Červen 2022
Motto
OPTIMISMUS – „Co se týče optimismu, který vám dělá dobře, to není ani tak dar od Pánaboha,
ani dědictví po předcích. Spíš nutnost. A kam bychom bez něj přišli? Svět nikdy nebyl jiný, než jaký
je teď. Chamtivý i štědrý, statečný i zbabělý. Krutý i laskavý. Blbý i chytrý. A mezi tím byste chtěli
žít jen tak bez smíchu? Nezbývá než si připít: NA ŽIVOT A NA SRANDU“
– Jan Werich
Vážení a milí spoluobčané, milé děti,
v dnešní podivné a zvláštní době nám všem pomůže OPTIMISMUS. Podívám-li se vlevo-vpravo,
dozadu-dopředu, anebo nahoru-dolů…..tak vidím a setkávám se s lidmi, kteří jsou podráždění,
rozzlobení, zlí, smutní, nepřátelští… a kdoví co ještě?! Pojďme všichni společně zatnout zuby a tu
zlou dobu překonat a říct si, že život se musí užít a hlavně důstojně prožít, nikoliv jen živořit. To
není život. Udělejme si život životem. Buďte optimisté a uvidíte, že se vám život odvděčí a ve stáří
si všichni povíme, jak nám na tom světě bylo krásně.
Již dávno jsem Vám citoval od autorky Matky Terezy „Hymnu života“ a myslím si, že by bylo
velmi vhodné si tuto „Hymnu života“ osvěžit a zopakovat.
Hymna života
Život je šance – využij ji
Život je krása – obdivuj ji
Život je blaženost – užívej ji
Život je sen – uskutečni ho
Život je výzva – přijmi ji
Život je povinnost – naplň ji
Život je hra – hrej ji
Život je bohatství – ochraňuj ho
Život je láska – potěš se s ní
Život je záhada – pronikni ji
Život je slib – splň ho
Život je smutek – překonej ho
Život je hymna – zpívej ji
Život je boj – přijmi ho
Život je štěstí – zasluž si ho
Život je život – žij ho.
Hezké červnové dny plné sluníčka ale hlavně pevné zdraví.
Martin Fojtík
starosta obce Veřovice
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USNESENÍ
ze 46. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, konaného dne 17.5.2022
Zastupitelstvo obce Veřovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

46/1
určuje ověřovatele zápisu ve složení: František Černoch a Ing. Miroslav Marek
46/2
schvaluje upravený program 46. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice
46/3
volí návrhovou komisi ve složení: Zdeněk Bartoň a Ing. Petr Šťastný
46/4
bere na vědomí zprávu předsedy finančního výboru
46/5
schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2022 takto:
Příjmy
42 673 400 Kč +
122 300 Kč =
42 795 700 Kč
Výdaje
45 867 300 Kč +
170 000 Kč =
46 037 300 Kč
Financování
3 193 900 Kč +
47 700 Kč =
3 241 600 Kč
Úplné znění rozpočtového opatření č. 4/2022 je nedílnou součástí tohoto usnesení
46/6
rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Parkovací systém pro obecní
parkoviště“ na dodávku a montáž parkovacího systému, kterou podala firma Green Center,
s.r.o., Mladoboleslavská 1121, 197 00 Praha 9 – Kbely, IČ: 47121572 za cenu díla 383.554
Kč bez DPH
46/7
schvaluje a ukládá starostovi obce Martinu Fojtíkovi podepsat Smlouvu o dílo na veřejnou
zakázku „Parkovací systém pro obecní parkoviště“ mezi Green Center, s.r.o.,
Mladoboleslavská 1121, 197 00 Praha 9 – Kbely, IČ: 47121572 a obcí Veřovice, Veřovice
670, 742 73 Veřovice, IČ: 00298531 za cenu 383.554 Kč bez DPH
46/8
schvaluje a ukládá starostovi obce Martinu Fojtíkovi podepsat Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby Veřovice p.č. 1645/83 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 NOVPRO FM, s.r.o., Sadová 609, 738 01 Frýdek – Místek, IČ:
28633504
46/9
schvaluje a ukládá starostovi obce Martinu Fojtíkovi podepsat Smlouvu o zřízení věcného
břemene – služebnosti č. IV-12-8019895 Veřovice, p.č. 1599/4 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 firmou ARPEX
Morava s.r.o., Teslova 873/2, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČ: 26809559
46/10
schvaluje Memorandum o podpoře projektu CÉRKA a revitalizaci rozvojových území po
hornické činnosti v oblasti mikroregionu Frenštátsko
…...............................
…................................
Martin Fojtík
František Černoch
starosta obce
místostarosta obce
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Sběr velkoobjemových a nebezpečných odpadů – poděkování
V sobotu 14. května 2022 proběhl na prostranství za kulturním domem v naší obci sběr
velkoobjemových a nebezpečných odpadů. Letos pracovníci TS Valašské Meziříčí bohužel přijeli
bez auta s nakladačem, proto jsme byli nuceni veškerý odpad do kontejnerů skládat ručně, čímž se
značně prodlužovala doba odbavení jednotlivých občanů. Byl pěkný slunečný den a přijíždějící
zákazníci se ukázněně řadili do fronty, která několikrát končila až před hasičským domem. Nakonec
se dostalo na všechny, kteří svůj velkoobjemový nebo nebezpečný odpad přivezli. Celkem jsme
nashromáždili 18 680 kg objemného odpadu a 1 177 kg nebezpečných odpadů. Kromě těchto
komodit jsme sesbírali také mnoho lednic, sporáků, praček, televizorů a jiných elektrospotřebičů,
které však můžete průběžně po celý rok odevzdávat v budově revíru. V letošním roce proběhne
sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu ještě jednou, a to na podzim 15. října 2022. Děkuji
tímto všem čekajícím občanům za jejich disciplinovanost, ukázněnost a trpělivost a pracovníkům
obecního úřadu i technických služeb za dobře odvedenou práci.

Sběr použitého textilu
Vážení spoluobčané, v naší obci máme už druhým rokem přistaveny dva kontejnery, určené pro
sběr použitého textilu, které provozuje a obsluhuje Armáda spásy z Ostravy. Firma použitý textil
pravidelně odvážela. V současné době se však vyskytly jisté problémy a vzhledem k nedostatku
pracovníků na straně Armády spásy, není možno kontejnery včas pravidelně vyprazdňovat. Žádáme
proto všechny občany, neodkládejte oblečení a šatstvo ke kontejnerům, pokud zjistíte, že se do nich
již nic nevejde. Textil odložený nebo spíše pohozený u kontejnerů je stejně vlivem špatného počasí
znehodnocen a skončí jako komunální odpad.
Vážení spoluobčané, již mnohokrát jsem se na stránkách zpravodaje zmiňoval, proč a jak třídit
odpady. Důsledným tříděním odpadů, ať jsou to plasty, sklo, plechovky nebo papír, snižujeme
celkové množství komunálního odpadu. Velmi si vážím všech, kteří odpady poctivě třídí. Bohužel
poslední dobou se stává, že u kontejnerů na tříděný odpad nalézáme pytle, ve kterých je mix
domovního odpadu, který vyloženě patří do popelnic na komunální odpad. V kontejnerech na
plasty jsme nalezli vyhozený televizor, který mohl dotyčný pachatel klidně odevzdat v budově
revíru. Pokud je brána do revíru zavřená, je možno zanechat elektrické spotřebiče na levé straně
před branou. V nádobách na jedlé tuky a oleje na dolním konci naši pracovníci nalezli 5 kanystrů
s převodovým a motorovým olejem pouhý týden před sběrem nebezpečného odpadu. Žádám
všechny občany, dávejte do kontejnerů na tříděný odpad pouze to, co tam skutečně patří.
Děkuji Vám za pochopení.
František Černoch
místostarosta obce
ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
K zápisu do školní družiny jsou zváni všichni rodiče dětí 1. stupně ZŠ.
Pro budoucí prvňáčky se bude konat 14. 6. po schůzkách
s paní učitelkou Macíčkovou.
Zápis pro rodiče dětí 2. - 5. třídy proběhne ve dnech 14. a 15. 6.
od 14.00 do 16.00 hodin.
Zápisy se uskuteční v hernách školní družiny.
Těší se na vás vychovatelky.
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Informace – vodné a stočné
Po uplynutí pololetí bude provedeno vyúčtování spotřeby vody v oblasti dolního konce obce
a poprvé bude v celé obci provedeno vyúčtování poplatku za vypouštění odpadních vod do
obecní kanalizace – tzv. stočné. Obracíme se na občany s žádostí o spolupráci.
Oblast dolního konce obce - obecní vodovod
Žádáme občany v dolní části obce, kteří jsou připojeni na obecní vodovodní řad a odebírají
vodu, aby dle smlouvy nahlásili k vyúčtování stav vodoměru ke dni 30.6.2022, a to
emailem na adresu ucetni@verovice.cz nebo telefonicky na číslo 556 843 842 p. Satková
do 15.7.2022.
Ty občany, kteří uvedli ve smlouvě o odvádění odpadních vod, že odebírají mimo obecního
vodovodu i vodu z vlastní studny a mají na studni namontovaný vodoměr, žádáme o
nahlášení jeho stavu. Pokud jste obci dosud neoznámili - tak nahlaste i číslo tohoto
vodoměru.
Faktura bude zaslána na uvedený email, popř. poštou. Na faktuře bude vyúčtováno vodné
z obecního vodovodu a stočné dle stavu obecního vodoměru, nebo stočné paušální sazbou.
V případě, že máte mimo obecní vodovod ještě studnu s vodoměrem, obdržíte ještě jednu
fakturu – kde bude vyúčtováno stočné ze studny.
Oblast horního konce obce - vodovod SmVaK
Obracíme se na občany v horní části obce napojené na vodovod SmVaK, kteří uvedli ve
smlouvě o odvádění odpadních vod odběr mimo vodovodu SmVaK i vody z vlastní studny
a mají na studni namontovaný vodoměr, s žádostí o nahlášení jeho stavu a pokud jste
takto dosud neučinili, tak i nahlášení čísla tohoto vodoměru.
Stav vodoměru na vodovodu SmVaK není nutno hlásit – tento stav nám předá SmVaK.
Faktura bude zaslána na uvedený email, popř. poštou. Na faktuře bude v této oblasti
vyúčtováno pouze stočné, tak jak je to uvedeno ve smlouvě.
Při bezhotovostní platbě uvádějte vždy variabilní symbol a také specifický symbol
uvedený na faktuře, aby došlo ke správnému přiřazení platby.
Děkujeme za Vaši vstřícnost
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Zápis do školní družiny
pro školní rok 2022/2023
K zápisu do školní družiny jsou zváni všichni rodiče dětí 1. stupně. Zápis do školní družiny
pro budoucí prvňáčky se budou konat ve dnech 14. 6. a 15. 6. 2022 po schůzkách s paní učitelkou
Macíčkovou. Zápis pro děti ostatních tříd 1. stupně bude ve dnech 14. 6. a 15. 6. 2022 od 14:00
do 16:00 hodin. Zápisy se uskuteční v hernách školní družiny.
Těší se na vás vychovatelky školní družiny

„Zvláštní zápis dětí cizinců do MŠ“
„СПЕЦІАЛЬНЕ ЗАРАХУВАННЯ ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ ДО ДИТЯЧИХ САДКІВ“

Podle zákona Lex Ukrajina školství (č. 67/2022 Sb.) pro školní rok 2022/2023
Відповідно до закону Lex Ukraine Education (№ 67/2022 Зб.) на 2022/2023 навчальний рік
Místo pro podání žádosti (Місце застосування): Дитячий садок Mateřská škola Veřovice 529
Termín a doba podání žádostí: 8. června 2022 v době od 8.00 do 16.00 hodin
Кінцевий термін та час подання заявок: 8 червня 2022 року з 8.00 до 16.00 год

„Zvláštní zápis dětí cizinců do první třídy“
СПЕЦІАЛЬНУ РЕЄСТРАЦІЮ ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ ДО ПЕРШОГО КЛАСУ

Podle zákona Lex Ukrajina školství (č. 67/2022 Sb.) pro školní rok 2022/2023
Відповідно до закону Lex Ukraine Education (№ 67/2022 Зб.) на 2022/2023 навчальний рік
Místo pro podání žádosti (Місце застосування):
Початкова школа та дитячий садок Základní škola Veřovice 276
Termín a doba podání žádostí: 8. června 2022 v době od 12.00 do 16.00 hodin
Кінцевий термін та час подання заявок: 8 червня 2022 року з 12.00 до 16.00 год
Реєстрація здійснюється для дітей, народжених у період
з 01. 09. 2015 року по 31. 08. 2016 року та дітей, які були зараховані
у попередній рік, але перенесли відвідування школи на один рік.
Реєстрація буде проходити особисто.
Просимо батьків принести:
• документ, що посвідчує особу дитини (наприклад, паспорт, свідоцтво про народження)
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• Ваш документ, що посвідчує особу (наприклад, паспорт)
• підтвердження дозволу на проживання в Чеській Республіці (наприклад, віза)
Інформацію можна знайти на magdalena.obsivacova@zsverovice.cz, mobil +420 771 113 906

Projektový den v ZOO
Na pondělí 9. května se žáci 1. stupně a 6.
třídy moc těšili. Po covidové odmlce je čekal
výjezd za hranice našeho okresu. Autobusy s
usměvavými žáky vyrazily směr ZOO
Ostrava. Zde už na děti čekali nejen zdejší
zvířecí obyvatelé, ale také ošetřovatelé, aby je
seznámili s životem některých zvířat. Celá
naše výprava byla rozdělena do čtyř skupin.
Dvě skupiny se s odborníky blíže zaměřily na
africká zvířata (žirafy, zebry...) a zajímavosti
z jejich života, zbylé dvě se u pavilonu slonů
zabývaly chobotnatci, zvláštnostmi jejich těla a jejich životem.
Díky krásnému počasí jsme měli možnost pozorovat téměř všechna zvířata, obdivovat nádherně
rozkvetlé rododendrony, navštívit dětská hřiště a pořádně nakrmit kozy :-)
Mgr. Kristýna Macečková
Úspěch mladých cyklistů
V pátek 27. 5. proběhlo v Odrách okresní kolo dopravní soutěže.
Z oblastního kola, které bylo 6. 5. ve Frenštátě pod Radhoštěm,
se tam probojovala obě naše družstva – mladší i starší žáci.
Po pečlivé přípravě ve škole i na hřišti v Odrách soutěžili cyklisté
ve čtyřech disciplínách: teoretická část – testy, jízda po
dopravním hřišti, jízda zručnosti a první pomoc. Naši soutěžící
Veronika Tichavská, Adéla Koňaříková, Jakub Dorazil, Prokop
Dorazil z I. kategorie, ze II. kategorie Klára Demeterová, Nela
Švolbová, Damián Vymazal, Josef Macíček obsadili dvě skvělá
druhá místa.
Všem úspěšným cyklistům gratulujeme a děkujeme za vzornou
přípravu!
Mgr. Martina Macíčková
Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková
organizace hledá uchazeče na obsazení pracovního místa
Pokladník a administrativní pracovník
platové zařazení 8. platová třída (dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.),
pracovní úvazek 0,5
Nástup od 1. 9. 2022.
Požadavky: středoškolské vzdělání ekonomického zaměření, uživatelská znalost práce s PC,
schopnost práce v ekonomických softwarových systémech.
Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, nebo prodloužit.
Přihlášky do výběrového řízení zasílejte e-mailem do 30.6.2022.
Předmět e-mailu označte textem: „Pokladník a administrativní pracovník“. Zašlete životopis s údaji
o dosaženém vzdělání a přehledem praxe.
E-mail pro zaslání: renata.stepanova@zsverovice.cz
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Zprávy o činnosti Mateřské školy za měsíc květen
Čas letí neúprosně rychle a my máme za sebou další jarní měsíc, a to měsíc květen. V tomto měsíci jsme
měli ve školce velmi napilno. Letos se nekonala besídka pro maminky k svátku, ale besídka pro celou
rodinu na „Den rodiny“. Besídka se uskutečnila 16.5 v Kulturním domě, kde jsme společně s dětmi
nachystali sál i občerstvení pro rodiče. S dětmi jsme si připravili krátký program, kde se tančilo, zpívalo i
recitovalo. Malí „ježečci“ se nám představili v lidových krojích, a velcí „veverky“ se představili v barevně
batikovaných tričkách. Veverky si nakonec připravily i krátké divadlo, vtipnou pohádku „O veliké řepě“,
kterou si zahráli zejména naši předškoláčci, jelikož už s námi příští rok nebudou. Podle ohlasů rodičů a
dalších rodinných příslušníků se besídka povedla, za což jsme velice rádi. Chtěli bychom touto cestou
poděkovat rodičům, za hojnou účast a velké díky také patří obci, za zapůjčení prostoru Kulturního domu.
V úterý 24.5 jsme se vydali na velký výlet, a to do ZOO Ostrava. Zde nás čekaly paní průvodkyně, které si
pro nás připravily program. Ježečci měli program „Běží liška“, kde se dozvěděly nové informace o
zvířátkách žijících v lese. Veverky měly program „Divoké šelmy“, kde získávaly nové informace zejména
o kočkovitých šelmách. Mohly si osahat lebku medvěda, tygří dráp, kožešinu od lasice či odlitek lví stopy.
Poté co program skončil, jsme společně prošli celou ZOO, kde jsme viděli všechny možné druhy zvířátek,
avšak největší úspěch měl lev s lvicí, kteří nám předvedli pořádný řev. Věříme, že si děti výlet pořádně
užily a těšíme se na další společné výlety.
Markéta Petrášová
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PŘÍSPĚVEK KYNOLOGICKÉHO KLUBU VEŘOVICE

Závod pro každého majitele psa – 7. 5. 2022
V sobotu 7. května jsme zorganizovali tradiční Závod pro každého majitele psa. Počasí nám
bohužel od rána nepřálo, ale o závodníky nebyla ani tak nouze. Celkem se přihlásilo 21 závodníků
a členům ZKO Veřovice se opravdu dařilo. S přehledem jsme obsadili první místa ve všech
kategoriích.
Do kategorie „Začínající psí hvězda“ nastoupilo 7 závodníků. První místo obsadila Eva Kelnarová
s border kolií Nazarem, 2. místo obsadil David Janeček s českým strakatým psem Arletem
Klementajnem.
Do další kategorie „Profík na vodítku“ nastoupilo rovněž 7 závodníků. První místo zde obsadil
mládežník Jakub Janeček s českým strakatým psem Afroditou Zase v posteli.
Do kategorie „Zkušený psí borec“ nastoupili 4 závodníci. První místo obsadila Lenka Sýkorová se
zlatým retrívrem Larkem Goldenpack Martym, 2. místo obsadila Anna Šťastná s Flat coated
retrieverem Hardym od Perlové studánky.
Poslední kategorií byl „Úctyhodný psí veterán“ se třemi závodníky. Opět vyhrála naše závodnice a
zároveň hlavní aktérka těchto závodů paní Květoslava Valušová s hovawartem Mefistem Černá
tečka.
Na závěr závodů proběhla ukázka vlastních cviků, a také byli vyhodnoceni nejlépe namaškaření
psi. Závodníci si vyzkoušeli spoustu netradičních disciplín a prověřili si, jak dovedou pracovat se
svými čtyřnohými miláčky.
Závody by nemohly proběhnout bez podpory našich sponzorů, kterými byli: Vlasta Straková a
Martin Vlček-Veřovice, Michal Vaculín-pekárna Veřovice, Pavel Škarpa-malířství a natěračství
Veřovice, CHS hovawartů Černá tečka, CHS NO Dan-Klar a Stanislav Geryk spolu s Pavlem
Pítrem, kterým vděčíme za vynikající guláš. V neposlední řadě je na místě poděkovat celému
našemu pořadatelskému týmu.

Zkoušky dle NZŘ/MZŘ – 28.5.2022
V sobotu 28. května jsme uspořádali zkoušky podle národního a mezinárodního zkušebního řádu.
Na zkoušky bylo nahlášeno celkem 5 psovodů. Třem našim psovodům se podařilo zkoušku úspěšně
složit: ZZO1 (zkouška základní ovladatelnosti) Martina Janečková a Afrodita Zase v posteli, BHVT (zkouška doprovodného psa) Anna Šťastná a Hardy od Perlové studánky, StPr1 (zkouška
vyhledávání předmětů) Květoslava Valušová a Poly Černá tečka. Všem úspěšným absolventům
blahopřejeme.
Poděkování paní Květoslavě Valušové Gillarové
Jménem kynologického klubu Veřovice bychom chtěli poděkovat paní Květoslavě Valušové
Gillarové, dlouholeté hlavní výcvikářce kynologického klubu Veřovice. Paní Květa se v letošním
roce rozhodla ukončit na našem cvičišti funkci hlavního výcvikáře, kterou zde plnila mnoho let.
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Děkujeme jí za velkou dávku trpělivosti, neskutečné množství času stráveného na cvičáku a ochotu
věnovat se všem psovodům bez ohledu na druh výcviku či plemeno psa.
Paní Květa i nadále zůstává naší členkou, takže bude své znalosti a zkušenosti předávat i dále,
avšak bude mít teď více prostoru na výcvik svých vlastních pejsků. Přejeme jí do dalších let pevné
zdraví a ještě mnoho kynologických úspěchů.

Vandalové na cvičáku
V poslední době se na našem cvičáku potýkáme s nemalým problémem. Naší nově
zrekonstruovanou pergolu začali využívat na víkendové dýchánky náctiletí puberťáci. Bohužel po
nich zůstává na zemi rozbité sklo, o které se pak mohou pořezat nejen naši psi, ale i kdokoli další.
V potoce a všude kolem se vrší odpadky, bývají rozházené a poničené lavičky a židle. Při poslední
„návštěvě“ nám tito vandalové zničili zábradlí na schodišti do klubovny, poničili venkovní
posezení a jednou zkoušeli i podpálit židli. Nevíme, zda se jedná pouze o občany Veřovic nebo to
dělá někdo z blízkého okolí, ale apelujeme na rodiče, aby se trochu více zajímali o to, kde jejich
ratolesti tráví volný čas.
Zároveň bychom chtěli upozornit, že areál cvičiště je sice volně přístupný, ale nachází se na
soukromém pozemku, ve vlastnictví kynologického klubu. Jistě nám nebude vadit, když se při
procházce do přírody protáhnete i přes naše cvičiště. Respektujte však prosím, že na cvičáku
probíhá pravidelně výcvik a proto mějte své čtyřnohé miláčky a děti pod kontrolou. A pokud se
rozhodnete, že se u nás i posadíte a odpočinete si, nebude nám to vadit, pokud si po sobě uklidíte a
nebudete ničit náš majetek.

9

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. 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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POJÍZDNÁ RYCHLOČISTÍRNA PEŘÍ NA POČKÁNÍ
Firma s dlouholetou tradicí Vám nabízí tyto služby:
• čištění peří
• z naší sypkoviny a Vašeho peří šije deky a polštáře
Je možno dovézt i odvézt zdarma, informace na tel.č. 736 646 045
Stanoviště: Parkoviště za Kulturním domem Veřovice
Doba poskytování služeb: od 21. 6. 2022 – do 30. 6. 2022
9 – 12 hod.
Sobota, neděle a pondělí - zavřeno
MOUDŘÍ VĚŘÍ PEŘÍ !!!

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
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13 – 16 hod.
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J U B I L A N T I měsíce června 2022
Pavla Veselská
Ing. Ivana Besedová, Miroslav Kocián, Zdeněk Kučinský, Helena Zemanová, Aleš
Beseda
Josef Vymětalík, Anna Vaculínová
Miroslava Urbanovská, Anna Görigová, Danuše Besedová, Olga Knapová
Ludmila Svobodová, Běta Černochová
Červnovým jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí, optimismu a lásky do dalších let.

Vzpomínky:
Dne 23.6.2022 uplyne 5 let co nás opustil pan Zdeněk Sýkora.
S láskou stále vzpomínají manželka Věra, syn Zdeněk s rodinou a dcera Zdenka
s rodinou. Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.
Ve zpravodaji obce Veřovice zveřejňujeme pravidelně životní jubilea občanů dožívajících se 50, 60, 70, 80 let a
následně každý rok po osmdesátých narozeninách. Pokud si nepřejete být uveřejněni, oznamte to na Obecní úřad ve
Veřovicích osobně, poštou, telefonicky (556 857 093) nebo na e-mail: obecni.urad@verovice.cz.
Veřovský zpravodaj – periodický tisk územního samosprávného celku. Vydavatel: Obec Veřovice, 742 73 Veřovice
670. Číslo 6/2022 vydáno dne 2. června 2022. Vychází měsíčně v nákladu 670 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. 556 857 093. Evidenční číslo zpravodaje: MK ČR E 19217.
Obecní úřad si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje. Tisk: Obecní úřad Veřovice.
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