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                      Listopad 2021 

Motto: 

Dokud bude podzim, nebudu mít dost rukou, pláten a barev na malování krásy, kterou vidím. 
                                                                                                                                   Vincent van Gogh 

 

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

Dovolte mi Vás všechny jako již každoročně pozvat na tradiční vánoční jarmark za 

kulturním domem ve Veřovicích, který se tentokrát uskuteční v sobotu dne 27.11.2021 od 

15:00 hodin. 

Bude pro Vás připraveno bohaté občerstvení - něco teplého i studeného na zahřátí, něco 

dobrého k pochutnání a snědku, tradiční teplé a studené zabijačkové pochoutky, vařonka, 

svařák, preclíky, tradiční medovina od Včelařů, horká hruška s rumem, chléb se škvarkovou 

pomazánkou, párek v rohlíku…K poslechu nám zahraje dechová hudba Galička, vystoupí i 

pěvecká skupina SCHOLA s vánočním zpěvem u vánočního stromu, jehož rozsvícení se 

uskuteční v 17:00 hodin před obecním úřadem.  

Už se moc těším na to, že se pomalu společně přesuneme do předvánoční atmosféry a 

následně si ji přineseme i do svých rodin, domovů a mezi své nejbližší a přátele.  

Prodej vánočních stromků pro občany bude zajištěn následující sobotu dne 4.12.2021 od 

13:00 hodin na parkovišti za kulturním domem.  

Přeji Vám všem krásný podzimní čas plný sluníčka a hlavně bez odporného větru.  

Martin Fojtík  

starosta obce Veřovice 
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USNESENÍ 
z 39. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, konaného dne 19.10.2021 

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

39/1 

určuje ověřovatele zápisu ve složení: Ing. Ondřej Matuš a Ing. Marcela Paseková 

39/2 

schvaluje program 39. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice 

39/3 

volí návrhovou komisi ve složení: Pavel Matúš a Lukáš Urbanovský 

39/4 

bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru  

39/5 

bere na vědomí zprávu předsedy finančního výboru 

39/6 

vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Veřovice č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém 

odpadového hospodářství 

39/7 

bere na vědomí informace o výběru dodavatele veřejné zakázky: „Původní budova ZŠ Veřovice 276, na 

parc. č. st. 229/1 k.ú. Veřovice“ a seznam účastníků 

39/8 

bere na vědomí pořadí nabídek veřejné zakázky: „Původní budova ZŠ Veřovice 276, na parc. č. st. 229/1 

k.ú. Veřovice“ 

39/9 

schvaluje na základě písemné zprávy o hodnocení nabídek k veřejné zakázce „Původní budova ZŠ Veřovice 

276, na parc. č. st. 229/1 k.ú. Veřovice“ přidělit plnění veřejné zakázky vybranému dodavateli 

Severomoravská stavební společnost s.r.o., Suvorovova 573, 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČ: 47153849, 

jehož nabídka byla hodnocena jako nejvýhodnější. Nabídková cena vybraného dodavatele činí 9 465 100 

Kč bez DPH 

39/10 

schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Původní budova ZŠ Veřovice 276, na parc. č. st. 

229/1 k.ú. Veřovice“ mezi obcí Veřovice, Veřovice 670, 742 73 Veřovice, IČ: 00298531 a Severomoravskou 

stavební společností s.r.o., Suvorovova 573, 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČ: 47153849 s cenou díla 

9 465 100 Kč bez DPH (11 452 771 Kč vč. DPH) a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy s vybraným 

dodavatelem  

39/11 

schvaluje a ukládá starostovi obce Martinu Fojtíkovi podepsat Darovací smlouvu na pozemek parc. č. 363/4 

ostatní plocha o výměře 7 m² v k. ú. Veřovice mezi obcí Veřovice, Veřovice 670, 742 73 Veřovice, IČ: 

00298531 a panem J. B., 742 58 Příbor a paní J. P., 742 73 Veřovice. Přijetí daru pro obec Veřovice bylo 

schváleno na 48. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, usnesením č. 48/12 ze dne 18.9.2018   

39/12 

schvaluje zveřejnění záměru prodeje obecního pozemku parc. č. 2161/2 ostatní plocha, ostatní komunikace 

o výměře 51 m² v k.ú. Veřovice 

39/13 

schvaluje zveřejnění záměru prodeje obecního pozemku parc. č. 2161/7 ostatní plocha, ostatní komunikace 

o výměře 56 m² v k.ú. Veřovice  

39/14 

schvaluje zveřejnění záměru prodeje části obecního pozemku parc. č. 2161/6 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře cca 115 m² v k.ú. Veřovice 

39/15 

schvaluje zveřejnění záměru pronájmu částí obecního pozemku parc. č. 325/2 ostatní plocha, jiná plocha o 

výměře 2,1 m² v k.ú. Veřovice na umístění Z-Boxu společnosti Zásilkovna s.r.o., se sídlem Lihovarská 

1060/12, 190 00 Praha 9 Libeň, IČ: 28408306 
  Martin Fojtík                 František Černoch   

  starosta obce                  místostarosta 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 sankce s tím spojené! Doporučuji před zahájením výkopových prací na domovní 

kanalizační přípojce zajistit 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:   

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

v obci Veřovice je do 31.12.2021!  

Poplatek za stočné z odvedených odpadních vod bude obec vybírat od 1.1.2022! 

 

 

 

 



4 

 

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 

 

Nové – důležité informace k sepsání Smlouvy o odvádění odpadních vod!!! 

Žádáme majitele nemovitostí v obci Veřovice, kteří jsou již řádně napojeni na nově 

vybudovanou splaškovou kanalizaci, aby se dostavili od měsíce října 2021 na Obecní úřad 

ve Veřovicích k sepsání Smlouvy o odvádění odpadních vod. Smlouvy s Vámi budou 

uzavírány v období od měsíce října do konce letošního roku v kanceláři místostarosty obce 

pana Františka Černocha nebo asistentky paní Romany Štěpánové. 

K uzavření smlouvy je potřeba nahlásit zdroje vody, které domácnost pro svou potřebu 

využívá (vodovod SmVaK, vodovod v dolní části obce, případně vlastní studna, vrt..…). 

Ve smlouvě je dále nutno uvést e-mailovou adresu pro zasílání faktur a telefon. Tyto 

údaje si, prosím, připravte k podpisu smlouvy. 

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 

 

 

 

INFORMACE O PROVÁDĚNÍ TESTŮ:  

- u letiště v Mošnově:  antigenní a PCR testy na zjištění nákazy koronavirem 

Podrobnější informace: 

COVID Testovací centrum Ostrava Mošnov. Pro veřejnost nabízíme tyto služby: 

Úkon Cena (vč DPH) 

Antigenní test hrazený zdravotní pojišťovnou (na vyžádání vydáváme 
mezinárodní certifikát s QR kódem) 

Zdarma 

Antigenní test pro samoplátce (cizinci nebo osoby, které v uplynulých 
sedmi dnech již Ag testování hrazené zdravotní pojišťovnou absolvovaly) 

201,- Kč 

PCR test pro samoplátce s vyhodnocením v den odběru 990,- Kč 

PCR test pro samoplátce s vyhodnocením do 2 hodin od odběru 1.590,- Kč 

PCR testy hrazené pojišťovnou nejsme aktuálně schopni z logistických důvodů zajistit, o změně 

Vás budeme informovat. 

Informace o provozní době, volné kapacitě a rezervaci testu zjistíte: 

• telefonicky na čísle 317 070 875, nebo 

• on-line: systém Reservatic 

Naleznete nás u letiště na parkovišti P3. Vjíždějte vjezdem bez závor, ať neplatíte parkovné. 

 

mailto:starosta@verovice.cz
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Výsledky hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,   

konaných ve dnech 08. a 09. 10. 2021 ve volebním okrsku Veřovice   

 

Počet osob zapsaných do seznamu voličů……............... 1.610 

Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky…….  1.093  =  67,89 % 

Počet odevzdaných úředních obálek…………………..  1.093 

Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem……  1.088  

 

Pořadí podle získaných hlasů:  

Název strany                                                                       Počet hlasů  

  

ANO 2011 284 

Spolu – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 255 

Svoboda a přímá demokracie (SPD) 155 

PIRÁTI a STAROSTOVÉ 130 

Česká strana sociálně demokratická 92 

Přísaha  50 

Komunistická strana Čech a Moravy 36 

Trikolora Svobodní Soukromníci 26 

VOLNÝ blok 19 

Strana zelených 17 

Moravané 10 

Aliance pro budoucnost  4 

Švýcarská demokracie (www.svycarska-demokracie.cz) 4 

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) 3 

Urza.cz: Nechceme vaše hlasy 2 

Otevřeme Česko normálnímu životu 1 

 

Okrsková volební komise                                 

Veřovice dne 09.10.2021 

 

 

17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii 

17. listopad, po světě známý jako Mezinárodní den studenstva, se 

v Česku vztahuje ke dvěma historickým milníkům, jež od sebe dělí půl 

století: uzavření českých vysokých škol v roce 1939 a začátek sametové 

revoluce v roce 1989, jejíž 32. výročí si tento den v Česku připomeneme. 

 

 

 

 



6 

 

 
 

V posledním díle našeho povídání o starších dějinách Veřovic opět navážeme na právě probíhající 

venkovní panelovou výstavu. Pomyslně se zastavíme u panelu č. 3 (Veřovické kostely a duchovní 

správa) a budeme se věnovat kostelní budově a jejím předchůdcům. V následujícím textu ale 

nebudeme podrobněji rozvádět základní faktografická data, týkající se těchto staveb. Tyto 

informace je možné si přečíst přímo na panelu. Náš příspěvek pojmeme jako představení dosud 

neuspokojivě zodpovězených otázek, jež souvisejí s historií našich svatostánků. 

Současný kostel Nanebevzetí Panny Marie byl postaven v letech 1852-1864. Z pohledu historie se 

tedy nejedná o příliš starou nemovitou památku. Přesto je s ní spojena zajímavá legenda, která se 

traduje dodnes. Jde o údajnou záměnu kostelů ve Veřovicích a severočeském Varnsdorfě. Obě 

lokality měly v němčině téměř totožný název (Wernsdorf x Warnsdorf) a vídeňští úředníci, 

schvalující plány obou staveb, je prý popletli. O pravdivosti této pověsti zapochyboval už např. 

učitel Albín Tománek, který se detailně zabýval dějinami veřovické duchovní správy. My můžeme 

Tománkovy úvahy doplnit o zjištění, že ve Varnsdorfu se nachází celkem pět kostelů. Žádný z nich 

ale nebyl postaven ve stejné době jako veřovický svatostánek. Nejstarší varnsdorfský kostel má 

pozdně barokní původ, další dva byly vystaveny až po roce 1900 a pouze zbývající dva byly 

vybudovány v letech 1869-1872 a 1873-1874, tedy krátce po dokončení veřovického svatostánku, 

nikoli ale souběžně s ním. Nezdá se pravděpodobné, že by se stavební plány z Veřovic a Varnsdorfu 

mohly časově sejít na jednom stole u nějakého úředníka. Záměnu nepodporuje ani příslušnost obou 

obcí do církevních arcidiecézí. To nás vede ke konstatování, že výše popsaná událost je fiktivní. 

Vytvořil ji možná český spisovatel a novojičínský advokát Otakar Bystřina, v jehož knize Pápení 

z roku 1912 a konkrétně v povídce Veřovjané. (Z Kravařska) se objevuje zatím nejstarší známé 

písemné zachycení tohoto příběhu. Nutno poznamenat, že Bystřinovo dílo hovoří o obyvatelích 

Veřovic a místních reáliích ve velmi humorném duchu a jeho text se musí brát s nadsázkou. 

Legenda o veřovickém kostele se dostala dokonce i do celorepublikového povědomí, a to díky 

publicistovi Karlu Judovi, který ji zveřejnil v novinách Národní politika v čísle ze 31. srpna 1933 

v článku Varnsdorf-Vernsdorf čili zmýlená-platí. Pravdu by nejspíš pomohly odhalit archiválie 

uložené dnes ve Státním okresním archivu Nový Jičín. 

Další nejasnosti panují kolem staršího kostela, jenž byl postaven v roce 1784 a zbourán před 

začátkem výstavby dnešní kostelní budovy (tzn. roku 1852). Rozpory se dotýkají materiálu, z něhož 

byl zhotoven. K dispozici samozřejmě nemáme žádnou hodnověrnou fotografii, která by nám dala 

jednoznačnou odpověď. V tomto případě jsme odkázáni pouze na písemné zdroje. V příslušné 

vlastivědné literatuře se většinou vyskytuje tvrzení, že kostel byl ze dřeva. Původci této informace 

byli veřovičtí učitelé Josef Dušek ml. a Alois Šitavanc, kteří připravili pro publikaci Moravské 

Kravařsko z roku 1898 krátkou topografickou charakteristiku Veřovic. V roce 1933 Duškovu a 

Šitavancovu domněnku zopakoval pedagog Václav Severa v knize Vlastivěda moravská, II. 

Místopis, Okres novojičínský. Následně byl tento údaj nekriticky přebírán až bezmála do 

současnosti. Navzdory řadě regionálních historiků (snad kromě Albína Tománka) a na základě 

našeho osobního studia si dovolujeme Duškův a Šitavancův popis označit za omyl. V roce 1852 

byl opravdu odstraněn původní kostel, ale ne dřevěný, nýbrž kamenný. Užití tohoto stavebního 

materiálu dokazují mapy ke Stabilnímu katastru z roku 1833, na nichž je kostel zakreslen červeně, 

neboli barvou závazně identifikující nemovitosti z kamene (dřevo bylo v mapách malováno žlutě). 

Další důkaz přináší třetí svazek publikace benediktýna Řehoře Volného Kirchliche Topographie 

von Mähren. Autor podle zprávy tehdejšího veřovického faráře uvádí, že starší kostel byl postaven 

ze sekaného kamene. Zdůrazněme, že Volného titul vyšel v roce 1859, tedy jen krátce poté, co byl 
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svatostánek stržen. Povědomí o jeho vzhledu muselo tehdy být mezi obyvatelstvem Veřovic ještě 

poměrně živé. Podle Albína Tománka bylo z kostela zachováno jen průčelí, které sloužilo jako 

ohradní zeď a vstupní brána. V roce 1929 byla v knize Kostel na dědině a v městečku od etnografa 

Bohumila Vavrouška otištěna fotografie, jež měla tuto bránu obrazově dokumentovat, a tím i 

jednoznačně potvrzovat existenci zmiňovaného kamenného svatostánku. Bohužel nedávno se na 

internetu objevila dosud neznámá fotka stejného místa ovšem s popiskem, že se jedná o hřbitovní 

bránu nalézající se původně v Novém Jičíně. Tato nová skutečnost otevřela otázku, zda nejsou 

informace ve Vavrouškově titulu chybné. Řešení nám snad nabídne studium dochovaných 

archivních dokumentů. 

V rovině teorií nebo jen kusých historických zpráv naopak navždy zůstanou naše znalosti o podobě 

nejstaršího svatostánku, který stál ve Veřovicích před rokem 1784. Jistě šlo o dřevěný kostel, jenž 

byl zbudovaný někdy před rokem 1670 a v němž se konaly náboženské obřady po větší část 18. 

století. Stejně tak nedokážeme nikdy jednoznačně potvrdit nebo vyvrátit pravdivost legendy o 

únosu novorozeněte vlkem při stavbě kostela. Nevíme totiž, zda se tak stalo při výstavbě 

kamenného nebo dřevěného svatostánku. Plastika vlka umístěná dnes u přístupové komunikace od 

fojtství byla sice předtím připevněna na střešní římse kamenného kostela a spojovala ho tak s touto 

tragédií, jenže soudobá úmrtní matrika žádnou podobnou smrt v 80. letech 18. věku, tzn. v období, 

kdy se budoval kamenný kostel, neeviduje. Bez uvedení příčiny úmrtí pak není možné konkrétní 

unesené dítě dohledat, protože dobová úmrtnost kojenců byla vysoká a v matrice je jich 

zaznamenáno velké množství. Albín Tománek pověst o vlku přiřadil přímo k nejstaršímu 

dřevěnému kostelu. Toto ztotožnění ovšem nedokládá žádným důkazem a odvolává se jen na ústní 

tradici. 

 

David Mach 
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Projekt Krokus 

Minulou hodinu dějepisu jsme se dozvěděli informace o židovské dívce Anně Frankové, která se 

ocitla i se svojí sestrou v koncentračním táboře, kde obě zemřely. 

Víme, že dětí, které v době 2. světové války zahynuly v koncentračních táborech, bylo mnoho, a 

proto jsme dnes 26. října na jejich památku vysázeli u školy žluté krokusy. 

Až na jaře pokvetou, připomeňme si události, které by se už nikdy neměly opakovat. 

 Veronika Jalůvková, 9. třída 

   
 

Přírodovědný klokan 

Ve čtvrtek 14. října se zapojila naše škola do mezinárodní soutěže Přírodovědný klokan, kterou 

organizuje Univerzita Palackého v Olomouci. 

Za naši školu soutěžili žáci 8. a 9. třídy. Z 21 účastníků se nejlépe umístili Ondřej Lanča z 8. třídy 

na 1. místě, získal 60 bodů. 2. místo obsadily se shodným počtem 58 bodů Patricie Sitárová 

z 9. třídy a Klára Demeterová z 8. třídy. 

Jejich kategorie Kadet byla určena i pro stejně staré gymnazisty. Ve srovnání s nimi si naši žáci 

vůbec nevedli špatně.  

Mgr. Božena Přikrylová 

Den vědy 

V pátek 22. října proběhl v prostorách tělocvičny naší školy DEN VĚDY, kterého se zúčastnili žáci 

5. až 9. třídy. 

Kolik energie si vyrobíme vlastní silou, co se děje se zahřátou kapalinou, jak funguje Pythagorova 

věta v praxi? To vše, ale i mnoho dalších zajímavých fyzikálních pokusů na modelech a přístrojích 

si mohly děti vyzkoušet při setkání se studenty Technické univerzity Vysoké školy báňské. 

Žáci si při spojení teorie s praxí kromě zajímavých poznatků odnesli i drobné upomínkové 

předměty. 

Moc děkujeme organizátorům za uskutečnění akce a těšíme se na další setkání. 

Mgr. Vladimíra Kratochvílová 

 

 

 

http://www.zsverovice.cz/


9 

 

Den vědy v 5. třídě 

V pátek 22. října se naše třída přesunula do tělocvičny, kde na nás v rámci „Dne vědy“ čekali 

zástupci Vysoké školy báňské v Ostravě. Pomocí jednoduchých a velmi zábavných pokusů nás 

seznámili se základy fyziky. Nejvíce nás zaujal závod v jízdě na kole, kdy jsme pomocí šlapání 

měli ohřát vodu. Vyzkoušeli jsme si to opravdu všichni a většina z nás z vynaloženého úsilí úplně 

odpadla.  Ještěže máme energii v zásuvce. Zjistili jsme také, jak funguje elektrický obvod a pokusili 

se poskládat „hlavolamy“ i bez znalosti Pythagorovy věty. Celou hodinu jsme si moc užili a už teď 

se těšíme na hodiny fyziky v 6. třídě. 

Žáci 5. třídy 

Den se záchranářem 

V pondělí 27.9. navštívil naši 4. třídu bývalý žák naší školy, pan Petr Kotlár, který vystudoval obor 

záchranářství a pracuje pro Záchrannou službu Třeboň. Pan záchranář nás seznámil se zásadami 

poskytování první pomoci v různých situacích, s úrazy, které nás mohou potkat. Poskytl nám 

užitečné a praktické informace, které všichni mohou využít v běžném životě. 

Řekli jsme si, jak správně reagovat v nenadálých situacích, jak komunikovat se záchrannou službou. 

Během vyprávění zodpověděl Petr mnoho dotazů. Své povídání prokládal zážitky z praxe, což děti 

velice zajímalo. Na závěr žákům ukázal záchranářské kufry, které se vozí v každé sanitce. Děti se 

na všechno mohly podívat i vyzkoušet. 

Povídání bylo velmi zajímavé a v žácích zanechalo silné dojmy. Pevně věřím, že všechny nabyté 

zkušenosti a informace pro ně budou přínosné do dalšího života. 

Mgr. Jana Pyšková 

Dušičky 

V úterý 26. října, poslední den před podzimními prázdninami, jsme měli ve 4. třídě malý projektový 

den na téma Dušičky. Nejprve si děti vytvořily malou knížku, ve které se mohly seznámit 

s informacemi o Vzpomínce na všechny věrné zemřelé, které lidově říkáme Dušičky. Přečetli jsme 

si taky několik pranostik, které se k tomuto datu vážou. Pak jsme si společně a otevřeně povídali o 

smrti. O tom, že je nedílnou součástí našeho života, o tom, co v nás to slovo vyvolává. Děti mě 

mile překvapily svou otevřeností a postojem k tomuto těžkému tématu. Po diskusi jsme se vydali 

na místní hřbitov, rozdali si svíčky a každý ji mohl dát na kterýkoli hrob. Většina dětí zamířila se 

svíčkou ke hrobu svých příbuzných. Na hřbitově jsme měli štěstí, neboť tam zrovna pán z 

kamenictví opravoval staré písmo na jednom pomníku. Podívali jsme se na jeho práci a poslechli 

si pár zajímavostí, které nám řekl. Po návratu do školy jsme si vydlabali z dýně lucernu, aby nám 

pak večer mohla svítit za oknem nebo někde u domu. Vyřezat nám ji pomohli žáci 8.třídy, za jejichž 

ochotu jim moc děkujeme. Nakonec nás čekala sladká odměna, kterou pro nás připravila 

spolužačka Sárča. 

Jsem ráda, že jsme tento malý třídní projekt uskutečnili a mohli se s dětmi i u tohoto tématu zastavit.  

 Mgr. Jana Pyšková 

Říjnové akce školní družiny 

Projektové odpoledne u kynologů 

18. října odpoledne jsme s dětmi školní družiny strávili netradičně na kynologickém cvičišti. Tímto 

hned v úvodu chceme poděkovat dvěma odbornicím z praxe paní Valušové – Gillarové a Šimíčkové. 

Tyto sympatické dámy nám předvedly, čemu všemu jde pravidelným a důsledným výcvikem své 

psy naučit. 

Na začátku jsme si vyslechli zajímavé povídání, konkrétně o plemenu hovawart. Seznámili jsme se 

hned se čtyřmi jeho zástupci, kteří nám ukázali, co umí. Tito psí krasavci mají různou povahu, 

různé životní osudy, a tak vyžadují i individuální přístup. Děti si nechaly zodpovědět své četné 

dotazy a už se těšily na praktické ukázky. Nejdříve jsme zhlédli agility. Je to vlastně  

sport se psy, kde jde o co nejrychlejší překonání trati s překážkami. Děvčata a kluci byli nadšení, 

když si mohli dráhu také projít. Nejvíce je bavila houpačka a tunel. Dále jsme mohli obdivovat 

dovednosti psů v oblasti sportovní kynologie, hlavně poslušnost a pachové práce čili stopa. 
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Mantrailing se pak věnuje stopování konkrétních osob dle jejich jedinečného pachu. Zde si naši psí 

stopaři a jejich trenérky zasloužily opravdu velký potlesk, protože obě ukryté slečny nakonec byly 

nalezeny. 

Kromě načerpání bohatých informací s poutavými ukázkami, jsme všichni mohli vycítit, jak může 

mít pán se svým psím miláčkem silné přátelské pouto. Ne nadarmo se říká, že pes je nejlepší přítel 

člověka. 

 

Barevná zahrada ve školní družině 

Ve školní družině jsme v říjnu na procházkách sbírali různé přírodniny. S dětmi jsme pak vyráběli 

podzimní dekorace. A protože se nám naskytla možnost zapojit se do soutěže Barevná zahrada, 

kterou pořádá MAP ORP Frenštát pod Radhoštěm, využili jsme toho. Úkolem bylo nechat se při 

tvoření inspirovat podzimem, přírodou, pohádkami, ale hlavně svou fantazií. Zapojili se také rodiče 

se svými dětmi doma. Dohromady jsme pak dali mnoho krásných výrobků, které nám zpestřily 

interiér družiny.  Snímky podzimního tvoření budou zveřejněny na www.mapfrenstatsko.cz. Těšit 

se můžeme na odměnu, hodnotnou stavebnici. 

Děkujeme moc všem kreativním dětem i rodičům.  

 

Halloween ve školní družině 

V rámci výuky anglického kroužku jsme si ve školní družině připomněli svátek, který se slaví 

v anglosaských zemích posledního října. Akci jsme pojali jak informativně, tak zábavně. Nejdříve 

jsme si řekli původ tohoto svátku a kde a jak se udržují jeho tradice. Potom si děti plnily zajímavé 

úkoly na stanovištích a nakonec si vyrobily dekorace k tématu – dýně a netopýry. Celé odpoledne 

si děvčata a kluci mohli zpestřit různými převleky a maskami, které si přinesli. A úplně na závěr 

byla sladká tečka, o kterou se postarala Sára Geryková.  

Děkujeme. 

Školní družina na ranči 

Naše děti ve školní družině mají velmi rády zvířata, a tak jsme jim tentokrát umožnili návštěvu 

u koní. 26. října jsme ve spolupráci se Smart ranch, s.r.o. Kozlovice zorganizovali projektové 

odpoledne mimo školu. Tato akce byla pro děti zdarma, hrazena ze šablon MŠMT. 

Do Kozlovic jsme vyjeli ihned po obědě autobusem. Na místě už nás čekaly dvě zkušené odbornice 

a zároveň trenérky. V úvodu jsme se dozvěděli informace ohledně ranče – jaké koně se zde chovají, 

v jakém počtu, kolik jim ročně přibude hříbat, dle jakých pravidel dostávají svá jména apod. Areál 

čítá několik velkých hal, kterými jsme procházeli. Ve třech z nich jsou koně ustájeni a při jejich 

prohlídce si děti užily nejen hlazení, ale i krmení koní senem. V průběhu jsme načerpali další 

poznatky, které jsme prolínali četnými dotazy. Dále jsme se byli podívat na speciální kolotoč, který 

zvířata pravidelně využívají z důvodu udržení dobré kondice. Pokračovali jsme k ohradě s hříbaty, 

která si postupně odvykají na blízkost matky. Tam si kluci a holky opět pochvalovali možnost 

krmení trávou. 

Ve druhé části exkurze jsme se přemístili do obrovské haly – jízdárny. Zde jsme zhlédli ukázku 

westernového ježdění s důrazem na reining, což je velmi dynamická disciplína. Jezdkyně 

v dokonalém souladu se svým koněm předváděla přeskoky, kruhy, couvání, spiny a další. Nejvíce 

se nám líbil sliding stop, kdy kůň z plného trysku prudce zastaví a na zadních kopytech, speciálně 

okutých, se sklouzne. 
Na co se však děti těšily nejvíce, je nasnadě. Nemohly se dočkat, až se budou moci vyhoupnout na koňský 

hřbet a pořádně se povozit. Čas ve frontě jsme krátili svačinou a vyplňováním pracovních listů, kde si 

chlapci a děvčata prověřili nabyté znalosti. Na tuto aktivitu jsme měli k dispozici klubovnu. 

Na závěr jsme hlučným potleskem poděkovali oběma průvodkyním a popřáli další úspěchy v jejich práci s 

těmito nádhernými tvory. Plni nových a nevšedních zážitků jsme se příjemně unaveni vraceli do školy. 

Vychovatelky ŠD 

 

http://www.mapfrenstatsko.cz/
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Zpráva o činnosti mateřské školy za měsíc říjen 2021 
 

Podzim je v plném proudu, a my jsme rádi, že nám počasí přálo a mohli jsme tak uskutečnit akci  

pod názvem „Hledání pokladu skřítka Podzimníčka“. Akce se konala v celém areálu naší školky, 

kde děti za pomocí svých rodičů, babiček či dědečků plnily úkoly na stanovištích. Každé stanoviště 

mělo svůj motivační dopis, díky kterému děti pochopily, co je na daném stanovišti čeká. Po splnění 

úkolu si mohly dát razítko do kartičky, kterou na konci ukázali paní učitelce, a ta jim pošeptala 

tajnou indicii, kde se poklad nachází. Po vyzvednutí „pokladu“ se všichni přesunuli k ohništi, kde 

jsme společně opékali špekáčky a povídali si. Velké díky tatínkům, kteří pomohli rozdělat a 

udržovat oheň, i když byl vítr velký protivník. Celkově musíme poděkovat Všem, kteří za námi na 

tuto akci dorazili, účast byla opravdu hojná a už se nemůžeme dočkat na další společnou akci. 

Ve čtvrtek 21. října jsme měli ve školce projektový den. Z našich Veverek se na chvíli stali „Malí 

stavitelé“. Povídali si o velikosti různých staveb, jak a proč se do mapy zapisují různé věci  

a hlavně si sami postavili své městečko. Nejen každý sám za sebe ale také v týmech, kdy se klukům 

povedlo postavit mrakodrap větší než je paní učitelka sama! Nakonec dostali diplom za splnění 

úkolu  

a s úsměvem jsme si o tom poté povídali.  

Malí Ježečci si v rámci projektového dne poslechli pohádku o „Zdravíkovi“, kde si pomocí plátna 

s projektorem promítali různá zvířátka, v jakém obydlí bydlí, skládali obrázky k sobě a říkali si, 

jak se můžeme chovat ke zvířátkům nejen v přírodě ale i doma. Poté si pěkně zacvičili s různými 

pomůckami a hlavně si vyzkoušeli, jak správně pracovat s kamarádem ve dvojičce. Nakonec dostali  

za splnění všech úkolů diplom, který si posléze mohli sami vymalovat a pexeso se vzory domácích 

zvířátek.  

Musíme děti velmi pochválit, spolupráce byla naprosto skvělá a věříme, že se jim i další projekty, 

které pro ně chystáme, budou líbit.    

              

              

                  Markéta Petrášová 
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Máte dluhy u veřejnoprávních institucí?  
Blíží se ojedinělá příležitost se jich zbavit 

Slyšeli jste o milostivém létu? Jde o předpis, který na začátku prázdnin schválila Poslanecká 

sněmovna, a který lidem umožní definitivně se zbavit dluhů, které mají u veřejnoprávních 

institucí. Jak? Pokud v období od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022 zaplatí jistinu a 908 korun 

exekutorovi za uzavření exekuce, budou jim odpuštěny veškeré úroky, poplatky advokátům. 

Milostivé léto tak představuje šanci pro lidi vymanit se ze svých dluhů a začít znovu normální 

život. 

Lidé s dluhy u veřejnoprávních institucí budou moci od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022 využít 

jednorázovou možnost zaplatit svůj dluh výrazně levněji. Pokud dlužník v uvedeném termínu 

uhradí jistinu, tedy základní finanční částku, na jejímž základě závazek vznikl, a k tomu pevnou 

částku 908 korun jako náklady, tak mu budou zbylé úroky a takzvané příslušenství odpuštěno. 

Dojde k zastavení exekuce a dlužník bude od zbytku dluhu osvobozen. Podmínkou je, aby dluh 

vymáhal soudní exekutor.  

Milostivé léto se nevztahuje na dluhy vůči soukromým věřitelům, ale výhradně na dluh vůči státu, 

či institucím, ve kterých má stát majetkový podíl a dluh přešel do exekuce. Jedná se tak vedle 

dluhu na zdravotním a sociálním pojištění rovněž závazky u institucí jako je např. ČEZ, Český 

rozhlas, Česká televize, dopravní podniky, školy, nemocnice apod. V praxi se může jednat o tisíce, 

možná desetitisíce lidí, kteří z původně malého dluhu dnes dluží statisíce kvůli enormnímu 

příslušenství (úroky, aj.).  

A kde hledat pomoc ve chvíli, kdy byste rádi institutu milostivého léta využili, či vás trápí jiné 

problémy související s dluhy? Využít můžete např. služeb dluhového poradce organizace Člověk 

v tísni, který ve Frenštátě a jeho okolí již přes rok působí a pomáhal (či stále pomáhá) řešit 

problémy s dluhy. V případě zájmu ho kontaktujte na telefonní číslo 777 499 477 nebo emailem 

na adrese jiri.janko@clovekvtisni.cz. 

mailto:jiri.janko@clovekvtisni.cz
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Závody o cenu Veřovic a memoriál Karla Škarpy, oslavy 50. let od založení 

kynologického klubu  - 2.10.2021 
V sobotu 2. října zorganizoval náš klub 30. ročník Závodu o cenu Veřovic a 22. ročník memoriálu 

Karla Škarpy u příležitosti oslav 50. let od založení kynologického klubu. Na tyto závody krajského 

významu se letos přihlásil rekordní počet závodníků. To, že někteří soutěžili současně s více psy 

nebo ve více kategoriích, pro nás znamenalo, připravit a dobře zorganizovat soutěž pro 41 

závodníků! 

Soutěžilo se v 5 kategoriích: ZZO - 11 závodníků, ZZO1 - 9 závodníků, ZVV1 - 7 závodníků, 

ZVV2 - 3 závodníci a divácky nejatraktivnější obranářský speciál na ringo - 10 závodníků. Náš 

klub reprezentovalo 5 závodníků. V kategorii ZZO to byla Martina Janečková, která obsadila 8. 

místo. V kategorii ZZO1 to byli tři závodníci: Anna Šťastná - 4. místo, Michal Vaculín - 7. místo, 

Lenka Sýkorová - 8. místo. A v kategorii ZVV1 závodil Lubomír Srba, který obsadil 4. místo a 

zároveň se může pochlubit nejlepší obranou. 

Pro všechny to byla velice náročná akce, takže patří velké poděkování rozhodčím Vladimíru 

Košťálovi a Jaroslavu Tomanovi, figurantům Martinu Žáčkovi a Šimonu Veselkovi, dále všem, co 

se podíleli na organizaci a také závodníkům za jejich trpělivost. 

Žádný ze závodníků neodešel s prázdnou a připravena byla spousta krásných cen a nádherné poháry, 

které nám zafinancovala Místní aktivní skupina Lašsko (MAS Lašsko). Dalšími významnými 

sponzory jsou pan Pavel Matúš-MATUŠ TRADE-Veřovice, Josef Bartošík-krmivo Bardog, Obec 

Veřovice, Pavel Škarpa-Veřovice, Stanislav Geryk-Veřovice, Lubomír Srba-Kopřivnice, Michal 

Vaculín-Michalovo pekařství-Veřovice, Milošek Pítr-Veřovice, Stanislav Keller-Lichnov a Poháry 

Bauer s.r.o. 

 

 
 

Náš pořadatelský tým a závodníci, kteří nás reprezentovali, byli vybaveni jednotným dress-code, 

krásnými vestami s logem klubu, na které nám finančně přispěla skupina Czechoslovak group a.s., 

které patří velké poděkování. Díky tomu můžeme reprezentovat náš klub na soutěžích, zkouškách 

či výstavách a zároveň nás půjde lépe rozlišit při organizaci našich akcí. 
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Po celou akci byly k dispozici k nahlédnutí také kroniky a panely s vystavenými fotkami. Na závěr 

závodu obdržel náš klub od předsedy KV ČKS pro Moravskoslezskou oblast pana Karla Mellara 

poděkování za 50. let aktivní činnosti. 
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INZERCE: 
 

Sůl nad zlato? V solné jeskyni rozhodně 
Spolek Proficio Active zahajuje na podzim provoz solné jeskyně Siesta.  
V jeskyni nově probíhají aktivity pro rodiče s dětmi, pro děti, pro 
náctileté (hlavolamy, hry, přednášky, muzikoterapie) a mnohé další.  
Na své si v rámci "klidových hodin" přijdou i ti, kteří si chtějí užít pohodu 
a relax v příjemném prostředí solné jeskyně.  
Známá česká pohádka praví, že sůl je nad zlato a v solné jeskyni to platí 
dvojnásob - její prostředí působí příznivě na problémy se štítnou žlázou, 
zlepšuje látkovou výměnu, snižuje krevní tlak, rovněž snižuje riziko 
srdečních onemocnění, působí antivirově a antibakteriálně, využívá se 
při kožních onemocněních, zažívacích problémech, při 
poruchách imunity i při poruchách nervového systému 
a také jako prevence či léčba následků respiračních 
onemocnění. 
Více informací o konkrétních programech a termínech 
aktivit najdete na FB Solná jeskyně Siesta  
a tel.: 728 189 742, Žaneta Konopáčová 
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INZERCE: 

Koupím dům nebo stavební pozemek ve Veřovicích a okolí. Nejsem realitní kancelář. Děkuji za nabídky. 

tel. 607 275 418. 
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NABÍDKA 

Nabízíme pro veřejnost možnost nákupu kosmetiky Eveline 

(velký výběr pleťové, tělové a dekorativní kosmetiky)  

a parfémů Luxure parfumes  (imitace značkových parfémů). 

Celou nabídku si můžete prohlédnout už teď v pohodlí domova 

na www.evelio.cz   

Na místě Vám můžeme zboží i dárkově zabalit.   

Možnost nákupu je v průběhu měsíce listopad, prosinec.  

Každý čtvrtek od 8:00 - 17:00 hod. 

Těšíme se na Vás - Evelio (bývalá pošta)                                       
 

 

Oznámení knihovny Veřovice 

Do obecní knihovny chodí čím dále více čtenářů z Veřovic nabízet 

zachovalé knihy ze svých soukromých sbírek. Kapacita knihovny 

však nestačí tyto knihy přijmout.  

Kdo má však zájem své knihy někomu darovat, může toto oznámit v 

naší knihovně. Jména nabízejících v knihovně zveřejníme.   

Dále žádáme občany, kteří mají o tyto knižní dary zájem, aby tuto 

informaci sdělili rovněž v naší knihovně ve Veřovicích. Poté si mohou 

zájemci o knihy na případnou adresu přijít.                                                         

Věra Popová, knihovnice 

 

 
Poslední sportovní akce Lyžařského klubu Veřovice v letošním roce 2021 

Závod byl prezentován jako XXII. ročník Běhu Světlonohovými chodníčky a uskutečnil se v sobotu 

30.10.2021 v areálu Lyžařského klubu Veřovice. 

Závodu předcházela páteční brigáda, která byla výhradně zaměřena na přípravu běžeckých tratí, na 

digitální zpracování přihlášek závodníků a na přípravu prodeje občerstvení. 

Závod začínal již před desátou hodinou prezentací přihlášených závodníků, výdejem startovních 

čísel a seznámením závodníků s jednotlivými tratěmi. V 10,00 hodin byl závod odstartován za 

velmi hezkého a slunečného počasí. Nepříjemný byl jen vítr.  

Celkem se závodu zúčastnilo 34 závodníků ve 12 věkových kategoriích. Z Veřovic závodilo celkem 

10 závodníků ovšem pod různými kluby a oddíly, jako Lyžařský klub Veřovice, Atletický klub 

Emila Zátopka, Amatérský fotbalový klub Veřovice. 

Nejmladším účastníkem byl Matúš Šimon ročník 2019. 

Z místních závodníků zvítězila Najvarová Julie v kategorii Předžačky mladší, také na prvním místě 

se umístil Koňařík Adam v kategorii Předžáci mladší, jako druhý ve stejné kategorii se umístil Suda 

Adam a na třetím místě v této kategorii Satek Daniel. 

V kategorii Žačky starší se umístila na druhém místě Koňaříková Adéla, v kategorii Dorostenky 

mladší rovněž druhá skončila Popová Adéla a v kategorii Muži, délka tratě 8 km se umístil na třetím 

místě „matador“ běžeckého lyžování Miroslav Vrobel.  

Závod tak, jako je ve Veřovicích zvykem, byl provázen nabídkou tradičního douzovaného kabanosu, 

alko i nealko občerstvením. 

V loňském roce se tento závod nekonal (virová epidemie) a v letošním roce byl celkový počet 

závodníků jen třetinový oproti závodu v roce 2019. 

http://www.evelio.cz/
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Potvrzuje se jen to, že počty dětí i celkové počty ve všech věkových kategoriích celorepublikově 

klesají. V dnešní době je velkým problémem přitáhnout děti ke sportování a obzvláště pak v odvětví 

individuálních sportů. 

Na další sportovní akci v lyžařském areálu se můžeme potkat v měsíci lednu 2022, kdy náš klub 

bude pořadatelem krajského závodu v běhu na lyžích. 

Za Lyžařský klub Veřovice  

Pavel Křížek 

 

J U B I L A N T I  měsíce listopadu 2021 
Zdeňka Macháčková 

 Alena Černochová 

  Miroslava Šmahlíková 

   Naděžda Bartoňová, Markéta Nováková 

Do dalších let přejeme výše uvedeným jubilantům hlavně pevné zdraví a také hodně 

lásky, spokojenosti a optimismu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzpomínky: 
Dne 29. října 2021 uplynulo dlouhých 25 let od úmrtí pana 

Miroslava Bartoně. S láskou vzpomíná manželka Hana a dcera 

Jana s rodinou. 

 

Dne 20. listopadu 2021 uplyne již 6 let od chvíle, kdy nás navždy 

opustil pan Antonín Vlasák.  

S láskou vzpomíná rodina Balcárkova 

 

Dne 14. prosince 2021 uplyne 5 let od chvíle, kdy nás navždy 

opustila paní Marcela Balcárková. S láskou vzpomínají rodiče  

a syn Daniel s rodinou. 
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