Březen 2022
Motto:
„Mír, Láska, Empatie…“ Kurt Cobain
„Bratříčku nevzlykej, to nejsou bubáci - Vždyť už jsi velikej - To jsou jen vojáci - Přijeli v hranatých
železných maringotkách - Se slzou na víčku hledíme na sebe - Bud' se mnou bratříčku, bojím se o
tebe na cestách klikatých - Bratříčku v polobotkách - Prší a venku se setmělo - Tato noc nebude krátká
- Beránka vlku se zachtělo - Bratříčku! Zavřel jsi vrátka? - Bratříčku nevzlykej, neplýtvej slzami Nadávky polykej a šetři silami - Nesmíš mi vyčítat jestliže nedojdeme - Nauč se písničku - Není tak
složitá - Opři se bratříčku - Cesta je rozbitá - Budeme klopýtat - Zpátky už nemůžeme - Prší a venku
se setmělo - Tato noc nebude krátká - Beránka vlku se zachtělo - Bratříčku zavírej vrátka! - Zavírej
vrátka!“
Karel Kryl

Vážení a milí spoluobčané, milé děti.
Tvrdě odsuzuji ruskou agresi a vnik ruských vojsk na územní celek Ukrajinu. Na Ukrajině umírají
děti a některé západní státy zvažují, jak silné sankce zavést, aby nás samotné moc nebolely. Ty
nejsilnější!!!! Pokud budeme takhle uvažovat, má budoucnost Evropy a západu větší problém, než si
připouštíme.
Volodymyr Zelenskyj - hrdina celého světa! Prezident, kterého včera nebrali vážně a nazvali ho
klaunem! Dnes tento „klaun“ ukázal a ukazuje celému světu, co znamená stát při svých lidech, co
znamená zůstat s těmi, kteří vám dali důvěru, co je to být prezidentem!! Buď silná, Ukrajino!
„Zbabělce a šílence je třeba izolovat!!!“ – lépe bych to neřekl.
Díky těmto zbabělcům a šílencům umírají bezbranní lidé. Umírají maminky s dětmi, umírají samotné
děti, umírají rodiče dětí a umírají další ukrajinští lidé, a proto je třeba tyto zbabělce a šílence izolovat.
Všichni společně se modlíme za Ukrajinu. Přeji mír a mnoho sil našim přátelům z Ukrajiny!
Sláva Ukrajině – „Není boj, není vítězství“
Martin Fojtík
starosta obce Veřovice
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USNESENÍ
ze 43. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, konaného dne 22.2.2022
Zastupitelstvo obce Veřovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění
43/1
určuje ověřovatele zápisu ve složení: Ing. Petr Vybíral a Pavel Matúš
43/2
schvaluje upravený program 43. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice
43/3
volí návrhovou komisi ve složení: Ing. Miroslav Marek a Bc. Gabriela Lošáková, DiS.
43/4
bere na vědomí zprávu předsedy finančního výboru
43/5
schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2022 takto:
Příjmy
41 420 800 Kč
+
500 000 Kč =
41 920 800 Kč
Výdaje
43 237 300 Kč
+
1 151 000 Kč =
44 388 300 Kč
Financování
1 816 500 Kč
+
651 000 Kč =
2 467 500 Kč
Úplné znění rozpočtového opatření č. 1/2022 je nedílnou součástí tohoto usnesení
43/6
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. NAB-2022-000073 mezi obcí Veřovice,
Veřovice 670, 742 73 Veřovice, IČ: 00298531 a Bonita Group Service s.r.o., Drásov 583, 664 24 Drásov, IČ:
27738795. Předmětem této smlouvy je dodávka a montáž herních prvků pro dětské hřiště v lokalitě
„Kolonie“ za cenu 520 999,38 Kč včetně DPH
43/7
schvaluje poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu obce Veřovice příspěvkové organizaci Základní škola
a Mateřská škola Veřovice na nákup nového konvektomatu do školní jídelny ve výši 550.000 Kč. Příspěvek
je účelově vázán a bude vyúčtován
43/8
schvaluje a ukládá starostovi obce Martinu Fojtíkovi podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Veřovice na základě smlouvy o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském
kraji“ mezi obcí Veřovice, Veřovice 670, 742 73 Veřovice, IČ: 00298531 a Moravskoslezským krajem, 28.
října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692 ve výši 6.000 Kč účelově určenou na spolufinancování projektu
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ realizovaného příjemcem v rámci Operačního
programu Životní prostředí, reg.č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638
43/9
schvaluje a ukládá starostovi obce Martinu Fojtíkovi podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Veřovice na základě smlouvy o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském
kraji“ mezi obcí Veřovice, Veřovice 670, 742 73 Veřovice, IČ: 00298531 a Moravskoslezským krajem, 28.
října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692 ve výši 12.000 Kč účelově určenou na spolufinancování projektu
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ realizovaného příjemcem v rámci adaptačního a
mitigačního opatření, reg. č. SFZP 138986/2019
43/10
schvaluje a ukládá starostovi obce Martinu Fojtíkovi podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Veřovice v rámci realizace Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027 projekt „Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji – 4. výzva“ mezi obcí Veřovice, Veřovice 670, 742 73 Veřovice, IČ: 00298531 a
Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692 ve výši 3.000 Kč /dílčí projekt
konečného uživatele, celkově však maximálně 60.000 Kč
43/11
bere na vědomí žádost pana M. N., 742 73 Veřovice ze dne 31.1.2022 o směnu pozemků parc.č. 1578/6 ostatní
plocha ostatní komunikace o výměře 109 m² a parc. č. 1578/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
72 m² za obecní pozemek parc. č. 1527/15 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 222 m² a část obecního
pozemku parc. č. 1594/10 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 130 m² všechny pozemky v k.ú.
Veřovice
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43/12
schvaluje a ukládá starostovi obce Martinu Fojtíkovi podepsat Smlouvu o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IV-12-8018214/VB/2, Veřovice, p.č. 1710/6, 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 zastoupená ADEN s.r.o., Střelniční 214, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČ: 26821621
43/13
schvaluje zveřejnění záměru prodeje obecního pozemku parc. č. 2138/8 zahrada o výměře 34 m², který byl
oddělen z pozemku parc.č. 2138/1 v k.ú. Veřovice dle geometrickém plánu č. 2534-7/2022, vyhotoveného M.
V. a potvrzeného Katastrálním pracovištěm Nový Jičín dne 1.2.2022
43/14
schvaluje zveřejnění záměru prodeje obecního pozemku parc. č. 2138/9 zahrada o výměře 58 m², který byl
oddělen z pozemku parc.č. 2138/1 v k.ú. Veřovice dle geometrického plánu č. 2534-7/2022, vyhotoveného M.
V. a potvrzeného Katastrálním pracovištěm Nový Jičín dne 1.2.2022
43/15
bere na vědomí žádost pana P. M., 742 73 Veřovice ze dne 14.2.2022 o odprodej části obecního pozemku parc.
č. 2153/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 70 m² v k.ú. Veřovice
…...............................
…................................
Martin Fojtík
František Černoch
starosta obce
místostarosta obce

Veřovští lyžaři rokovali
Pandemie coronaviru a přetrvávající nedostatek „sněhové nadílky“ zásadně ovlivnily činnost
Lyžařského klubu.
V právě probíhající sezóně (do odevzdání článku do redakce) se na našem lyžařském vleku jezdilo
celkem 7 dnů a bylo to i s večerním lyžováním při umělém osvětlení. Věřili jsme, že sněhové
podmínky vydrží až do počátku jarních prázdnin, ale bohužel sníh nám „odplaval“ hned první
prázdninový den v pondělí 7.2.2022. Musíme poděkovat lyžařům, že na lyžování přišli, i když
podmínky nebyly ideální.
V pátek 18.2.2022 se členové Lyžařského klubu sešli na svém výročním jednání. Valná hromada se
uskutečnila na lyžařské chatě za přítomnosti nadpoloviční většiny všech registrovaných členů (68%),
takže valná hromada byla usnášeníschopná. Hlavním bodem byla volba nového výboru.
Staronový výbor LKVE pro následující období bude ve složení:
Milan Lacina - předseda
Ing. Ondřej Matuš
David Štěpán
Michal Šmahlík
Jakub Satek
Hlavním úkolem pro nový výbor bude rozšířit členskou základnu, která má v poslední době klesající
tendenci. Jedná se hlavně o děti a mládež, což je problém celorepublikový, kdy podle statistiky České
unie sportu, se po první vlně coronaviru na sportoviště nevrátilo 47% dětí.
Jako další prioritní úkoly Valná hromada odsouhlasila:
• opravu lyžařského vleku (nutné po určitých hodinách provozu)
• stálá údržba a zkvalitňování svého areálu
• rozšíření a oprava venkovního zázemí pro děti (pro letní měsíce)
• rozšíření a zkvalitnění sportovních a kulturních akcí ve svém areálu.
Lyžařský klub připomíná, že areál je stále otevřen pro návštěvníky a v případě sněhové nadílky
(budeme optimisty) Vás rádi přivítáme na sjezdovce i při běžeckém lyžování.
V případě zájmu o pronájem chaty nebo o ubytování volejte chatařku p. Annu Klopcovou,
telefon 736 155 374.
Zpracoval Pavel Křížek
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Březen 2022

Kybernetická šikana
Po pololetním vysvědčení 1. února byla pro žáky druhého stupně naší školy připravena beseda
projektu E-Bezpečí. Informační přednáška nesla název Kybernetická šikana (kyberšikana). Podle
dostupných výzkumů víme, že kyberšikana vzniká především ve školním prostředí. Proto je velice
důležité o této problematice s žáky hovořit. Je nutné, aby tato témata znali, nebáli o nich otevřeně
mluvit, aby věděli, jak jednat, pokud se s něčím takovým setkají.
Cílem přednášky, kterou vedla lektorka projektu, bylo budování zdravého a zodpovědného přístupu
žáků k internetu a online službám a ovlivnění jejich postojů směrem k internetové agresi (odsouzení
agrese, nabídnutí podpory obětem).
Projekt E-Bezpečí je celorepublikový certifikovaný projekt zaměřený na prevenci, vzdělávání,
výzkum, intervenci a osvětu spojenou rizikovým chováním na internetu a souvisejícími fenomény.
V posledních letech se projekt také věnuje pozitivnímu využívání IT ve vzdělávání a běžném životě,
je realizován Centrem prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity
Palackého ve spolupráci s dalšími organizacemi.
Mgr. Jana Pyšková

Recitační soutěž
Jak poznáte, že se blíží jaro? Nejen že kvetou sněženky a začínají zpívat ptáci, ale taky ve škole
probíhá recitační soutěž.
Žáci 2. stupně recitovali 22. 2. 2022 v kulturním domě. Všichni účastníci se pečlivě připravili
a z jeviště zaznívaly krásné úryvky textů i verše básní.
Děkujeme Aničce, Elišce, Karolíně, Tereze a Samuelovi za předvedené výkony. Do okrskového kola
za 3. kategorii postupuje Anna Cibulcová z 6. třídy a za 4. kategorii Klára Demeterová z 8. třídy.
Budeme jim držet palce.
Mgr. Martina Šlapalová

Zvířecí olympiáda ve školní družině
V měsíci únoru nás v družině opět čekala tradiční zvířecí olympiáda, kterou mají děti moc rády.
Předně je třeba vyrobit si zvířecí masky, aby byla atmosféra, jak se patří. Olympiáda se pak skládá z
více částí – film, kvíz, stanoviště v tělocvičně a vyhodnocení. Ve filmu děti zhlédly záchranu zvířete
zvířetem, ochočování, jak zvířata loví a další zajímavosti. S kvízem si hoši a dívky poradili znamenitě,
hodně si z filmu zapamatovali a uplatnili svůj postřeh.
Další den starší děti s vychovatelkami připravily různá stanoviště, na kterých ostatní předvedli nejen
své pohybové dovednosti, vědomosti a zručnost při vyrábění chobotniček z chemlonové příze.
Nakonec to hlavní byla zábava, legrace a radost.
Jako na správné olympiádě byli vyhlášeni vítězi. Potlesk, sladkost a drobné věcné ceny si ale
po zásluze odnesli všichni účastníci klání.
Vychovatelky ŠD
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Zprávy o činnosti mateřské školy v měsíci únoru 2022
Zima už je pomalu za námi, a my už se ve školce nemůžeme dočkat jara. Měsíc únor byl opravdu
velice teplý, takže pomalu s dětmi pozorujeme, jak se příroda kolem nás začíná probouzet. Začátkem
měsíce proběhly jarní prázdniny, které jste si, doufáme, se svými ratolestmi pořádně užili.
V pátek 18.2. jsme s veverkami navštívili obecní knihovnu, kde proběhl projekt „Kniha dětem aneb
Knihu mám rád, kniha je můj kamarád“. Děti se dozvěděly, jak to v knihovně chodí, jak se knížky
řadí, kdo je to autor, jak se ke knížkám chováme a spoustu dalších zajímavých informací. Poté paní
knihovnice dětem předčítala příběh o masopustu, o kterém posléze vedla s dětmi rozhovory. Děti
dostaly i možnost volného čtení, kdy si mohly vybrat jakoukoliv knížku, sednout si kde chtějí a
prohlížet si ji. Nakonec jsme si společně vyrobili barevnou záložku, kterou si děti odnášely domů.
Jako každý rok se v tomto měsíci pořádají plesy a karnevaly. A jeden takový jsme si připravili pro
děti my. Vyšlo nám to na krásné magické datum 22.2.2022. Navštívilo nás plno krásných masek,
berušky, včeličky, princezny, bojovníci, policisté a mnoho dalších. Proběhla promenáda masek, kde
se děti mohly před kamarády ukázat, poté plno her a samozřejmě vše provázeno veselou hudbou, na
které děti společně s paními učitelkami řádili a tancovali. Všichni jsme si to velmi užili a děkujeme
rodičům, za skvělou práci ve výrobě masek. Opravdu byli všichni naprosto kouzelní.
Teď už se společně budeme těšit na jaro a první jarní kytičky.
Markéta Petrášová
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TISKOVÁ ZPRÁVA
14. února 2022

Nadace ČEZ vyhlásila granty na rok 2022. Vloni rozdělila v Moravskoslezském kraji obcím a
neziskovkám přes 12 milionů korun
Kdo má dobrý nápad, může se přihlásit! Nadace ČEZ podpoří i v roce 2022 výsadbu stromů,
bezpečné osvětlení přechodů pro chodce, kroužky pro děti nebo zdravotní pomůcky pro seniory a
hendikepované. Nadace už vyhlásila čtyři grantové programy, další dva odstartují od března. Vloni
podpořili energetici obce a neziskovky v Moravskoslezském kraji více než 12 miliony korun.
I letos poběží šest grantových programů. Podpora regionů zaměřená na charitu, kulturu, zdravotnictví,
sport i ekologii, a podpora výstavby a obnovy Oranžových hřišť jsou otevřeny celoročně. Od začátku
února mohou obce, školy, hasiči, skauti i další spolky žádat o podporu na výsadbu zeleně v rámci grantu
Stromy, který za dobu svého trvání vrátil do české krajiny přes 100 000 stromů. Rovněž od února je možné
podávat granty do programu Oranžový přechod zaměřeného na zvýšení bezpečnosti přechodů pro
chodce.
Od března bude pokračovat úspěšný program Neziskovky určený na podporu rozvoje a profesionalizaci
českého neziskového sektoru. Nadace zároveň vyhlásí Zaměstnanecké granty pro organizace, v nichž jako
dobrovolníci pomáhají zaměstnanci Skupiny ČEZ.
Přehled všech aktuálních grantových řízení i pravidla pro podání žádostí jsou k dispozici na webových
stránkách Nadace ČEZ (www.nadacecez.cz).

Grantová řízení Nadace ČEZ 2022
Grantové řízení
Oranžové hřiště
Podpora regionů
Stromy
Oranžový přechod
Neziskovky
Zaměstnanecké granty

Příjem žádostí
Celoročně
Celoročně
1. 2. – 28. 2. 2022
1. 6. – 29. 7. 2022
1. 2. – 29. 4. 2022
1. 3. – 31. 3. 2022
1. 3. – 31. 3. 2022

Vladislav Sobol, mluvčí ČEZ
vladislav.sobol@cez.cz, 725 595 417

Nadace ČEZ, Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, www.nadacecez.cz
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INZERCE:
Vyčistím sedačky, čalounění, koberce, interiéry automobilů mokrou cestou.
Kontakt: Jiří Marek,tel.739 640 626, IČO: 08842311
Hostinec a penzion Dolní Dvůr Veřovice hledá do svého týmu šikovnou a samostatnou
pomocnou sílu do kuchyně.
Turnusová pracovní doba, práce v kuchyni, příprava snídaní, úklid. Bližší informace na tel. č.
556 857 190 nebo na tel. 777 565 636.

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ – BUK, SMRK
Prostorové metry (rovnané 1 m délky)
- Uložené, štípané špalky do prostorového metru (délky 30, 35, 40 cm), možnost
dovozu odběrateli, vozík 2,5 P RM, Man 4,5,6,7 PRM.
- Kontakt: mobil 603 315 738
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INFORMACE K MÍSTNÍM POPLATKŮM:
Upozorňujeme občany, že se blíží konec termínu splatnosti poplatku ze psa za rok 2022!
Poplatek činí 120 Kč, a jeho splatnost je do 31. března 2022.
Poplatek za komunální odpad činí 600 Kč, splatnost je do 30. června 2022. Poplatníkem je fyzická
osoba přihlášená v obci nebo vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro
rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.
Poplatky můžete uhradit v pokladně obecního úřadu v hotovosti, platební kartou v úřední dny anebo
převodem na účet obce Veřovice. Informace na webových stránkách obce:
Obec Veřovice/Obecní úřad/Potřebuji vyřídit/Poplatky.

J U B I L A N T I měsíce března 2022
Jana Urbanovská, Ivana Klossová, Renata Švancerová
Pavel Geryk, Ivana Vařeková, Tomáš Machovský
Ludmila Koukalová, Ludmila Urbanovská, Věra Bučková, Antonín Křížek
Jarmila Zelenková, Miroslav Bartoň, Oldřiška Špačková
Marie Matúšová, Jaroslava Černochová, Emil Hanzelka
Všem jubilantům upřímně blahopřejeme a do dalších let
ať Vás provází pevné zdraví, štěstí a spokojenost.

Vzpomínky:
Dne 3. března 2022 by se dožila 98 let paní Anna Trávníčková, rozená Pítrová a dne
31. března 2022 by se dožila 90 let její sestra paní Jaroslava Černochová, rozená Pítrová.
Stále vzpomínají děti s rodinami.
Dne 16. března 2022 si připomeneme již 21 let od úmrtí naší milované maminky, babičky,
prababičky, kamarádky, sestry, tchýně, švagrové a tety paní Ludmily Šenkeříkové. Kdo jste ji
znali a měli rádi, uctěte její tichou vzpomínku s námi. S láskou a úctou vzpomínají dcera Alena
s manželem, dcera Ilona s rodinou, syn Pavel s rodinou, vnučka Veronika s přítelem a synem
Radímkem a ostatní příbuzní. Nikdy nezapomeneme!
Dne 17. března 2022 by se dožil 90 let pan Milan Bartoň - řidič autobusu. S láskou
vzpomínají manželka Jiřina, synové Milan, Zdeněk a dcera Eliška s rodinami.
Veřovský zpravodaj – periodický tisk územního samosprávného celku. Vydavatel: Obec Veřovice, 742 73 Veřovice 670.
Číslo 3/2022 vydáno dne 2. března 2022. Vychází měsíčně v nákladu 660 ks. Uzávěrka 30. každého měsíce. Zodpovědný
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