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                 Květen 2022 

Motto: 

„Nedělají na mě dojem peníze, tituly, status ani kariérní pozice. Ten největší dojem na mě 

dělá způsob, jak někdo zachází s druhou lidskou bytostí.“ 
    neznámý autor 

 

Vážení a milí spoluobčané, milé děti. 

Dovolte mi v tomto úvodníku poděkovat naší obyvatelce paní Jaroslavě Hyklové, která  

předala do knihovny na obecním úřadě písemnosti, které během posledních desítek let 

svého požehnaného života, zpracoval zdejší bývalý učitel pan Albín Tománek. Určitě 

ho mnozí z Vás dobře znali osobně a vzpomínají dodnes a někteří o něm ví už jen 

z povídání. Byl známý jako učitel první třídy. Narodil se ve Veřovicích a prakticky celý 

svůj osobní i profesní život v naší vesnici prožil. Byl dobrým pozorovatelem a znalcem 

přírody i venkovského života, znal živé tradice, které my už nepamatujeme. Vzpomíná 

na dětství na selském dvoře, ptá se starých lidí, aby vše zachytil a uchoval pro budoucí 

generace. A tak se dozvíte, jak se žilo na selském statku, jaké se udržovaly zvyklosti 

během celého kalendářního roku, jak se jmenovali staří veřovští sedláci, kdo patřil 

k prvním železničářům, jaké se používaly nářečové výrazy, kdo kde bydlel v domech 

z původního osídlení, jaké lidské tragédie se kdysi u nás udály, jaké tance se na bálech 

tancovaly a co se pro bály peklo, jaké staré odrůdy ovoce se pěstovaly, co se na poli selo 

a sázelo a mnoho dalších vzpomínek v celkem 38 pojednáních. Tyto písemnosti jsou 

zpracovány amatérským způsobem, a to pouze v jednom vyhotovení, takže nebude 

možné si je vypůjčovat domů, ale budou k dispozici pro všechny zájemce v době 

provozu knihovny na Obecním úřadě ve Veřovicích.  

Dovětek: Ze vzpomínek přímo vyvěrá láska k rodné vesnici, k její přírodě, 

k venkovskému životu, závazek a úcta k našim předkům.  

 

Přeji krásné slunečné jarní dny ve zdraví.  

 

 

Martin Fojtík  

starosta obce Veřovice 
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Důležité informace ke stavbě: „Kanalizace a ČOV obce Veřovice“  

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 31. května 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  

 

Nová důležitá informace!!!: Termín napojení rodinných domů (nemovitostí) na nově 

vybudovanou splaškovou kanalizaci v obci Veřovice je do 31. května 2022! Od 1. června 2022 

budou úředníci z odboru životního prostředí MěÚ Frenštát pod Radhoštěm a Krajského 

úřadu Moravskoslezského kraje kontrolovat nemovitosti nepřipojené na nově vybudovanou 

kanalizaci a ČOV v obci Veřovice.  Poplatek za stočné z odvedených odpadních vod bude obec 

vybírat od 1.1.2022!  

 

 

 

 

 

USNESENÍ 

ze 45. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, konaného dne 19.4.2022 
Zastupitelstvo obce Veřovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 

45/1 

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

45/2 

schvaluje upravený program 45. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice 

45/3 

volí návrhovou komisi ve složení: Bc. Gabriela Lošáková, DiS. a Pavel Matúš 

45/4 

rozhodlo o přijetí dotace a souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje mezi Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117,  702 18 Ostrava, IČ: 

70890692 a obcí Veřovice, Veřovice 670, 742 73 Veřovice, IČ: 00298531 na realizaci projektu “Prodloužení 

vodovodního řadu na pozemcích parc.č. 2085/7, 1449/23, 1456/3, 1456/5, 1456/13, 1456/14 a 1456/24 

v k.ú. Veřovice“ v rámci dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce“ maximálně ve výši 728.100 

Kč a ukládá starostovi obce Martinu Fojtíkovi tuto smlouvu podepsat 

45/5 

schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2022 takto: 

Příjmy  41 943 800 Kč +  729 600 Kč  = 42 673 400 Kč 

Výdaje  44 467 300 Kč + 1 400 000 Kč  = 45 867 300 Kč 

Financování  2 523 500 Kč  +  670 400 Kč  =  3 193 900 Kč 

Úplné znění rozpočtového opatření č. 3/2022 je nedílnou součástí tohoto usnesení 
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45/6 

schvaluje a ukládá starostovi obce Martinu Fojtíkovi podepsat Dodatek smlouvy o dílo č. 1 na akci: 

„Původní budova ZŠ Veřovice 276, na parc. č. st. 229/1 k.ú. Veřovice“ mezi Severomoravskou stavební 

společností s.r.o., Suvorovova 573, 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČ: 47153849 a obcí Veřovice, Veřovice 

670, 742 73 Veřovice, IČ: 00298531. Předmětem dodatku je Změnový list č. 1 v celkové výši 1.402.859,48 

Kč včetně DPH 

45/7 

schvaluje a ukládá starostovi obce Martinu Fojtíkovi podepsat Smlouvu o poskytování údajů mezi 

Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava – 

Mariánské Hory, IČ: 45193665 a obcí Veřovice, Veřovice 670, 742 73 Veřovice, IČ: 00298531. Předmětem 

smlouvy je zasílání údajů o stavu vodoměrů odběratelů 

45/8 

bere na vědomí Zprávu o provedené inventarizaci majetku a závazků obce Veřovice ke dni 31.12.2021 

45/9 

neschvaluje odprodej části obecního pozemku parc. č. 2153/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 

cca 70 m² v k.ú. Veřovice panu P. M., 742 73 Veřovice 

45/10 

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

služebnosti č. IP-12-8028022 Veřovice, p.č. 1569/7, NNk mezi obcí Veřovice, Veřovice 670, 742 73 

Veřovice, IČ: 00298531 a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 

405 02 Děčín, IČ: 24729035 zastoupena firmou ARPEX MORAVA s.r.o., Teslova 873/2, 702 00 Ostrava – 

Přívoz, IČ: 26809559  

45/11 

schvaluje prodej pozemku parc.č. 2153/29 vodní plocha, tok přirozený o výměře 7 m² v k.ú. Veřovice, který 

vznikl oddělením z pozemku parc. č. 2153/2 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Veřovice dle GP č. 

2462-160/2020 vyhotoveného Ing. Daliborem Ravčukem a potvrzeného Katastrálním pracovištěm Nový 

Jičín dne 29.10.2020 Lesům České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 

Hradec Králové, IČ: 42196451 za celkovou cenu 108 Kč. Záměr prodeje byl schválen na 42. zasedání 

Zastupitelstva obce Veřovice, č. usnesení 42/10 ze dne 25.1.2022 a byl vyvěšen na úřední desce obce 

Veřovice od 27.1.2022 do 14.2.2022 a ukládá starostovi obce Martinu Fojtíkovi podepsat Kupní smlouvu 

č. 63/22-3  

45/12 

bere na vědomí informace podané starostou obce Martinem Fojtíkem, týkající se organizačních 

záležitostí k plánované akci: „Partnerské dny s německými přáteli z Hendungenu“ pořádané ve 

dnech 4.8. – 7.8.2022 
44/13 

bere na vědomí informace podané Bc. Gabrielou Lošákovou, DiS., týkající se plánované akce „Den 

obce“ pořádané dne 16.7.2022 

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

   Martin Fojtík                        František Černoch  

   starosta obce              místostarosta obce 
 

 
SBĚR PAPÍRU 

17., 18. a 19. KVĚTNA  

  13:45 - 16:00 HOD.   

 NA PARKOVIŠTI ZA KULTURNÍM DOMEM 

 PAPÍR SVÁZAT!!! 

         

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiruI3OtqbPAhVHWBQKHYhGBGMQjRwIBw&url=http://www.zsazus-husova.cz/?cat%3D28%26paged%3D4&bvm=bv.133700528,d.d24&psig=AFQjCNHt05Z9AoU3eNNqc2T2AxxcI5T1rA&ust=1474751444462963
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://i.istockimg.com/file_thumbview_approve/71789615/5/stock-illustration-71789615-happy-young-boy-littered-with-paper-sheets.jpg&imgrefurl=http://www.istockphoto.com/illustrations/cartoon%2Bof%2Bthe%2Bpile%2Bof%2Bpapers&docid=ouwQvDkSfAb2RM&tbnid=24WCD1_kH9IYvM:&w=235&h=235&itg=1&hl=cs&bih=599&biw=1024&ved=0ahUKEwiY36rOs6bPAhVGQBQKHQGACEg4rAIQMwhdKFswWw&iact=mrc&uact=8
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Zápis do mateřské školy  

pro školní rok 2022/2023  

se uskuteční 5. května 2022 od 8:00 do 15:00 v MŠ. 
 

 

Zákonný zástupce k zápisu přinese rodný list dítěte, potvrzení lékaře o očkování dítěte a svůj 

občanský průkaz. Žádost a další dokumenty si zákonný zástupce může stáhnout z webových 

stránek školy nebo vyzvednout ve školce. 

 

Zápis do školy 

V úterý 5. 4. se uskutečnil zápis budoucích prvňáčků do ZŠ. Ale ještě o týden dříve se tyto děti 

přišly podívat do školy na své kamarády do 1. třídy, aby si tu s nimi prožily část jednoho školního 

dne. Společně si zazpívaly, všichni se naučily písmenko Ž. Prvňáci nahlas předvedli, jak už umějí 

číst, ukázali dětem, jak se píše tiskacím i psacím písmem. Děti z MŠ si vyzkoušely, jaké to je sedět 

v lavicích a plnit zadané úlohy. Pokusily se za pomoci starších kamarádů napsat svoje jméno a 

vybarvit obrázek. Nakonec si děti vzájemně předaly dárečky, které pro sebe vlastnoručně připravily. 

A přesně za týden přišlo k oficiálnímu zápisu 19 dětí. Děti i jejich rodiče hned u vchodu přivítaly 

dvě milé pirátky. Ty je vyslaly plnit úkoly, při kterých prokázaly, jak jsou natěšené a nachystané 

pro budoucí školní povinnosti. Na jejich cestě po škole je doprovázely paní učitelky z 1. stupně. 

Všechny děti zvládly předložené úkoly, a tak si mohly nakonec za svoje snažení odnést domů malou 

odměnu. A od pirátek dokonce dostaly část z jejich čokoládového pokladu. 

Mgr. Pavlína Cibulcová 

Informace k zápisu dětí do 1. třídy 

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2022/2023 proběhl na naši základní školu 5. dubna. Zápis proběhl 

po dvou letech opět v přítomnosti dětí. Bylo přijato 19 žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání. 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů 

pod přiděleným registračním číslem na webových stránkách školy.  

Mgr. Renata Štěpánová 

 

Velikonoce na naší škole 

Velikonoční příběh 

O tradici, původu a poselství Velikonoc nám přišla ve středu 6. dubna povídat lektorka Mgr. Marie 

Fialková. Postupně navštívila všechny třídy prvního stupně a snažila se žákům ukázat jiný pohled 

na tyto jarní svátky. Programy byly přizpůsobeny věku a vnímání dětí. Nejmenší se zabývali 

radostnými i smutnými životními okamžiky, starší se ponořili do historických událostí. 

Mgr. Martina Macíčková 

 

 

 

http://www.zsverovice.cz/
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Jak jsme pekli velikonoční jidášky 

Nejdřív jsme se rozdělili do skupinek a pak šly holky do kuchyňky udělat těsto, kvásek už jsme 

měli předdělaný. 

Potom jsme přidali do sypké směsi vajíčka, kvásek, vajíčka s máslem a mléko. To jsme důkladně 

uhnětli, na hotové těsto jsme dali utěrku a nechali vykynout. 

Po hodině kynutí jsme si pomoučili plochu a začali tvarovat jidášky. Dali jsme je na plech a dali 

péct. Po upečení jsme je ještě natřeli medem. 

Nakonec jsme je snědli a některé rozdali našim učitelkám. 

Za všechny sedmáky Aneta Pítrová a Simona Zapletalová 

Velikonoční dílna 

Ve středu 13. 4., těsně před velikonočními prázdninami, jsme se rozhodli, že se místo učení trošku 

velikonočně naladíme a vytvoříme si nějaké jarní a velikonoční dekorace. Přišla nás navštívit paní 

Marcelka Lacinová, která nám ukázala velmi krásnou, ale celkem náročnou techniku zdobení 

vajíček pomocí vosku. Někomu se to dařilo lépe, někomu méně, ale všichni jsme se snažili. Krom 

zdobení voskem jsme si mohli uplést tatar, ozdobit vajíčka mletou kávou, skořápkami, udělat 

zajíčka ze sena nebo věnec z proutí. Všechny výrobky se nám povedly a my jsme si je mohli odnést 

domů. Velikonoční tvoření jsme si moc užili. Velmi děkujeme paní Marcelce, že se s námi přišla 

podělit o své umění. 

 Čtvrťáci 

Jaro ve školní družině 

Keramika 

Při posledním projektu s paní Surovcovou jsme se společně předběžně domluvili na další 

spolupráci. Žáci dostali příležitost vyrobit si jarní dekorace v keramické dílně v březnu a dubnu. 

Výrobky byly nakonec směřovány k velikonočním dnům, moc se povedly a děti si je s radostí 

odnášely domů. Těšíme se zase někdy na vyrábění s paní Martou a tímto jí všichni za celou družinu 

moc děkujeme. 

 

Barevné Velikonoce – jarní tvoření 

Další výzvou pro nás bylo pozvání zúčastnit se opět soutěžní akce v rámci MAP pořádané 

městským úřadem ve Frenštátě pod Radhoštěm, tentokrát s velikonoční tematikou nazvanou 

Barevné Velikonoce. Cílem je tvorba dekorací a zapojení i rodičů do polytechnického vzdělávání 

dětí. Principem bylo tvořit převážně z přírodního materiálu. Ve škole žáci s vychovatelkami 

vyráběli například klícky z proutí, které ještě dozdobili kuřátky ze skořápek apod. Rovněž někteří 

rodiče byli aktivní a se svými dětmi také vytvořili spoustu nádherných ozdob. Všechny výrobky 

jsme nafotili spolu s výše zmíněnou keramikou a vy si je můžete prohlédnout i s výtvory ostatních 

škol na webových stránkách www.mapfrenstatsko.cz. Rodičům děkujeme za přispění, děti totiž 

díky této akci získají do školní družiny další hodnotnou stavebnici. 

 

Velikonoční dílna 

Jaro je neodmyslitelně spjato s Velikonocemi a naše školní družina tradičně vítala toto roční období 

velikonoční dílnou. Letošní vyrábění probíhalo vzhledem k jiným aktivitám či nemocnosti žáků 

několik dnů, aby měli příležitost všichni ze školní družiny odnést si co nejvíce velikonočních 

dekorací (barevná vajíčka, zápichy do květináčů, obrázky do oken, různé košíčky, zajíčky a 

slepičky z vajíčkového plata atd.) Nápady a nadšení byly obrovské a chlapci i děvčata zapojovali 

fantazii, ukázali svou zručnost, ale také pomáhali svým mladším spolužákům. Tímto chceme 

poděkovat hlavně Lindě a Elen z 5. třídy za pomoc prvňákům a také paním uklízečkám Jiřince a 

Alence za pracnější úklid. 

Vychovatelky školní družiny 

http://www.mapfrenstatsko.cz/
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Krajské kolo recitační soutěže 

V pátek 1. 4. se v Ostravě konalo krajské kolo recitační soutěže. Naši školu reprezentoval žák 

2. třídy Matouš Pyško. Ani aprílové počasí mu nezkazilo radost a nadšení a na recitaci se velmi 

těšil. Soutěžní klání se konalo ve středisku volného času Korunka a sjeli se tam nejlepší recitátoři 

našeho kraje. Atmosféra byla velice příjemná. Z nejmladší kategorie, do které patřil i náš veřovický 

recitátor, se do celostátního kola recitační soutěže ještě nepostupuje. Z dvanácti malých recitátorů 

tak spadla tréma a o to více si mohli užít a vychutnat své přednesy i přednesy svých vrstevníků.  

Děkujeme Matoušovi za reprezentaci naší školy a přejeme další recitační úspěchy.  

 

Preventivní program na téma Kouření 

Co vede lidi ke kouření? Kolik nebezpečných látek obsahuje 1 cigareta? Jaké jsou dopady kouření 

na lidské zdraví? Na tyto a mnohé další otázky dostali v pondělí 25. dubna odpověď žáci 4., 5. a 6. 

třídy. Do naší školy zavítaly studentky Lékařské fakulty Ostravské univerzity, které formou 

interaktivního programu nejen předávaly informace týkající se rizik souvisejících s kouřením, ale 

zejména motivovaly žáky k rozhodnutí nekouřit. Pohled na kuřákovu plíci nebo výpočet měsíčních 

výdajů za cigarety byl pro mnohé šokující a snad odradí alespoň některé od vzniku této závislosti.     

Mgr. Kristýna Macečková 

Hodiny angličtiny s rodilým mluvčím 

V tomto pololetí jsme na naší základní škole poprvé přivítali ve vybraných hodinách angličtiny 

rodilého mluvčího. Cílem zavedení této aktivity do výuky cizích jazyků u žáků je: 

• zvýšení motivace ke studiu cizího jazyka 

• odbourání zábran, strachu či ostychu při komunikaci v cizím jazyce 

• možnost komunikace v cizím jazyce i mimo výuku 

• získání interkulturní zkušenosti 

• pro mnohé žáky první zkušenost s živým rodilým mluvčím vůbec 

  

Setkávání nad angličtinou trochu jinak probíhá jednou za 14 dní. V hodinách je zároveň vždy 

přítomen také příslušný vyučující angličtiny, který poskytuje žákům případnou podporu. 

  

Žáci hodnotí tyto hodiny následovně: 

Adam je fajn. Někdy mu rozumím, někdy moc ne, ale baví mě ty hodiny. 

Myslím si, že mi to asi něco dá. Skvělá zpráva je, že umím říct někomu něco anglicky a on mi 

rozumí. Já mu částečně taky rozumím. To, že za námi přišel do školy, byl skvělý nápad. 

Jsem ráda, že tady Adam chodí. Mně osobně to určitě přináší spoustu věcí, protože si myslím, že 

nás učí to, co je opravdu smysluplné, a někdy to využiji. Hodiny s ním mě baví, jsou pestré a 

většinou zábavné. Baví mě také skupinové práce. 

Líbí se mi práce ve skupinkách, ráda ho poslouchám a procvičuji si britskou angličtinu. Líbí se mi 

jeho nápady a aktivity. Těším se na jeho hodiny. 

To, že nám tady přichází Angličan, mi připadá jako dobrá příležitost si prověřit, jak dobrá je naše 

anglická slovní zásoba. Můžeme díky tomu poznat, jak takoví Angličané doopravdy mluví. Někdy 

je trošku těžší mu rozumět, když mluví jenom anglicky. Nakonec se ale vždy nějak domluvíme. 

Jsou z toho dobré zkušenosti. 

Občas jsem mu nerozuměla, ale byla to docela sranda přemýšlet. Hodiny s ním se mi líbí a pracuje 

se mi dobře. 
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Hodiny s Adamem mě moc baví. Je to příjemná změna a další zajímavá zkušenost. Líbí se mi, 

jak se nebojí s námi mluvit, jen mě mrzí, že my se občas bojíme. Myslím, že nás to posune hodně 

dopředu. 

Mgr. Hana Hajdušková 

Duben – měsíc bezpečnosti 

Duben patří bezpečnosti. Po celý měsíc si naši žáci opakovali pravidla pro chodce a cyklisty. 

Své znalosti si ověřovali pomocí testů. K bezpečné jízdě na kole patří také zručnost. Tu si mohli 

žáci čtvrté až deváté třídy vyzkoušet na překážkách ve čtvrtek 28. dubna za kulturním domem. 

Ty, kterým se dařilo nejvíce, čeká v příštích dnech dopravní soutěž ve Frenštátě pod Radhoštěm. 

Mgr. Martina Macíčková 

Dopravní hřiště 

Měsíc duben je každoročně 

považován za měsíc bezpečnosti na 

našich silnicích. Své znalosti a 

dovednosti, jak se bezpečně 

pohybovat a chovat v silničním 

provozu, a také připravit na školní 

kolo dopravní soutěže, se vydali ve 

dnech 20. 4. a 22. 4. 2022 i žáci 4., 

5. a 6. třídy naší školy na dopravní 

hřiště ve Frenštátu pod Radhoštěm.  

Pod dohledem strážníka Městské 

policie se děti vždy rozdělily na dvě 

skupiny. První skupina 

zdokonalovala techniku jízdy na 

kole v tzv. jízdě zručnosti mezi 

překážkami, zatímco druhá skupina 

procvičovala bezpečnou jízdu a chování podle pravidel silničního provozu v druhé části dopravního 

hřiště. Děti musely prokázat nejen své znalosti dopravních značek, řešit dopravní situace na 

křižovatkách, ale také trénovat svoji trpělivost a ohleduplnost vůči svým spolužákům. 

Všem se na dopravním hřišti velice líbilo, ač unavení, ale spokojení z pěkně prožitého a naučného 

dopoledne jsme panu strážníkovi poděkovali a slíbili, že se příští rok zase vrátíme. 

Hana Holáňová 

Den Země 

Žáci třetí třídy si ve čtvrtek 28. 4. připomněli významný den – Den Země. 

V úvodu akce jsme s žáky zopakovali učivo o podmínkách pro život, besedovali jsme o využití 

přírody pro člověka, o správném chování lidí v přírodě, o ničení přírody. Položili jsme si také 

otázku „Proč si děláme z planety smetiště?“ Zdůraznili jsme si, že každý odpadek, který odhodíme, 

zůstává v přírodě několik let a mnohdy i celé generace.  Žáci si tipovali, za jak dlouho se v přírodě 

rozloží různé druhy odpadků, např. baterie, papír, sklo a další. Připomněli jsme si tak důležitost 

třídění odpadů a vysvětlili jejich recyklaci. 

V rámci matematiky se pak žáci přesunuli do prostor školy (chodby, šatny, schodiště), kde měli 

předem rozmístěné karty s příklady. Úkolem každé dvojice bylo správně vypočítat příklady 

pod obrázky a správně zapsat výsledek ke konkrétnímu odpadku na pracovní list. Kdo správně 

počítal, již například ví, že PET láhev se rozkládá 100 let, žvýkačka 50 let a sklo tisíce let. 

Závěrem jsme se shodli, že je potřeba chovat se ekologicky a chránit tak naši planetu. 

Mgr. Naděžda Boorová 
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Chyběl jediný gól k postupu… 

Ve středu 27.4. se vybrání žáci 1. - 3. třídy účastnili okresního kola McDonald cupu na hřišti Základní školy 

M. Horákové v Kopřivnici. Zábava začala pro naše hráče již nástupem do vlaku, kdy kluci bavili všechny 

okolo ve vlaku. 

Z vlakového nádraží v Kopřivnici jsme se přesunuli pěšky do prostor školy, kde jsme se převlékli a hurááá 

na to. Hrálo se na umělé trávě a na malé branky s čímž měli naši borci trochu potíže, ale podmínky byly 

pro všechny stejné. 

V turnaji jsme remizovali se Štramberkem 

1:1, porazili Mniší 4:0 a ve finálovém zápase 

s domácí školou M. Horákové, která turnajem 

procházela úplně suverénně (4:0, 5:0) se hrálo 

o celkového vítěze. Byly to bitva se vším 

všudy, hlediště se zaplnilo do posledního 

místečka, které mohutně podporovalo domácí 

tým, ale naši borci bojovali jako lvi do 

poslední sekundy. No a kdybychom dvě 

minuty před koncem proměnili sólový únik, 

tak bychom asi vyloudili pláč na hráčích 

domácího celku. A protože, tak jako v životě, 

se na kdyby nehraje byla remíza 0:0 

spravedlivá a největší odměnou byl závěrečný 

potlesk po tomto utkání ze všech stran. Tímto jsme skončili na krásném 2.místě a kluci si odvezli nejen 

medaile, ale i krásné zážitky při reprezentaci ZŠ Veřovice. Turnaje se zúčastnili tito hráči: 

Šimon Kováč, Šimon Janda, Adam Suda, Adam Koňařík, Adam Kozár, Denis Bjaček, Matěj Votava, Hynek 

Černoch, Lukáš Straka, Filip Geryk. 

Už se těšíme na příští ročník. 

Pavel Suda 

MCDONALD´S CUP 

V pátek 22. 4. 2022 se na frenštátském fotbalovém hřišti utkali žáci ZŠ z Hodslavic, Lichnova, Tiché, 

Frenštátu a Veřovic v turnaji McDonald´s Cupu. 

Turnaj žáků 4. a 5. tříd organizovala základní škola Tyršova. Byl to pro nás pozitivní zážitek naplněný 

povzbuzováním, fanděním, napětím, ale hlavně radostí ze hry. Šlo o utkání, kde se cenila dovednost, snaha 

a odhodlání jednotlivých kolektivů. Naše družstvo vybojovalo 4. místo. Vítězné družstvo ze základní školy 

v Tiché se zúčastní finále základní části okresního kola. 

Děkujeme za reprezentaci školy žákům:  

Janda Vojtěch, Masanek Tim Leon, Mička Robin, Petráš Radim, Pustka Patrik, Špaček Josef, Švolba 

Robin, Veselka Jonáš, Orság Tobiáš, Koňaříková Adéla, Skalka Martin. 

Marek Bukovský 

Sbírka pro Ukrajinu 

Už více než dva měsíce stále všichni sledujeme situaci na Ukrajině. Čtvrtek 24. února 2022 se zapíše 

hluboko do naší paměti, neboť v tento den brzy ráno zahájilo Rusko invazi na Ukrajinu. Nemohli jsme 

uvěřit tomu, co se děje. Vše, co jsme doposud brali jako samozřejmost, je najednou nesmírně křehké. 

Ukrajina je ve válce, nevinní civilisté utíkají ze svých domovů, ženy a děti prchají za hranice státu 

a tatínkové, strýcové i bratři brání svou vlast.  

I naše škola se rozhodla uspořádat peněžní sbírku, neboť jsme nechtěli jen pasivně přihlížet agresi a 

bezpráví. Do sbírky se zapojily všechny třídy, zaměstnanci základní školy i děti a zaměstnanci z mateřské 

školy. Celkem se v naší sbírce vybralo 38 852 Kč. Tuto částku jsme rozdělili mezi charitativní organice 

Člověk v tísni a UNICEF, které jsme podporovali již dříve. U organizace Člověk v tísni jsme částkou 

19 426 Kč podpořili projekt SOS UKRAJINA, stejnou částku jsme poslali organizaci UNICEF na program 

Pomoc na Ukrajině. 

Ukázalo, jak moc umíme být v nelehké době solidární. Všem, kteří jste přispěli, patří obrovský dík!   

Děkujeme za vaši pomoc. 

Mgr. Renata Štěpánová 
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Zprávy o činnosti mateřské školy za měsíc duben 2022 
 

Měsíc duben byl bohatý na akce a zážitky. Hned první sobotu jsme na obecním úřadě přivítali nové občánky 

Veřovic. 

Ve čtvrtek 7. dubna proběhla v odpoledních hodinách v MŠ „Velikonoční dílna“ s rodiči. Zdobily se 

velikonoční věnce, vystřihovaly dekorace do oken z papíru, malovala se vajíčka, pletly tatary, a všichni si 

pochutnávali na velikonoční nádivce, beránkovi a perníčcích, které děti ve školce upekly. Děkujeme paní 

Markétě Kutačové – malérečce kraslic a panu Tomáši Jandovi – pletači tatarů za obornou pomoc.                                                                                                                   

11. dubna ukončili předškoláci výuku plavání, a protože to všichni zdárně zvládli, obdrželi mokré 

vysvědčení a medaili. 

Po Velikonocích nám Velikonoční zajíček schoval na louce sladký poklad. Po náročném hledání si každý 

našel čokoládového zajíčka.  

Poslední čtvrtek v měsíci jsme si na školní zahradě zkusili čarodějnické řemeslo. Děti s rodiči plnily různé 

nezbedné úkoly, které jim přichystala čarodějnice Uršula. Každý, kdo prošel touto „naučnou stezkou“, 

obdržel diplom a sladkou odměnu z dílny paní Tománkové. Nechybělo ani opékání špekáčků. 

Celý měsíc jsme se seznamovali se symboly jara, poznávali jarní kytičky, učili se názvy mláďat domácích  

i volně žijících zvířat, náležitě jsme se věnovali tématu Den Země. Čistili jsme přírodu v okolí školky, 

naučili jsme se třídit odpad, také jsme uklízeli školní zahradu a připravili políčko k výsadbě. 

 

Děkujeme rodičům za hojnou účast na školních akcích a pomoc při jejich organizaci. 

                Alena Bezděková 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mateřská škola Veřovice oznamuje, že dne 5. 5. 2022 se koná zápis dětí do mateřské školy 

na školní rok 2022/2023. 

Formuláře si můžete stáhnout z webových stránek školy nebo vyzvednout přímo v MŠ. 
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Pozvánka 

pro členy Lyžařského klubu a příznivce „veřovského“ lyžování. 

Lyžařský klub Veřovice uspořádá v sobotu dne 4.6.2022 ve svém areálu na Lyžařské chatě 

pro členy klubu a skalní příznivce tradiční „škvaření vajec“. Akce proběhne za každého 

počasí. „Vaječina“ se dělá na Svatého Ducha, který připadá na padesátý den po 

Velikonocích. V letošním roce je to neděle 5.6.2022. S tímto dnem také souvisí svátek 

„LETNICE“, které jsou křesťanským svátkem a Svatý Duch je doprovázen lidovými zvyky 

jako „čištění studánek, Jízda králů a na Severní Moravě právě „smažením vajíček“. 

Ke Svatému Duchu se vztahuje řada pranostik jako např.: 

➢ Na Svatého Ducha nesvlékej kožucha 

➢ Na Svatého Ducha bláto – bude laciné mláto 

➢ Prší-li o Svatém Duše bývá po něm málo suše 

➢ Pohoda na svatodušní pondělí slibuje úrodu 

➢ Když prší na pondělí svatodušní, bude zkáza na seno 

Jako děti jsme se řídili pranostikou „Na Svatý Duch do vody buch“, což někteří jedinci 

praktikovali ve studené vodě v Padolí (v té době ještě krásné přírodní koupaliště vydlážděné 

přírodním kamenem a opravdu studenou vodou). 

Tuto tradici „škvařenice“ začali lyžaři naplňovat pravidelně od roku 2012. Od roku 2016 již 

vedeme podrobnosti o průběhu akce a stav je následující: 

rok 2016 počet vajec na přípravu „škvařenice“ 80 kusů 

2017  150 

2018   200 

2019   200 

2020   220  

2021 z důvodu coronaviru se akce neuskutečnila 

Dnes slouží „vaječina-škvařenice“ hlavně k tomu, aby se setkali i ti, kteří na to neměli po 

celý rok čas. 

Vaječinu připravujeme vždy venku v kotlíku na otevřeném ohni a v průběhu let se člen 

LKVE - Tomáš vypracoval jako kuchař natolik, že vaječina od někoho jiného nepřipadá v 

úvahu (má svoje ingredience, které nechce prozradit). 

A teď to nejdůležitější: 

Akce „škvařenice“ proběhne v sobotu dne  

4. června 2022 od 14 hodin na Lyžařské chatě  

Zveme všechny členy LKVE a pravidelné návštěvníky lyžařské chaty. Vezměte s sebou 

dobrou náladu a kdo má na zahrádce nadbytek pažitky může ji přibrat, protože té není nikdy 

dost. 
 

Z pověření výboru LKVE 

zpracoval Pavel Křížek 
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Informace pro členy Lyžařského klubu 
Tak jako každý rok je potřeba udělat v našem areálu „jarní brigádu“. Posledně vyhlášená brigáda 

na den 9.4.2022 se kvůli nepříznivého počasí neuskutečnila. Výbor zve proto všechny své členy na  

sobotu dne 14. 5. 2022 od 9 hodin a věří, že přijde dostatek brigádníků, aby mohly být provedeny 

všechny plánované práce. 

Z pověření výboru LKVE Pavel Křížek 
 

 

INZERCE 
Koupaliště v Mořkově přijme na sezonu 2022 brigádníky na následující pozice: 

- číšníky, servírky 

- pekaře (pekařky) pizzy 

- obsluha do výdejového okénka  

- recepční v Campu a úklid chatek 

Informace, platové podmínky a další dotazy na tel. č. 732 252 953 Iveta Skybová, anebo 

email: koupaliste.morkov@seznam.cz 

 

➢ 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 PRM,  

     Man 4,5,6,7 PRM.      Kontakt: mobil 603 315 738 

 

➢ Koupím dům ve Veřovicích a okolí. Nejsem realitní kancelář. Děkuji za 

nabídky. tel. 607 275 418. 

 
➢ Manželský pár koupí stavební pozemek nebo rodinný dům k 

rekonstrukci. Platba v hotovosti. Nabídky na tel.: 603 111 528. 

 

➢ Koupím dům jako investici případně zahradu, kde lze stavět, ve 

Veřovicích a okolí. Prosím nabídněte. Peníze mám. Tel.č. 737 190 613. 

 

➢ Vyčistím sedačky, čalounění, koberce, interiéry automobilů mokrou    

cestou. Kontakt: Jiří Marek, tel.739 640 626, IČO: 08842311 

 

➢  Koupím čističku odpadních vod pro rodinný dům v zachovalém stavu, 

Preferuji novější. Děkuji. Kontakt: 721 363 494 
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INZERCE – NABÍDKA PRACOVNÍHO MÍSTA 
Účetní - ekonom 

Společnost ASOMPO, a.s. Životice u Nového Jičína hledá do svého kolektivu kolegu/kolegyni na 

pozici účetní – ekonom.  

Náplň práce: 

• Kompletní účtování v soustavě podvojného účetnictví včetně všech činností s tím 

souvisejících (banka, pokladna, majetek, inventury, měsíční závěrky, DPH, kontrolní 

hlášení, statistika, atd.) 

• Zpracování mezd přibližně 20 zaměstnanců včetně personalistiky 

• Roční závěrka a příprava podkladů pro audit a daňového poradce  

Požadujeme: 

• SŠ/VŠ, vzdělání ekonomického směru výhodou 

• Praxi na obdobné pozici alespoň 2 roky 

• Znalost podvojného účetnictví, orientace v daňové problematice a zpracování mezd 

• Samostatnost, pečlivost a odpovědnost 

• Uživatelskou znalost práce na PC 

• Bezúhonnost – čistý trestní rejstřík 

Nabízíme: 

• Práce na plný úvazek na dobu neurčitou 

• Zajímavé finanční ohodnocení 

• 25 dní dovolené 

• Profesní kurzy 

• Příspěvek na stravování 

• Příspěvek na penzijní připojištění 

Datum nástupu: dle dohody. Více informací na tel. 556 759 385 nebo sekretariat@asompo.cz, 

kontaktní osoba: Mgr. Marta Kiššová – ředitelka společnosti 
 

 

INZERCE 

Firma M E L I B A G R   

 -  nabízíme výkopové práce, kanalizační přípojky, 

terénní úpravy a další. Kontakt: Jan Melicher,  

tel.č. 605 413 822, melibagr@seznam.cz, 

www.melibagr.cz  

 

 

 

 

 

mailto:sekretariat@asompo.cz
mailto:melibagr@seznam.cz
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Veřovská desítka 2022 
V sobotu 23.4.2022 se po dvouleté covidové pauze opět uskutečnil běžecký závod Veřovská 

desítka. 

Od 8 hodiny ranní se začali sjíždět první závodníci a v 9 hodin vyběhli na trať 50 m 

nejmladší závodníci a závodnice. Následovaly další dětské kategorie. Je potěšující, že 

dětských závodů se zúčastnilo celkem 104 běžců. Určitě zajímavý byl i závod maminek a 

tatínků s kočárky, kterého se zúčastnil i pan starosta Martin Fojtík. V letošním roce poprvé 

proběhl závod spolků, kterého se zúčastnili zástupci včelařů, skautů a orlů. Věříme, že 

v příštím roce se toto závodní pole rozroste i o další veřovské spolky. V 11 hodin odstartoval 

hlavní závod na 10 km, kdy se na start závodu postavilo 86 běžců. Celkovým vítězem se 

stal Tomáš Bláha z AK Kroměříž, v ženách zvítězila Lenka Jančaříková z Orla Židenice. 

Pro ty, kteří si netroufli na 10km trať byly připraveny trasy na 2 km pro 

ženy a 3 km pro muže. Celkem se závodu zúčastnilo 220 běžců.  

Pro závodníky bylo připraveno občerstvení, vítězové byli odměněni 

věcnými i finančními cenami. 

Chtěli bychom poděkovat sponzorům, díky kterým se mohl závod 

uskutečnit. Našimi sponzory byli Obec Veřovice, Michalovo pekařství 

Veřovice, Řeznictví Vahala, Pekárna u Černochů Veřovice, Orel, Asics 

Ondřej Němec.                          

Ludmila Kellerová, Orel Veřovice  
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Veřovický  BAZÁREK Z DRUHÉ RUKY 
 

Provětrali jsme doma šatníky a zjistili, že máme spoustu oblečení, které už nepotřebujeme, 

ale mohlo by ještě posloužit někomu jinému. 

Zveme všechny, kteří si chtějí levně nakoupit dětské, dámské, pánské oblečení, kabelky, 

boty, hračky nebo i různé věci do domácnosti, které by se Vám mohly hodit. 

Prodej se uskuteční ve čtvrtek dne 19.5.2022 v kulturním domě ve Veřovicích od 14 - 18 

hodin. 

Kdo by se sám chtěl zúčastnit prodeje, nebo by si chtěl věci nechat prodat, ozvěte se na 

tel.číslo  733 555 929 p. Kociánová Oldřiška   
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Společenská rubrika: 
V sobotu dne 2. dubna 2022 se konalo v budově Obecního úřadu ve Veřovicích slavnostní vítání 

občánků do svazku obce. Na tuto akci byl pozván celý ročník dětí narozených v roce 2021.  

Přivítali jsme tyto nové občánky: Robin Hrudík, Viktor Veselý, Elen Baranová, Artur Bradáč, Linda 

Tománková, Felix Lošák, Adam Fojtík, Zita Goldová, Adéla Matúšová, Michal Sýkora, Filip 

Kočovský, Melani Hopjáková, Tadeáš Tomčík, Jakub Šťastný, Eliáš Hanko, Jan Ondryáš.  

 

V programu vystoupily děti z Mateřské 

školky ve Veřovicích, které přednášely, 

zazpívaly a zatančily pod vedením paní 

učitelky Aleny Bezděkové a Andrei 

Lorencové. Patří jim veliké poděkování.  

Přejeme rodičům a všem jejich dětem hodně 

zdraví, štěstí, spokojenosti a také aby mohli 

své děti vychovávat v lásce a v míru v naší 

krásné obci. 
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OSLAVA 100 LET NAROZENÍ  
Dne 27. dubna 2022 oslavila neuvěřitelných 100 

let naše spoluobčanka paní Božena Blažková. 

Téhož dne jí přišli pogratulovat zástupci obce, 

zahrádkářů a zástupci Okresní správy sociálního 

zabezpečení Nový Jičín. S laskavým dovolením 

rodiny zveřejňujeme fotografii oslavenkyně a 

děkujeme za velmi milé a srdečné setkání u ní 

doma. 

Paní Boženě Blažkové přejeme ještě hodně a 

hodně zdraví a pohody v kruhu své rodiny.   
 

 

 

                                  

       

 

 
J U B I L A N T I  měsíce května 2022 
Kateřina Lepková 

     Ján Veselka, Ing. Jiří Madecký 

           Zdeněk Macíček, Ludmila Cindričová, Marie Košárková, Olga Zapletalová, Petr Černoch 

      Vítězslav Pavelčák, Oldřich Matúš, Ludmila Kociánová, Marie Machová 

 

Srdečně blahopřejeme a přejeme pevné zdraví, spokojenost a pohodu všem jubilantům, dožívajícím 

se významného životního výročí v měsíci květnu.   

 

Vzpomínky: 
 Dne 8. května 2022 si připomeneme již 6 let od úmrtí našeho milovaného tatínka, dědečka, 

kamaráda, tchána, švagra strýce a pradědečka pana Františka Šenkeříka. S láskou a 

úctou vzpomíná dcera Alena s manželem Láďou, dcera Ilona s rodinou, syn Pavel s 

rodinou, vnučka Veronika s přítelem a synem Radímkem a ostatní příbuzní. Kdo jste ho 

znali a měli rádi, uctěte jeho tichou vzpomínku s námi. 

 

Poděkování 

 Děkujeme všem za účast i za květinové dary na pohřbu pana Romana Matúše. 

Poděkování patří i panu faráři za slova útěchy. Přítelkyně Radka, dcery Kateřina a 

Jana, rodiče Matúšovi, vnoučata Klára, Tereza a ostatní příbuzní.  
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