Duben 2022

Motto:
„I přes to, jaké hrůzy se kolem nás dějí, věřím, že toho dobra je více. Protože dobro je
potichu. Zlo je hlasité.“
– Květa Fialová
Vážení a milí spoluobčané, milé děti,
za okny a dveřmi již společně všichni vyhlížíme blížící se Velikonoční svátky.
Velikonoční svátky jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, oslavou
zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Vedle toho jsou Velikonoce obdobím lidových tradic
spojených s vítáním jara.
Pánové, nezapomeňte na naše drahé polovičky při pomlázce. Při pomlázce a hodování
jim zazpívejte nebo zarecitujte některé písně či koledy:
"Hody hody doprovody, dejte vejce malovaný, nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý,
slepička vám snese jiný."
"Kázal kadlec i kadlička, aby daly tři vajíčka, jedno modrý a dvě rudý, kuřice vám
snesou jiný."
"Na zeleném proutku, u nás doma v koutku, vajíčko se protáčí, moje milá otáčí."
Přeji krásné Velikonoce plné bohaté pomlázky a slunečné jarní dny ve zdraví a míru.

Martin Fojtík
starosta obce Veřovice
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INFORMACE ke stavbě: „Kanalizace a ČOV obce Veřovice“

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 do 30. dubna 2022 na Obecní úřad ve
Veřovicích k sepsání Smlouvy o odvádění odpadních vod. Smlouvy s Vámi budou
uzavírány 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..…) a dále čísla vodoměrů a jejich stav ke dni podpisu
smlouvy.
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, e-mail: starosta@verovice.cz
Důležitá informace:
Termín napojení rodinných domů (nemovitostí) na nově vybudovanou splaškovou
kanalizaci v obci Veřovice je do 30. dubna 2022!
Poplatek za stočné z odvedených odpadních vod bude obec vybírat od 1.1.2022!

INFORMACE K MÍSTNÍM POPLATKŮM:
Upozorňujeme občany, že dnem 31.03.2022 uplynul termínu splatnosti poplatku ze psa za rok
2022!
Vyzýváme občany, kteří doposud poplatek ze psa ve výši 120,- Kč neuhradili, aby tak učinili
co nejdříve.
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.
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USNESENÍ
ze 44. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, konaného dne 22.3.2022
Zastupitelstvo obce Veřovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění
44/1
určuje ověřovatele zápisu ve složení: Ing. Ondřej Matuš a Mgr. Zuzana Piteráková
44/2
schvaluje program 44. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice
44/3
volí návrhovou komisi ve složení: Martin Fojtík a Ing. Petr Šťastný
44/4
bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru
44/5
bere na vědomí zprávu předsedy finančního výboru
44/6
schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2022 takto:
Příjmy
41 920 800 Kč
+
23 000 Kč = 41 943 800 Kč
Výdaje
44 388 300 Kč
+
79 000 Kč = 44 467 300 Kč
Financování 2 467 500 Kč
+
56 000 Kč =
2 523 500 Kč
Úplné znění rozpočtového opatření č. 2/2022 je nedílnou součástí tohoto usnesení
44/7
rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Veřovice ve výši 155.000 Kč spolku Amatérský fotbalový
klub AFC Veřovice, z.s., IČ: 60336315, na dopravné a cestovné, sportovní vybavení, sportovní pomůcky,
pronájmy (tělocvična, umělá tráva, hřiště) a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
44/8
rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Veřovice ve výši 75.000 Kč spolku Lyžařský klub Veřovice,
z.s., IČ: 14614570, na zařízení na úpravu sjezdovky za skútr, dětské hřiště a schvaluje uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
44/9
rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Veřovice ve výši 75.000 Kč spolku Orel jednota Veřovice,
IČ: 65472233, na silniční běh Veřovská desítka (ceny pro závodníky a zabezpečení závodu), činnost
organizace, tenisového oddílu, florbalových oddílů, sportovní dny, workshopy, kulturní akce, údržbu areálu
a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
44/10
rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Veřovice ve výši 60.000 Kč spolku Český svaz včelařů, z.s.,
základní organizace Veřovice, IČ: 48430528, na vnitřní obložení obloukové místnosti, příjezdovou cestu
v areálu střediska a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
44/11
rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Veřovice ve výši 95.000 Kč spolku Základní organizace
Českého zahrádkářského svazu Veřovice, IČ: 70239070, na odborné akce pro členy (včetně dopravy),
vystrojení vrtu a přívod vody do klubovny, dokončení terénních úprav včetně výsadby, vyřezání větracích
otvorů a dveří do vodojemu, pořízení toalety, výrobu násypníku ovoce ke šroťáku, zakoupení wapky na
čištění lisovacích plachet do moštárny a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
44/12
rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Veřovice ve výši 40.000 Kč spolku Myslivecký spolek
Veřovice, IČ: 47658169, na myslivecká políčka (náklady na orbu, naftu, postřik, hnojivo), na myslivecká
zařízení a chatu (obnovu a výměnu dřevěných konstrukcí, ochranné nátěry), osivo kulturních plodin,
krmivo, ochranné prostředky dřevin a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
44/13
rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Veřovice ve výši 60.000Kč spolku Český kynologický svaz,
ZKO Veřovice - 663, IČ: 70914648, na poháry a upomínkové předměty na závody, opravu překážek,
přístřešek mezi klubovnou a pergolou, nátěrovou hmotu, vybavení kuchyně, výcvikové pomůcky a
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
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44/14
rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Veřovice ve výši 45.000 Kč spolku SH ČMS Sbor
dobrovolných hasičů Veřovice, IČ: 65471881, na ruční vozík, sadu hadic, reprobednu pro ozvučení soutěží,
vzduchovku pro mladé hasiče, vybavení kuchyně, výměnu oleje a údržbu PS 12, materiál na opravu stolů
a laviček a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
44/15
rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Veřovice ve výši 18.000 Kč spolku Děti s úsměvem, z.s., IČ:
01284185, na organizaci letního tábora (ubytování, stravování, pojištění, pomůcky, sportovní vybavení) a
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
44/16
rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Veřovice ve výši 15.000 Kč spolku Junák – český skaut, oddíl
Veřovice, IČ: 14614782, na celoroční činnost (sportovní vybavení, materiál pro tvoření, potřeby pro pobyt
v přírodě, drobné vybavení do klubovny, tisk a svázání oddílových zpěvníků), letní tábor (2 ks kopulových
stanů, zdravotnický materiál, upomínkové předměty) a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace
44/17
rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Veřovice ve výši 12.000 Kč spolku Dechová hudba Galička,
IČ: 03591441, na tiskárnu + toner, kancelářský papír, opravy nástrojů, 2 ks stojanů na baryton, 5 ks stojanů
na trumpetu a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
44/18
rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Veřovice ve výši 10.000 Kč spolku Římskokatolická farnost
Veřovice, IČ: 48430641, na zhotovení a instalaci píšťal do varhan a schvaluje uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace
44/19
schvaluje vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele pro dodávku a montáž na akci: „Parkovací systém
pro obecní parkoviště“
44/20
určuje výběrovou komisi na výběr zhotovitele pro dodávku a montáž na akci: „Parkovací systém pro obecní
parkoviště“ ve složení: Ing. Petr Šťastný, Martin Fojtík, Pavel Matúš
náhradníci: František Černoch, Bc. Gabriela Lošáková, DiS., Mgr. Zuzana Piteráková
44/21
schvaluje koupi pozemku díl „a“ o výměře 15 m² oddělený z pozemku parc. č. 1119/2 v k.ú. Veřovice dle
geometrického plánu č. 2534-7/2022, vyhotoveného M. V. a potvrzeného Katastrálním pracovištěm Nový
Jičín dne 1.2.2022 od paní L. N., 742 73 Veřovice za cenu 50 Kč/m², tj. za celkovou cenu 750 Kč
44/22
schvaluje prodej pozemku parc. č. 2138/8 zahrada o výměře 34 m² v k.ú. Veřovice, dle geometrického plánu
č. 2534-7/2022, vyhotoveného M. V. a potvrzeného Katastrálním pracovištěm Nový Jičín dne 1.2.2022,
paní L. N., 742 73 Veřovice, za cenu 50 Kč/m², tj. za celkovou cenu 1.700 Kč. Záměr prodeje byl schválen
na 43. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, č. usnesení 43/13 ze dne 22.2.2022 a byl vyvěšen na úřední
desce obce Veřovice od 28.2.2022 do 16.3.2022
44/23
schvaluje prodej pozemku parc. č. 2138/9 zahrada o výměře 58 m² v k.ú. Veřovice, dle geometrického plánu
č. 2534-7/2022, vyhotoveného M. V. a potvrzeného Katastrálním pracovištěm Nový Jičín dne 1.2.2022,
paní R. M., 742 73 Veřovice za cenu 50 Kč/m², tj. za celkovou cenu 2.900 Kč. Záměr prodeje byl schválen
na 43. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice č. usnesení 43/14 ze dne 22.2.2022 a byl vyvěšen na úřední
desce obce Veřovice od 28.2.2022 do 16.3.2022
44/24
schvaluje a ukládá starostovi obce Martinu Fojtíkovi podepsat Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemeni a smlouvu o založení práva provést stavbu na části pozemku – Vodovodní
a splašková přípojka na pozemku p.p.č. 1109/7 v k.ú. Veřovice mezi obcí Veřovice, Veřovice 670, 742 73
Veřovice, IČ: 000298531 a paní S. S., 742 73 Veřovice
44/25
schvaluje a ukládá starostovi obce Martinu Fojtíkovi podepsat Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-8021646, zemní a nadzemní el. vedení NN, Veřovice,
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p.č. 1456/31, 6OM, NNv, 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
44/26
bere na vědomí informace podané panem J. S., 742 73 Veřovice o plánovaném projektu: „Padolí Veřovice“
44/27
bere na vědomí žádost pana P. M., 742 73 Veřovice ze dne 3.3.2022 o opravu místní komunikace č. 3-3 dle
pasportu místních komunikací v obci Veřovice
…...............................
…................................
Martin Fojtík
František Černoch
starosta obce
místostarosta obce

Sbírka pro ukrajinské uprchlíky
Ve dnech 28. 2. – 3. 3. 2022 se v naší obci konala materiální sbírka pro lidi zasažené válkou na
Ukrajině, kteří museli ze své vlasti utéci. Sbírku organizovali na podnět paní Jany Pyškové skauti
z našeho 1. oddílu Veřovice ve spolupráci s Obecním úřadem Veřovice. Sbíraly se hygienické
potřeby, léky, trvanlivé potraviny, sladkosti pro děti, spacáky, karimatky, deky a další věci, které
lidé v nouzi, utíkající před válkou, potřebují. Jménem 1. skautského oddílu Veřovice bych chtěl
poděkovat vám všem, kteří jste se sbírky zúčastnili a přispěli věcmi, které někomu pomůžou
v krizové situaci. Poděkovat chci také Obecnímu úřadu Veřovice za podporu, propagaci a
především za odvezení věcí do Frenštátu pod Radhoštěm, kde si je převzali lidé, kteří je budou
rozdělovat potřebným. „O trochu lepší svět“ je snahou skautského hnutí, a tak máme radost, že
právě v naší obci je tolik lidí dobré vůle, kterým můžeme být vděčni za jejich
otevřená srdce, za solidaritu s lidmi ve velmi tíživé situaci i za rychlost, s jakou
se do pomoci těmto lidem zapojili. Velké díky vám všem!
Za skautky a skauty Lukáš Dořičák

INFORMACE RENOFARMY
Vážení občané Veřovic,
Za skupinu RenoFarmy bych Vám chtěl oznámit přesun zázemí RenoFarmy Lučina z areálu ve
Veřovicích, který společnost sdílí s firmou ALVE a u níž má většinu areálu aktuálně v nájmu, do
nově zrekonstruovaných administrativních prostor farmy v Ženklavě. Veškerou půdu bude
RenoFarma Lučina dále obhospodařovat a ve stávajícím areálu ve Veřovicích bude
zrekonstruovaná stáj nadále sloužit pro zimní ustájení krav. Jediná změna se bude týkat přímo
odběratelů komodit (hlavně sena a obilovin), které nyní budeme skladovat a vydávat z areálu
v Ženklavě. Věřím, že i přes to nám zachováte přízeň a my budeme nadále moci hospodařit a tím
se podílet na zachování krajiny Beskyd a těsného okolí Vaší obce.
Nové zázemí se bude nacházet na adrese Ženklava 167. Jedná se o zemědělský areál nad školkou
v Ženklavě. Pro více informací můžete navštívit webové stránky https://renofarmy.cz/lucina/.
Pokud byste měli jakékoliv dotazy, směřujte je na mail lucina@renofarmy.cz
Marek Vavřík
ředitel
RenoFarma Lučina s.r.o.
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Vývoz biologicky rozložitelného odpadu
Také v letošním roce zajištěn vývoz biologicky rozložitelného odpadu, který firma
ASOMPO s.r.o. začne vyvážet v týdnu od 18. dubna 2022. Prvním svozovým dnem pro naši
obec bude středa 20. dubna 2022. Kontejnery budou přistaveny na obvyklá místa už o
víkendu, před prvním vývozem. Žádáme důrazně občany, aby do přistavených kontejnerů
dávali pouze takový biologický materiál, který nelze kompostovat v kompostérech ve
vlastních zahradách. Materiál do kontejnerů ukládejte tak, aby byl kontejner vždy zcela
zaplněn. Do kontejnerů prosím ukládejte listí, stonky a kořeny rostlin bez hlíny, plevel a
větve stromů, které nemůžete štěpkovat, ale pouze v takových délkách, aby nezůstávaly
viset na stěnách nádoby.
V loňském roce jsme v naší obci zlikvidovali celkem 134 tun biologicky rozložitelného
odpadu, za který jsme zaplatili téměř 224 388,- Kč. Vzhledem k neustále rostoucím cenám
za vývozy odpadu Vás, vážení spoluobčané, žádáme, abyste do kontejnerů na výše uvedený
odpad ukládali pouze takové biologicky rozložitelné materiály, které opravdu nelze doma
kompostovat, a tím částečně snížíme množství vyváženého odpadu. Většina domácností už
ve svých zahradách má kompostéry. Věříme, že je plně využíváte a do kontejnerů na BRO
dáváte pouze to, co doma kompostovat nelze.
Sběr železného šrotu,
v sobotu 7. května 2022 bude proveden v naší obci sběr železného šrotu jednotkou SDH
Veřovice. Občané, kteří se chtějí zbavit kovového odpadu, ať tak učiní až v danou sobotu
nejpozději do 9.00 hodin ráno tak, že železný šrot uloží podél místních komunikací, poblíž
svého bydliště. V případě většího množství nebo příliš objemného kovového šrotu, prosím
kontaktujte velitele SDH Veřovice pana Petra Šťastného na telefonu 733 569 688. Po
domluvě bude možno odvézt šrot přímo od vašeho domu.
Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Další sobotu 14. května 2022 v době od 8.00 hodin do 11.00 hodin se uskuteční v naší
obci na prostranství za kulturním domem sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
Odevzdat zde můžete:
Nábytek a jeho části, podlahové krytiny, lina a koberce, matrace, oblečení a obuv, hadry,
záclony, deky a peřiny, staré WC, umyvadla, dřezy a jiné sanitární vybavení, velké plastové
nádoby, bedny a přepravky, dveře a okna pouze bez skleněných výplní, lustry, nádobí,
mazací, motorové a převodové oleje, rozpouštědla, ředidla, kyseliny, barvy, laky, hnojiva,
obaly od chemických látek, jiné chemikálie, zářivky, apod.
Můžete dovézt také ledničky, pračky, sporáky a jiné elektrospotřebiče, ale ty odebíráme po
celý rok v budově revíru.
Nepatří zde:
Stavební sutě a materiály, azbest, střešní tašky, eternit, pneumatiky, biologický odpad, papír,
noviny a časopisy.
Žádáme všechny občany, aby velkoobjemový i nebezpečný odpad přiváželi na místo až
v době k odběru určené a nenaváželi jej na prostranství za KD dříve, aby mohla na místo
najet svozová firma se svou technikou.
František Černoch
místostarosta obce
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Duben 2022

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2022/2023
se uskuteční 5. dubna 2022.
Zápis se týká dětí, které jsou narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016
a děti s odloženou školní docházkou.
Informace k zápisu do 1. třídy
Zápis bude probíhat prezenční formou. Při zápisu zákonný zástupce předloží rodný list dítěte a svůj
občanský průkaz, žádost o přijetí a zápisní list vypíše během zápisu ve škole nebo ho může vyplnit
před termínem zápisu. Potřebné dokumenty si zákonný zástupce může vyzvednout v naší MŠ nebo
si je stáhne na stránkách školy.
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce
dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitelka školy
začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím
posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického
psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku,
v němž dítě dovrší osmý rok věku. Pokud ředitelka školy rozhodne o odkladu povinné školní
docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných
způsobech jejího plnění.
Základem seznamu očekávaných dětí jsou děti s trvalým bydlištěm ve Veřovicích a děti
navštěvující mateřskou školu ve Veřovicích. Žádáme rodiče, kteří mají v plánu své dítě zapsat
na jinou školu, aby nám tuto skutečnost sdělili dopředu.
Rodiče dětí, které měly loni odklad školní docházky, zveme také s dětmi k zápisu.
Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů
pod přiděleným registračním číslem na webových stránkách školy a vyvěšením na dveřích ZŠ a MŠ
Veřovice. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená.
V případě nejasností napište dotaz na magdalena.obsivacova@zsverovice.cz
Mgr. Renata Štěpánová

Bezpečná cesta do školy a domů
Duben je každoročně považován za měsíc bezpečnosti na našich silnicích. Také my ve škole se
budeme v tomto měsíci věnovat správnému chování v silničním provozu, ale největší vliv
na správné chování dětí v provozu mají rodiče a prarodiče, protože děti často a rádi chování rodičů
a prarodičů napodobují. Pokusme se tohoto přirozeného jevu využít a naučit naše děti bezpečně a
správně přecházet při cestě do školy a domů. Obec z důvodu zvětšení bezpečnosti v okolí školy a
v návaznosti na žádost rodičů vybudovala přechod řízený semaforem. Prosím, naučme společně
tento přechod děti používat. Zákon říká, že je-li blíže než 50 m přechod pro chodce, je chodec
povinen tento přechod použít. Každý pracovní den ráno před vyučování jsem svědkem situací, kdy
děti přecházejí hlavní silnici u mostů nad i pod obecním úřadem a jen velmi málo dětí použije
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přechod pro chodce. Auta, která projíždějí, často zastavují nejen u přechodu, ale i před mosty. Takže
na tak krátkém úseku někteří řidiči zastavují i třikrát a dopravní situace se v těchto místech stává
nepřehledná. Pokud chodec přechází jinde, riskuje, že ho tam jiný řidič nečeká a ohrožuje svoje
zdraví i život. Každý rok na našich silnicích zemře asi 100 chodců. Bezpečnost chodců je závislá
hlavně na jejich chování. Prosím, nebuďme líní a udělejme těch pár kroků navíc a naučme naše
děti, že používat přechod je bezpečné a správné.
Další nebezpečí, které v provozu číhá na děti, je v blízkosti školy. Prosím, nevozte děti až na dvůr
školy, vysaďte děti na parkovišti a nechte je ten kousek dojít pěšky. Provoz před vyučováním je
velký a hrozí při couvání nebo otáčení na dvoře nebo v bráně ke sražení dítěte, které nemusíte
ve zpětném zrcátku vidět. Prosím, naučme naše děti bezpečnému chování na silnici vlastním
příkladem.
Mgr. Renata Štěpánová

Úspěch v zeměpisné olympiádě
Ve středu 23. 2. se tři naši žáci zúčastnili okresního kola zeměpisné olympiády, která probíhala
distanční formou. Soutěž se skládala ze tří částí. V první části museli žáci ukázat svůj um při práci
s atlasem. Druhou částí byl písemný test geografických znalostí. Nakonec čekala na účastníky
praktická část. Z našich žáků si nejlépe vedl Šimon Juračák z 6. třídy, který se umístil na
fantastickém 2. místě a vybojoval si tak zaslouženě postup do krajského kola. Nutno pochválit i
jeho dva spolužáky Jana Daniela Zagóru a Tadeáše Kočovského za vzornou přípravu a reprezentaci
naší školy.
Šimonovi přejeme hodně zdaru v krajském kole.
Bc. Marek Bukovský

Masopust v 1. a 2. třídě
V úterý 1. března se žáci obou tříd proměnili v masopustní maškary, ke kterým si nejprve
v předcházejících dnech vyrobili pestrobarevné čepice. Společně v průvodu procházeli školou, aby
ostatním žákům, učitelům a zaměstnancům zahráli a zazpívali Masopustní polku.
Pak se průvod vydal i mimo prostory školy a děti navštívily obecní úřad. Zde byly přivítány panem
starostou i jeho spolupracovníky. Za písničku byly odměněny sladkostmi a vydaly se dál, tentokrát
do MŠ.
Zde ještě jednou zazpívaly pro své mladší kamarády a pak už se vrátily do školy. Tady pokračovalo
masopustní veselí. Ve třídě se tancovalo, zpívalo a došlo i na soutěž.
Děti si den užily a samozřejmě, že ke svačině nechyběly ani pravé masopustní koblihy.
Mgr. Pavlína Cibulcová, Mgr. Martina Macíčková

Další úspěch recitátorů z Veřovic
Ve středu 2. března se naši nejlepší recitátoři vydali do Kopřivnice, aby porovnali své přednesy
básnických a prozaických textů v konkurenci žáků kopřivnických škol. Všichni reprezentující byli
ve výborné náladě, užívali si uvolněnou atmosféru a těšili se, až se představí odborné porotě. Ta
velmi vysoko hodnotila výběr textů pro recitaci i výbornou výslovnost všech zúčastněných. Kromě
hodnocení podala i cenné rady, na čem je potřeba ještě zapracovat.
Žáci naší školy byli velmi úspěšní, umístili se ve třech kategoriích ze čtyř. V 1. kategorii obsadil 2.
místo Matouš Pyško z 2. třídy, ve 4. kategorii získala 2. místo Klára Demeterová z 8. třídy.
Vítězkou 3. kategorie se stala Anna Cibulcová z 6. třídy. Všichni tři postoupili do okresního kola.
Za pečlivou přípravu a reprezentaci školy je třeba poděkovat i dalším recitátorkám – Karolíně
Vroblové, Dorotě Cibulcové a Vanesse Fuskové.
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Ve středu 16. března se recitátoři naší školy vydali do Nového Jičína, kde se konalo okresní kolo
recitační soutěže. Letošní ročník se poprvé konal v krásných prostorách městské knihovny.
Všichni zúčastnění soutěžili ve čtyřech kategoriích. Konkurence byla veliká, v každé kategorii
vystupovalo 12 nejlepších recitátorů z nejrůznějších škol našeho okresu, ale postoupit do krajského
kola mohli pouze dva z každé kategorie. Odborná porota měla opravdu těžké rozhodování.
Oceňovala přednesy všech účastníků, vybrané básnické a prozaické texty a taky nadšení, které ze
soutěžících čišelo. I z okresního kola jsme odjeli s velkým úspěchem. Matouš Pyško zvítězil ve
své kategorii a postoupil do krajského kola v Ostravě.
Klárce a Aničce děkujeme za excelentní přípravu a reprezentaci školy a Matymu budeme držet
pěsti v dalším soutěžním klání.
Mgr. Kristýna Macečková

Beseda se spisovatelem
Ve čtvrtek 17. března se část žáků 5. a 6. třídy vypravila do Frenštátu na setkání s opravdovým
spisovatelem. V tamější městské knihovně na ně čekal začínající spisovatel Michal Vlk
se svou knihou Tajemství Querburů. Formou povídání, čtení ukázek a kvízů děti seznámil
s příběhem chlapce, který se během bouřky ztratí v lese a snaží se najít cestu zpátky domů. Kluci a
holky se aktivně zapojili do debaty o knize, o tom, jak taková kniha vznikne, co může být inspirací
a s vervou se pustili do kvízu, aby si vysloužili drobnou odměnu. Žákům se program líbil a někteří
se ihned pustili do čtení knihy.
Mgr. Kristýna Macečková

Návštěva knihovny
V pondělí 21. března jsme přivítali nejen přicházející jaro, ale také oslavili měsíc, který je věnován
knihám.
Sedmáci a následně i šesťáci navštívili místní knihovnu, kde byli paní knihovnicí seznámeni
s knihami pro jejich věk, poslechli si bajku a taky si zalistovali některými knížkami.
Děkujeme za možnost uskutečnění této knihovnické besedy.
Mgr. Martina Šlapalová
Žáci 1. – 5. ročníku pak knihovnu postupně navštívili ve středu 23. března. Ve spolupráci
s frenštátskou knihovnou měla paní knihovnice pro každý ročník nachystané povídání o fungování
a provozu knihovny, povídání o konkrétní knížce a drobné vyrábění k tématu z dané knihy.
Mgr. Pavlína Cibulcová

Konverzační soutěž v anglickém jazyce
18. března se Jan Kolenc ze 7. třídy a Nikita Lichovníková z 8. třídy zúčastnili okresního kola
konverzační soutěže v anglickém jazyce v Novém Jičíně. Žáci byli v rámci soutěže testováni
v oblasti poslechových a gramatických dovedností, dále je čekal popis obrázku a následně si
losovali téma ke konverzaci.
Děkujeme za přípravu a reprezentaci školy.
Mgr. Hana Hajdušková

Velikonoční dílna
24. března měli žáci v 7. třídě projektový den na téma Velikonoce. Vyráběla se tu kuřátka, zajíčci,
zdobila se vajíčka. Vajíčka se mohla zdobit různými ubrousky nebo barevnou vlnou, kuřátka se
vyráběla tak, že se vystřihlo vajíčko z kartonu a pak se obmotalo žlutou vlnou, přidaly se oči, zobák
a kdo chtěl mohl kuře dozdobit peřím.
Všichni si to užili a výrobky se povedly.
Za všechny sedmáky Lucie Jašková
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OKAP – sdílení učeben
Naše škola je partnerem v rámci projektu OKAP (odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání).
Díky partnerství máme možnost účastnit se workshopů, které připravuje Gymnázium a Střední
průmyslová škola elektrotechniky a informatiky ve Frenštátě pod Radhoštěm. V tomto dvouletém
projektu se budou moci žáci naší školy účastnit aktivit sdílených dílen a laboratoří. V týdnu od 14.
3. – 18. 3. mělo 15 žáků 5. až 7. třídy příležitost navštívit učebny robotiky, elektroniky – pájení,
dílny odborného výcviku a chemickou laboratoř.
První den pod vedením učitele a za asistence středoškoláků si naši žáci vyzkoušeli v učebně
elektroniky pájení. Žáci si spájeli jednoduchý obvod sovičky, která díky fotorezistoru ve tmě svítila.
Tento výrobek si mohli žáci odnést domů.
Druhý den žáci v dílnách odborného výcviku sestavovali jednoduché obvody s použitím stavebnic
a zkušebních panelů.
Třetí den žáci zkoumali a ovládali pomocí vlastnoručně sestaveného programu jednoduchého
robota. Micro:bit rozpohybovali pomocí programů sestavených v blokovém prostředí MakeCode.
Čtvrtý den žáci pracovali v chemické laboratoři. Na začátku se žáci převlékli do připraveného
pláště, navlékli rukavice a nasadili ochranné brýle. Pokusy, které si žáci vyzkoušeli, měly zajímavé
názvy jako například tajné písmo, chemická zahrádka, paleta barev, chemická popelka, hasící
přístroj nebo chemické šampaňské.
Mgr. Renata Štěpánová
Žákům se práce v odborných učebnách líbila a zde je několik jejich postřehů:
Dnešek se mi líbil, protože jsme pájeli. Pájeli jsme destičky s dráty. Vyrobil jsem si elektrickou
sovu a trochu jsem se popálil.
Robin Švolba, 5. třída
Dnes se mi pájení líbilo. Hodně mě to bavilo a nejlepší bylo, že jsme si spájeli sovu, které svítily
oči.
Damián Vymazal, 6. třída
Mně se to mega líbilo a strašně mě bavilo pájet věci, i jsme si odnesli výrobek. Kluci pomocníci
byli mega fajn a docela jsme si rozuměli a skamarádili. Pájeli jsme nějakou věc na desce a prostě
mě to strašně bavilo a i jsem se popálil.
Dominik Bjaček, 7. třída
Líbilo se mi, že jsme si mohli vyzkoušet zapojit zvonek. Zajímavé bylo vyhodit pojistky na dálku.
Daniel Zagóra, 6. třída
Jsem ráda, že jsem se mohla naučit programovat a vidět, jak takoví roboti vypadají a ovládají,
byl to super zážitek.
Hana Guryčová, 6. třída
Hodně mě zaujalo vytvořit zahrádku chemika. Bavila mě chemická popelka a líbilo se mi, že jsme
na konci dostali dárek.
Karolína Stružková, 6. třída
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Matematický klokan
Po několika letech omezených covidem jsme se letos opět zúčastnili soutěže Matematický klokan,
mezinárodní soutěže organizované Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci.
Zapojili se do ní žáci od 2. do 9. třídy. Úlohy byly zajímavé, pro zvídavé hlavičky. Vyzkoušet si je
mohl každý, kdo měl zájem.
2. a 3. třída soutěžila v kategorii Cvrček, z 36 dětí dosáhli nejlepších výsledků třeťáci Lenka
Hrbková, Lukáš Maceček a Adam Kozár.
4. a 5. třída zápolila v kategorii Klokánek, ze 46 žáků se na prvních místech umístili čtvrťák Jakub
Dorazil a páťáci Vojtěch Janda a Dario Matula.
6. a 7. třída soutěžila v kategorii Benjamín, mezi 29 žáky získali nejvíce bodů sedmačky Daniela
Vroblová a Lucie Marková a šesťák Prokop Dorazil.
V nejstarší kategorii Kadet pro 8. a 9. třídu řešilo úlohy 18 žáků, nejlepších výsledků dosáhli
Patricie Sitárová a Oliver Jbaili z devítky, z osmičky Nikita Lichovníková a Josef Macíček.
Mgr. Božena Přikrylová

Soutěž v logické hře Metaforms
Ve středu 23. 3. se uskutečnilo další kolo soutěže v logické hře Metaforms. Tentokrát proběhla
ve dvou kategoriích, a to pro 2. třídu a pro 6. třídu. Každou třídu reprezentovalo 5 žáků, kteří měřili
své logické schopnosti s dalšími žáky z ostatní škol z ORP Frenštátsko. Soutěž probíhala online,
ve které žáci měli v časovém limitu 45 minut vyřešit 10 zadání. Obtížnost zadání se stupňovala.
V kategorii pro 2. třídu v celkovém součtu bodů naši druháci zvítězili s počtem 451 bodů před žáky
ze ZŠ Záhuní Frenštát (447 bodů). Na třetím místě se umístila ZŠ Trojanovice s 428 body.
V jednotlivcích zvítězil Honza Žáček s plným počtem 100 bodů ve velmi krátkém čase.
V kategorii pro 6. třídu v celkovém součtu bodů jsme se umístili na druhém místě s 453 body
za první ZŠ Záhuní s 458 body a před ZŠ Lichnov s 393 body. V jednotlivcích se umístila
na děleném prvním místě s plným počtem bodů Hana Guryčová.
Všichni žáci byli za účast v soutěži odměněni logickou stolní hrou.
Všem soutěžícím gratulujeme a děkujeme MAP Frenštát za organizaci a ceny pro soutěžící.
Mgr. Renata Štěpánová

Návštěva Tatra muzea
V pátek 25. března ráno se na veřovickém vlakovém nádraží sešli usměvaví žáci čtvrté a páté třídy,
aby se vydali vstříc novým zážitkům a poznatkům do Technického muzea Tatra v Kopřivnici.
V průběhu programu byli seznámeni s posláním muzea, dozvěděli se, co je sbírkový předmět nebo
depozitář. Poté už všichni nedočkavě očekávali prohlídku samotného muzea, při které si vyslechli
zajímavé informace k jednotlivým exponátům, pomocí rozšířené reality nakoukli do vnitřních
prostor automobilů a využili všech interaktivních prvků muzea. Bylo zde toho tolik k prozkoumání.
Mezitím, co jedna skupina prozkoumávala muzeum, druhá skupina si užívala prohlídku Slovenské
strely. Už pohled zvenčí mnohé oslnil. A co teprve prohlídka uvnitř vagonu doprovázena poutavým
vyprávěním průvodkyně. Řada dětí by se ráda vrátila v čase a užila si jízdu z Prahy do Bratislavy
na pohodlných sedadlech. Strela byla našimi dětmi prozkoumána opravdu pečlivě – od kabiny
strojvůdce, přes toaletu až po podvozek. Pro všechny to byl krásný zážitek.
Mgr. Kristýna Macečková
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Kino, muzeum a knihovna
Ve čtvrtek 24. března jsme se všichni z 1. stupně vydali do frenštátského kina na novou
pohádku Tajemství staré bambitky 2. Pohádka se líbila nejen všem dětem, ale okouzlila i všechny
paní učitelky a paní asistentky. Po zhlédnutí pohádky se žáci první a druhé třídy vrátili zpět do
školy, ostatní ještě pokračovali v programu. Někteří navštívili muzeum města Frenštát pod
Radhoštěm, jiní šli do knihovny.
V muzeu byl pro žáky připraven interaktivní program Jak se dělá Radegast, během kterého se
seznámili se životem a tvorbou Albína Poláška a sami si vyrobili masku Radegasta.
V městské knihovně na děti čekala příjemná paní knihovnice, která je seznámila s chodem
knihovny, poutavě přečetla dva příběhy a děti si nakonec mohly samy vybrat knížku a číst si.
Celé dopoledne se moc vydařilo, sluníčko nám svítilo a my jsme si program všichni moc užili.
Děkujeme touto cestou SRPŠ, které nám na tento projektový den mimo školu zaplatilo dopravu
autobusem.
Mgr. Jana Pyšková

Program ve Hvězdárně Valašské Meziříčí
Žáci z 1., 2. a 3. třídy se v pátek 25. března vydali za poznáním o vesmíru a planetách do hvězdárny.
Ti mladší navštívili všechny pozemské kontinenty, prozkoumali podnebí, krajinu, rostliny a zvířata.
Třeťáci se seznámili se základními pojmy z vesmírného okolí Země, vysvětlili si pohyby Země,
fáze Měsíce, zatmění Slunce a Měsíce. A nechyběla ani prohlídka kopule hvězdárny a pozorování
Slunce dalekohledem. Venku se pak někteří pokoušeli určit čas pomocí slunečních hodin.
Mgr. Martina Macíčková

Družinohraní
Poslední březnový den se ve školní družině pořádalo odpoledne plné her a zábavy. Je to tradiční
jarní akce, kterou si děti rády užívají. Poznají při ní nové hry, kterými družina disponuje a které se
pravidelně doplňují a obměňují.
Některé hry už kluci a holky znali, jiné byly pro ně úplně nové a bylo třeba se seznámit s pravidly.
Dále měli možnost vytvořit si libovolné hrací páry nebo skupinky i z druhého oddělení, tudíž
z jiných tříd. Využili jsme pohybové hry při písničkách, hrací koberce, karetní a deskové hry všeho
druhu – tvořivé, kooperativní, vzdělávací atd. Někteří si přinesli svoje hry z domova, které chtěli
představit svým kamarádům a prožít s nimi nové zážitky.
Z novějších a netradičních her jmenujme například parkour golf – dřevěnou stavebnicovou hru.
Zde se uplatňuje hlavně koncentrace a motorika hráče. Skleněnou kuličku je třeba ručně dopravit
pomocí dřevěné lžičky s otvorem do cíle. Dráha, po níž kulička putuje, je velice členitá. Je možné
postavit dvě totožné dráhy a soutěžit v rychlosti a obratnosti.
Atmosféru výjimečného odpoledne umocnila hudba s disko koulí, společenské oblečení se
třpytkami a kravatou a nechybělo ani občerstvení. Všichni se náramně bavili a bylo méně důležité,
kdo vlastně vyhrál. Akci jsme společně zhodnotili a za hezké chování při
hrách byli chlapci a děvčata odměněni drobností.
Vychovatelky ŠD
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Zpráva o činnosti mateřské školy za měsíc březen 2022
A máme tady JARO! Pranostiky nám říkají:
Čím dříve z jara hřmí, tím se země stane úrodnější.
Dá-li nebe deštíčka, bude pěkná travička.
Jak prvně zahřmí, fialka víc nevoní.
Jarní deště vody kalí.
Kdo na jaře neseje, v zimě nevěje.
Sluníčko začíná pomalu hřát. Mezi posledními zbytky sněhu prokukuje nová letošní zelená tráva a
vystrkují hlavičku poslové jara – bledule, sněženky, krokusy a petrklíče. Všechno v přírodě se
probouzí k životu – semínka klíčí, ptáčci vesele zpívají nebo se vrací z teplých krajin. Spolu s dětmi
jsme všechny tyto věci pečlivě pozorovali. Jaro jsme přivítali ve velkém stylu. Naše školka se na
dva týdny proměnila ve školku plnou hudebníků. Děti se naučily plno nových písniček, zjistili, jak
se které nástroje jmenují a jak je můžeme použít. Také se dozvěděli, kdo je to dirigent, orchestr a
jeden takový velký orchestr si připravily děti z Veverek. Poté se přišly ukázat třídě ježečků, kde si
pak společně zazpívali a zahráli nejrůznější dětské písničky.
Když už si veverky připravily program pro malé ježečky, připravili si pro veverky program
školáčci. V úterý se naši předškoláčci šli podívat k prvňáčkům, kde si vyzkoušeli činnosti, které je
čekají ve škole. Čas kvapem letí, už zbývá jen 5 měsíců a z našich předškoláčků budou velcí
školáci. Věříme, že se děti do školy budou moc těšit!
Markéta Petrášová
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INZERCE:
➢ 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
➢ "Koupím dům ve Veřovicích a okolí. Nejsem realitní kancelář. Děkuji za
nabídky. tel. 607275418"
➢ " Manželský pár koupí stavební pozemek nebo rodinný dům k rekonstrukci.
Platba v hotovosti. Nabídky na tel.: 603 111 528.

Zástupci Lyžařského klubu Veřovice opět na 55. ročníku „ČEZ JIZERSKÉ 50“
Letos opět, tak jako předcházející roky, zavítali veřovští lyžaři - běžci na „JIZERSKOU 50“, která
probíhala od pátku 10.2. do neděle 13.2.2022. V pátek se uskutečnily sprinty a „Bedřichovská 30“
volným způsobem, v sobotu závody dětí, rodinných kolektivů a 25 km klasických způsobem, v
neděli pak hlavní závod „JIZERSKÁ 50“.
Veřovští lyžaři ve složení Pop Petr, který zajišťoval technickou podporu, závodníci Sýkora Libor
mladší, Rýc Luboš a Ing. Matuš Ondřej vyjeli osobním autem na trasu do Jablonce dlouhou 320
km. Ubytování měli zajištěno předem v Jablonci a na stadion v Bedřichově, hlavní centrum všech
závodů, dojížděli z Jablonce cca 10 km.
Po celý závodní víkend bylo počasí a sněhové podmínky skutečně exkluzivní. Jako první nastoupil
na startovní čáru v sobotu do závodu na 25 km klasickým způsobem Libor Sýkora mladší. Dařilo
se mu velice dobře, celý závod projel bez jakýchkoliv problémů a z celkových 929 závodníků, kteří
projeli cílem a byli klasifikováni, se umístil na úžasném 8. místě. Kdo jen trochu fandí běžeckému
lyžování a dokáže tento výkon zhodnotit musí uznat, že Libor předvedl „super výkon“.
V neděli pak pokračovali Rýc Luboš a Matuš Ondřej na startu hlavního závodu „JIZERSKÁ 50“.
Nehorázná smůla pronásledovala Luboše, kterému se nedlouho po startu roztřepila špička lyže. Ta
se postupně zvětšovala a drhla ve stopě tak, že se nedalo v závodě pokračovat, a proto byl nucen
ze závodu odstoupit. Po závodě zjistil, že mu při hromadném startu někdo propíchl špičkou hůlky
lyži a ta se dále třepila tak, že se stala nepoužitelnou.
V hlavním závodě pokračoval Ondřej Matuš bez jakýchkoliv větších problémů až do cíle. Jeho
výsledek je výborný a z celkových 3793 závodníků, kteří projeli cílem a byli klasifikováni, skončil
na krásném 849. místě.
Lyžaři z Veřovic se tak už několik let zapisují do historie tohoto ve světě známého závodu. Hlavně
pak udělali jméno Lyžařskému klubu a také naší obci Veřovice. Tímto článkem děkuje výbor
Lyžařského klubu výše uvedeným sportovcům za opravdu skvělou reprezentaci.
Z předaných podkladů zpracoval Pavel Křížek
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poslední aktualizace: 21.3.2022

Rozlosování utkání AFC Veřovice _jaro 2022
Datum
26.3.2022

Den
So

Čas
15:00

Kolo
15

muži

Domácí
AFC

-

Hosté
Spálov

3.4.2022

Ne

15:30

16

muži

Mořkov

-

AFC

6.4.2022

St

16:30

1

přípravka

Kateřinice

-

AFC

9.4.2022

So

10:00

11

ženy

AFC

-

Orlová

9.4.2022

So

13:00

1

žáci

AFC

-

Nový Jičín B

9.4.2022

So

15:30

17

muži

AFC

-

Kozlovice

15.4.2022

Pá

16:30

2

přípravka

AFC

-

Lubina

16.4.2022

So

10:00

2

žáci

Fulnek

-

AFC

8:15

16.4.2022

So

10:00

14

dorost

Spálov

-

AFC

8:15

17.4.2022

Ne

16:00

18

muži

Starý Jičín

-

AFC

17.4.2022

Ne

16:00

12

ženy

Brušperk

-

AFC

23.4.2022

So

13:30

3

žáci

AFC

-

Lubina

23.4.2022

So

16:00

19

muži

AFC

-

Kopřivnice

24.4.2022

Ne

11:00

13

ženy

Slovan Ostrava

-

AFC

24.4.2022

Ne

12:00

3

přípravka

Libhošť

-

AFC

24.4.2022

Ne

13:00

15

dorost

AFC

-

Suchdol n/O.

30.4.2022

So

10:30

14

ženy

Havířov

-

AFC

30.4.2022

So

16:30

20

muži

Tichá

-

AFC

1.5.2022

Ne

10:00

4

žáci

Rybí

-

AFC

8:30

1.5.2022

Ne

11:00

16

dorost

Petřvald n/M.

-

AFC

8:30

1.5.2022

Ne

14:45

4

přípravka

Straník

-

AFC

6.5.2022

Pá

17:00

5

přípravka

AFC

-

Jeseník n/O.

7.5.2022

So

10:00

15

ženy

AFC

-

Český Těšín

7.5.2022

So

14:00

5

žáci

AFC

-

Odry

7.5.2022

So

16:30

21

muži

AFC

-

Ostravice

8.5.2022

Ne

13:30

17

dorost

AFC

-

Jeseník n/O.

13.5.2022

Pá

17:00

6

přípravka

AFC

-

Kateřinice

14.5.2022

So

13:00

6

žáci

Nový Jičín B

-

AFC

11:45

14.5.2022

So

14:00

18

dorost

Odry

-

AFC

11:45

14.5.2022

So

16:30

22

muži

Fryčovice

-

AFC

15.5.2022

Ne

16:30

16

ženy

Kopřivnice

-

AFC

19.5.2022

Čt

17:00

7

přípravka

Lubina

-

AFC

21.5.2022

So

10:00

17

ženy

AFC

-

Frýdek-Místek

21.5.2022

So

14:00

7

žáci

AFC

-

Fulnek

21.5.2022

So

16:30

23

muži

AFC

-

Jeseník n.O.

22.5.2022

Ne

13:30

13

dorost

AFC

-

Fulnek/Děrné

27.5.2022

Pá

17:00

8

přípravka

AFC

-

Libhošť

27.5.2022

Pá

17:00

8

žáci

Lubina

-

AFC

28.5.2022

So

10:00

18

ženy

Bílovec

-

AFC

28.5.2022

So

17:00

24

muži

Lískovec

-

AFC

29.5.2022

Ne

14:30

12

dorost

Mořkov

-

AFC

3.6.2022

Pá

17:00

9

přípravka

AFC

-

Straník

4.6.2022

So

10:00

10

ženy

AFC

-

Loděnice

4.6.2022

So

14:30

9

žáci

AFC

-

Rybí

4.6.2022

So

17:00

25

muži

AFC

-

Skotnice

5.6.2022

Ne

14:00

11

dorost

AFC

-

Kunín

8.6.2022

St

17:00

10

přípravka

Jeseník n.O.

-

AFC

12.6.2022

Ne

10:00

10

žáci

Odry

-

AFC

8:00

12.6.2022

Ne

14:00

10

dorost

AFC

-

Pustějov/Studénka

v Ženklavě

12.6.2022

Ne

15:30

26

muži

Tísek

-

AFC

18.6.2022

So

17:00

14

muži

AFC

-

Vlčovice-Mniší

15

výsledek

odjezd bus

společný velký bus

v Ženklavě

společný velký bus

v Ženklavě

společný velký bus

v Ženklavě

15:45

malý bus

13:15

malý bus

v Ženklavě

malý bus

16

17

18

19

20

21

22

Měsíc březen u nás byl ve znamení bruslení a
bruslařských pokroků. Celkem jsme měli možnost
zúčastnit se 9 bruslařských lekcí na zimním stadionu
v Kopřivnici. Děti během kurzu udělaly neskutečné
pokroky a je až neuvěřitelné, že opravdu již všechny děti umí bruslit „bez pomocníčka“.
Touto cestou bychom také chtěli velmi poděkovat panu Petru Blažkovi, který děti každý
týden na stadion vozil. Moc si toho vážíme.
V měsíci březnu jsme se také po dvou letech zúčastnili divadelního představení „Pohádka
do dlaně“ v Beskydském divadle. Všichni si to velmi užili a odnesli jsme si krásný kulturní
zážitek.
Od října do konce března jsme se pravidelně jednou za čtrnáct dní scházeli s předškoláky a
jejich rodiči a společně za pomocí programu „edukativně-stimulační skupinky“ připravovali
děti na vstup do základní školy. Děti během půlroku musely také plnit povinnosti v podobě
domácích úkolů. Během této doby udělaly děti velké pokroky a my tak máme radost, že
můžeme všechny předškoláky poslat do školy a vědět, že vstup do první třídy úspěšně
zvládnou.
Na konci měsíce jsme pořádali přenášku paní Dr. Lidmily Pekařové. Bohužel jsme museli
tuto přednášku přesunout do světa online, ale i tak se jednalo opět o nevšední zážitek plný
praktických rad a pomoci. Kdo jste nestihli, nezoufejte. S paní doktorkou ještě máme
domluvený termín 10.11. 2022, kdy bychom měli paní doktorku přivítat osobně v kulturním
domě.
A ještě jedna pozvánka na přednášku. Dne 25.4.2022 (pondělí) proběhne v kulturním domě
přednáška pana Mgr. Jiřího Haldy, všechny informace a možnost přihlášení budou zhruba
v polovině dubna zveřejněny na našem webu: skolkaorlicek.cz.
Mgr. Kateřina Opletalová

INZERCE:

Koupaliště v Mořkově příjme na sezónu 2022 brigádníky na následující
pozice:
- číšníky, servírky (praxe podmínkou)
- obsluha do výdejového okýnka (věk nad 15 let)
- pekaře pizzy
Informace, platové podmínky a další dotazy na tel. 732 252 953 nebo email:
koupaliste.morkov@seznam.cz

Vyčistím sedačky, čalounění, koberce, interiéry automobilů mokrou
cestou.
Kontakt: Jiří Marek,tel.739 640 626, IČO: 08842311
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Poděkování
V roce 1997 byl v naší obce založen Klub důchodců. Dne 27. března téhož
roku se funkce předsedkyně ujala paní Oldřiška Šimková, která vykonává tuto
práci doposud – tedy celých 25 let! Vedení obce Veřovice si velmi váží a
oceňuje její činnost. Touto cestou paní Oldřišce upřímně děkujeme za
veškerou dlouholetou dosavadní práci v Klubu důchodců, za její zájem o
seniory a obětavost. Přejeme jí hodně zdraví, aby i do budoucna byla ještě stále
plná elánu a aby tato práce byla i nadále jejím koníčkem.
Martin Fojtík, starosta obce

J U B I L A N T I měsíce dubna 2022
Pavel Macíček
Miroslava Kovaříková, Jiří Podzimek, Naděžda Veselková, Stanislav Geryk
Mgr. Yvona Cváčková, Vladimír Matúš
Zdenka Hoďáková, Jan Sýkora
Ludmila Bártová, Vlasta Černochová
Dagmar Žingorová, Miroslava Fojtíková, Jaroslav Kopecký
Božena Blažková…….100 let!!!!
Dovolte popřát jménem obce Veřovice všem dubnovým
jubilantům pevné zdraví, štěstí, spokojenost a elán do
dalších let.
Paní Boženě Blažkové přejeme k jejím 100. narozeninám,
které oslaví 27. dubna, ať si užije svůj výjimečný věk a
chtěli bychom jí říci, že:
Kdyby byl život jako kniha,
kterou den za dnem čtenář zdvihá,
a jeden rok znamenal by každý list,
budete Vy už stou stránku číst.
Tak dlouhý příběh se jen tak nevidí
a každý Vám ho tiše závidí.

Vzpomínka:
Dne 15. dubna 2022 by se dožil můj manžel pan Josef Kahánek 75 let.
Zároveň 16. května 2022 uplyne 8 let od jeho úmrtí. S láskou vzpomínají
manželka Vlasta, synové Milan, Josef, Petr a dcera Jana.
Veřovský zpravodaj – periodický tisk územního samosprávného celku. Vydavatel: Obec Veřovice, 742 73 Veřovice
670. Číslo 4/2022 vydáno dne 4. dubna 2022. Vychází měsíčně v nákladu 660 ks. Uzávěrka 30. každého měsíce.
Zodpovědný redaktor: Martin Fojtík. Připravila: Eva Bartoňová. IČ: 00298531, e-mail: obecni.urad@verovice.cz,
webové stránky: www.verovice.cz, tel.č. 556857093. Evidenční číslo zpravodaje: MK ČR E 19217.
Obecní úřad si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje. Tisk: Obecní úřad Veřovice.
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