tak pro radost, nebo snad z „rozumných a 

moudrých“ důvodů dokáže na našem vozidle úmyslně uvolnit šrouby na kolech tak vychytrale, aby 

kolo upadlo při jízdě. Čtyři šrouby z pěti!!! Pane Bože, vždyť s tím autem jezdí maminka se dvěma 

dětmi do školy!!!!!  Pokud to byl čin dospělého, tak se ptám, proč nepřišel jako normální člověk 

abychom si vše vysvětlili? 

Pokud by to měla být jen dětská zábava, tak ona mládež nedomyslela důsledky svého jednání, co 

vše za neštěstí se mohlo stát!!! 

Upozorňujeme na tento případ z toho důvodu, že se to může stát komukoliv z vás, protože vždy se 

může najít někdo „rozumný a moudrý“, který nedomyslí důsledky. Nebo snad ano? 

rodina Vavrečkova 

https://frenstat.mobilnirozhlas.cz/app/anketa/Dotaznik-potreby-obcanu-se-zdravotnim-znevyhodnenim
https://frenstat.mobilnirozhlas.cz/app/anketa/Dotaznik-potreby-obcanu-se-zdravotnim-znevyhodnenim
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Připomínáme občanům, kteří dosud neuhradili poplatek za komunální odpad pro rok 2021, který 

činí 540 Kč za 1 osobu, aby tak co nejdříve učinili. Poplatky můžete uhradit v hotovosti anebo 

kartou v pokladně obecního úřadu anebo převodem na účet obce Veřovice:  

www/Obec Veřovice/Sekce/Potřebuji vyřídit/Finance a platby/Poplatky.  

Děkujeme 

 
POJÍZDNÁ RYCHLOČISTÍRNA PEŘÍ  nabízí občanům své služby na parkovišti za Kulturním domem 

ve Veřovicích ve dnech od 6.7.2021 – do 14.7.2021 . Šije i deky a polštáře. Otevřeno má od 9 – do 12 hodin 

a od 13 – do 16 hodin. Odvoz – dovoz dle dohody. Telefon: 736 646 045. 

 

 

J U B I L A N T I  měsíce července a srpna 2021 
Červenec: Marcel Luska, Marcel Fojtík, Jiří Blažek, Ing. Miroslav Veselka, Vladimír Ivánek 

                    Miroslava Křížková, Pavel Petr, Oldřich Křížek, Božena Gebauerová, Anna Holubová 

  Dobromila Kuncová 

Srpen:       Renáta Rašková, Anna Pitelová, Jana Burkertová, Eva Černochová, Šárka Hlávková 

  Jaroslav Kocián, Ludmila Plešková, Lubomír Hoďák, Rudolf Beseda, Pavol Koleno 

     Antonín Fojtík 

 

Gratulujeme všem jubilantům, kteří v měsících červenci a srpnu 2021 oslaví 

svá životní jubilea. Přejeme mnoho zdraví, štěstí, spokojenosti a pohody. 

 

 

 

 

V z p o m í n k y 
 Dne 18. července 2021 uplyne již 30 let od úmrtí paní Josefy Kyselé. 

S láskou vzpomínají dcery s rodinami. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 

 

 Dne 2. srpna 2021 uplyne již 5 let, co nás navždy opustila paní Jana Kellerová. S láskou 

vzpomínají děti Honzík a Danielka, rodiče a ostatní příbuzní.    

 

 Dne 5. srpna 2021 uplyne 5 let, co nás navždy opustil pan Stanislav Černoch. S láskou vzpomíná 

manželka Jaroslava, dcera Lenka, syn Stanislav a dcera Jana. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 

 

 Dne 22. srpna 2021 by se dožil 80 let pan Jan Matúš. Kdo jste ho znali, vzpomeňte, prosím, 

s námi. S láskou vzpomíná manželka Květa, syn René a dcera Pavla s rodinou. 

 

 

 

 
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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