Červenec a srpen 2022
Motto:
„Ve škole života není prázdnin, ani svátků, ani nedělí“ – Vlasta Burian
Vážení a milí spoluobčané, milé děti.
HURÁ, PRÁZDNINY A DOVOLENÁ!
Vám, milé děti, přeji krásné, bezstarostné prázdniny a Vám, vážení spoluobčané, přeji
krásnou dovolenou. Prožijte je v plné pohodě, klidu a odpočinku, při krásném, slunečném a
teplém počasí. Hlavně si tyto letní dny volna užijte ve zdraví. A pokud budete cestovat,
nezapomeňte se i ve zdraví všichni vrátit zpět domů!
Milé děti, přeji Vám také spoustu nádherných a nezapomenutelných zážitků i důvodů
k úsměvu. Vy, rodiče, užijte si vše, co život přináší a prožívejte u sebe tu radost ze života,
co tak dobře znáte ze svých dětských let.
Těším se s Vámi všemi na Dni obce Veřovice 2022, který se koná v sobotu dne 16.7.2022 a
také se jistě potkáme na naší tradiční Veřovské pouti, která se koná v období od 12.8. –
14.8.2022.
Další vydání našeho Zpravodaje obdržíte v měsíci září 2022.
Martin Fojtík
starosta obce Veřovice
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USNESENÍ
ze 47. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, konaného dne 28.6.2022
Zastupitelstvo obce Veřovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění
47/1
určuje ověřovatele zápisu ve složení: František Černoch a Martin Fojtík
47/2
schvaluje upravený program 47. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice
47/3
volí návrhovou komisi ve složení: Lukáš Urbanovský a Ing. Ondřej Matuš
47/4
bere na vědomí zprávu předsedy finančního výboru
47/5
schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2022 takto:
Příjmy
42 795 700 Kč +
261 000 Kč =
43 056 700 Kč
Výdaje
46 037 300 Kč +
630 000 Kč =
46 667 300 Kč
Financování 3 241 600 Kč +
369 000 Kč =
3 610 600 Kč
Úplné znění rozpočtového opatření č. 5/2022 je nedílnou součástí tohoto usnesení
47/6
schvaluje a ukládá starostovi obce Martinu Fojtíkovi podepsat Dodatek Smlouvy o dílo č. 2 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. 2 v celkové výši 228.751 Kč
včetně DPH
47/7
rozhodlo o udělení výjimky ze Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2015 a
schvaluje a ukládá starostovi obce Martinu Fojtíkovi podepsat Smlouvu o dílo pro stavbu: „Studie rozšíření
průmyslové zóny v k.ú. Veřovice“ mezi firmou Projekt 2010, s.r.o., Ruská 398/43, 703 00 Ostrava –
Vítkovice, IČ: 48391531 a obcí Veřovice, Veřovice 670, 742 73 Veřovice, IČ: 00298531. Předmětem
smlouvy je zpracování studie pro rozšíření stávající zóny pro podnikání a lehký průmysl za cenu 175.000
Kč bez DPH
47/8
rozhodlo o udělení výjimky ze Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2015 a
schvaluje a ukládá starostovi obce Martinu Fojtíkovi podepsat Smlouvu o dílo č. 11/2022 na vypracování
projektové dokumentace na stavbu: „Modernizace sportovního areálu v obci Veřovice“ mezi Janem
Dudrem, Osvoboditelů 3778, 760 01 Zlín, IČ: 01269330 a obcí Veřovice, Veřovice 670, 742 73 Veřovice,
IČ: 00298531 za cenu 186.000 Kč bez DPH
47/9
schvaluje Závěrečný účet obce Veřovice za rok 2021 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Veřovice za rok 2021 v předloženém znění a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce
Veřovice za rok 2021, a to bez výhrad
47/10
schvaluje účetní závěrku obce Veřovice sestavenou k 31.12.2021 v předloženém znění
47/11
schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření příspěvkové organizace Kulturní zařízení Veřovice za rok
2021 v předloženém znění a schvaluje převedení výsledku hospodaření ve výši 23.174,57 Kč do rezervního
fondu příspěvkové organizace
47/12
schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Veřovice za rok 2021 v předloženém znění a schvaluje převedení výsledku hospodaření ve výši 6.908,88
Kč do rezervního fondu příspěvkové organizace
47/13
bere na vědomí Účetní závěrku Sdružení Povodí Sedlnice za rok 2021
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47/14
bere na vědomí celoroční hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení Povodí Sedlnice a Závěrečný
účet dobrovolného svazku obcí Sdružení Povodí Sedlnice za rok 2021 včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení Povodí Sedlnice, IČ: 70237093 za rok 2021
zpracované kontrolní skupinou KÚ MSK v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, § 17, odst. 7, písm. a) „bez výhrad“
47/15
bere na vědomí Závěrečný účet za rok 2021 dobrovolného svazku obcí Mikroregion Frenštátsko, nám. Míru
1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČ: 75110971
47/16
bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion
Frenštátsko, nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČ: 75110971 za rok 2021
47/17
bere na vědomí Zápis č. 1/2022 ze dne 19.5.2022 z jednání dozorčí rady dobrovolného svazku obcí
Mikroregion Frenštátsko, nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČ: 75110971
47/18
schvaluje a ukládá starostovi obce Martinu Fojtíkovi podepsat Smlouvu o zřízení věcného břemene, č.
smlouvy: 9900095842_1/VB mezi obcí Veřovice, Veřovice 670, 742 73 Veřovice, IČ: 00298531 a GasNet,
s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 zastoupena GasNet Služby, s.r.o.,
Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 27935311 a K.O, 742 73 Veřovice
47/19
stanovuje podle § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích třináctičlenné Zastupitelstvo obce Veřovice pro další
volební období, tj. roky 2022–2026
47/20
bere na vědomí žádost pana R. V., 742 73 Veřovice ze dne 18.5.2022 o odpojení slepého ramene starého
vodovodního řadu, které je vedeno pod pozemky parc.č. 439/2 a parc. č. 439/5 v k.ú. Veřovice
47/21
bere na vědomí žádost pana R. V., 742 73 Veřovice ze dne 18.5.2022 o vybudování přístupového přejezdu
přes příkopu a tím umožnění vjezdu na pozemky parc. č. 470/26, 470/68, 470/80 v k.ú. Veřovice
47/22
bere na vědomí žádost pana R. V., 742 73 Veřovice ze dne 18.5.2022 o přistavení většího množství
kontejnerů na tříděný odpad pro dolní část obce Veřovice
…...............................
…................................
Martin Fojtík
František Černoch
starosta obce
místostarosta obce
*****************************************************************************************************

Informace pro občany k partnerskému setkání obcí
Veřovice a Hendungen – 26. výročí spolupráce
Informujeme občany Veřovic, že v době od 4.8.2022 – do
7.8.2022 se uskuteční Partnerské setkání obcí Veřovice a
Hendungen.
Přivítáme naše společné přátele z německé obce Hendungen u příležitosti 26. výročí
vzájemné spolupráce.
Na toto setkání obec Veřovice obdržela finanční příspěvek z prostředků Českoněmeckého fondu budoucnosti, za který tímto děkujeme.
Martin Fojtík – starosta obce Veřovice
************************************************************************************
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Dodržování nočního klidu a klidu o nedělích a státních svátcích
Vážení spoluobčané,
nastaly prázdniny a léto je v plném proudu. Spoustu lidí krásné a slunečné počasí využívá
k odpočinku, či k posezení s rodinou nebo s přáteli na zahradách a terasách. Občas obdrží
zdejší obecní úřad oznámení o porušování klidu o svátcích či porušování klidu nočního.
Chtěli bychom Vás touto cestou vyzvat k dodržování a respektování klidu o nedělích a
svátcích. Jistě je každému z nás příjemné užít si alespoň o víkendu chvilku klidu a ticha.
Sekání trávy, či řezání dřeva o nedělích a svátcích jistě není vhodné. Je pochopitelné, že
všichni, kteří v týdnu v pracují, chtějí tyto činnosti stihnout o víkendu. Přesto Vás žádáme
o trochu ohleduplnosti a dodržování klidu o nedělích a svátcích. Prosíme, respektujte tento
požadavek.
Zároveň prosíme naše občany o dodržování nočního klidu. Ten je zákonem č. 258/2000 Sb.,
stanoven na dobu od 22.00 hod. do 6.00 hodin. Porušením nočního klidu se dopouštíte
přestupku, za který je možno uložit sankce ze zákona o přestupcích. Léto je obdobím konání
různých rodinných oslav, které se často protáhnou do noci. Sousedským sporům a neshodám
lze často předejít jen slušným oznámením, případně dohodou, o konání podobné akce mezi
nejbližšími sousedy. Vyhneme se tak zbytečným nadávkám, či dokonce volání městské
policie. Prosíme proto občany o vzájemnou ohleduplnost.
Děkujeme za pochopení.
František Černoch, místostarosta obce

Zprávy o činnosti Mateřské školy za měsíc červen 2022
První den měsíce června jsme s dětmi slavili Mezinárodní den dětí. Děti shlédly pohádku
Kroužek a Proužek, a protože nám přálo počasí, celé dopoledne jsme strávili na školní
zahradě, kde jsme se bavili různými soutěžemi, hrami a tancováním. Po splnění zábavných
úkolů děti došly až ke skrýši, kde byl ukryt sladký poklad.
Dne 24. června jsme se slavnostně rozloučili s budoucími prvňáčky. Měli jsme s dětmi
připraveno krátké vystoupení, nechybělo ani pasování na školáky. Nejvíce si děti užily
večerní opékání špekáčků a spaní ve školce. Děti si odnesly na památku pohádkové knížky,
pamětní složku, medaile i vysvědčení.
Na závěr tohoto měsíce jsme si vyjeli na výlet na Liščí mlýn, kde jsme si zahráli na indiány,
stříleli z indiánského luku, hráli na dobové hudební nástroje a jezdili na koni.
PŘIPOMÍNÁME, ŽE MATEŘSKÁ ŠKOLA BUDE V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN
UZAVŘENA
OD 18. 7. DO 19. 8. 2022.
Přejeme vám všem příjemné a hlavně slunečné prožití letních dnů, plno radosti, pohody a
nových zážitků.
Budoucím prvňáčkům přejeme šťastný vstup do 1. třídy a nový školní rok aby se pro ně stal
rokem radosti z poznávání a objevování všeho nového.
Za MŠ Alena Bezděková
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Slavnostní rozloučení s 9. třídou, konec školního roku
Ve středu 29. června se v KD Veřovice žáci 9. třídy loučili s povinnou školní docházkou. Deváťáci
měli připravený krátký program, který zhlédli rodiče, pan starosta, učitelé, zaměstnanci školy,
sourozenci a kamarádi. Podívali jsme se na prezentaci, která nám přiblížila skoro všechny
nejdůležitější momenty od 1. až do 9. třídy. Žáci poděkovali svým rodičům a také učitelům.
Proslovy pana starosty, paní ředitelky a třídní učitelky vyvolaly u některých žáků nenápadné
zajiskření v očích. Následovalo to nejdůležitější, předání posledního vysvědčení, pamětního listu a
drobného dárku. Ke konci jsme zhlédli prezentaci, ve které jsme se dozvěděli, na které školy žáci
v září nastoupí a budou pokračovat v úspěšném studiu a učení.
V závěru jsme se rozloučili, popřáli si krásné prázdniny a léto.
Mgr. Božena Přikrylová
Ocenění v národní soutěži Svět očima dětí
Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje každoročně soutěž s názvem Svět očima dětí, žáci z
celé republiky zasílají své práce literární a výtvarné. I žáci 5., 7. a 8. třídy naší školy poslali
do soutěže své texty a obrázky.
Daniela Vroblová ze 7. třídy získala ve velké konkurenci dětí z celé České republiky za svůj
obrázek ocenění. Cenu si pojede převzít 10. září do Prahy.
Blahopřejeme Danči a děkujeme za reprezentaci školy.
Mgr. Martina Šlapalová
Koncert ZUŠ Ve Frenštátě pod Radhoštěm
V úterý 24. 5. se vydala 1. – 4. třída na koncert Základní umělecké školy Frenštát pod Radhoštěm.
Akce se uskutečnila v krásném prostředí frenštátského kulturního domu. Svými hudebními výkony
nás příjemně naladili malí i velcí hudebníci. Program byl hodně pestrý a bohatý. Vyslechli jsme
věžní muziku, akordeon, dechový kvartet, kytarové duo, houslový soubor a další skupiny a
orchestry. Byl zde zastoupen také zpěv v podání sólových zpěváků, ale i působivé sborové skladby.
Výjimečný byl poslech písně Hádej ze známé pohádky Dvanáct měsíčků, kterou nám zazpívaly tři
zpěvačky za doprovodu tří harfenistek. Žákům se koncert velmi líbil.
Mgr. Pavlína Cibulcová
Den dětí
Letos jsme Den dětí oslavili zpěvem a sportem. Hned ráno jsme se všichni z 1. stupně sešli v jedné
třídě a hudební přehlídka mohla začít. Zahájily to děti z první třídy, které nám zazpívaly písničku
Pět minut v Africe. Moderování se ujaly dvě žákyně páté třídy, Alice a Manu, a postupně zvaly na
pomyslné podium jednotlivé účinkující. Z každé třídy mohl kdokoli předvést svůj hudební talent.
Někdo zazpíval sám, někteří si dali duet, hrálo se na kytaru, flétnu, klavír a dokonce i akordeon.
Odborná porota, kterou tvořily paní učitelky, to neměla vůbec jednoduché, proto se rozhodla ocenit
více vystoupení. Oceněni byli tito vystupující: Jiří Petráš, Adam Kozár, Denisa Pustková, Valerie
Nenutilová, Šimon Janda, Sofie Orságová, Ludmila Cibulcová a Šárka Tománková.
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Od paní ředitelky si pak převzali sladkou medaili a diplom. Na závěr vystoupilo pěvecké seskupení
děvčat ze druhé třídy „HOLKY KLOBOUKY“, které nás potěšily písničkou z pohádky Tajemství
staré bambitky 2. Za snahu a chuť nacvičit vystoupení navíc si zasloužily cenu poroty. Všem
vystupujícím patří velká pochvala, že se nebáli vystoupit před tak velkým publikem.
Po ukončení pěvecké soutěže a vyhlášení vítězů byly pro děti připravené sportovní disciplíny
v tělocvičně a na školním hřišti školy. Učitelé si zde nachystali pro děti sportovně -dovednostní
disciplíny. Děti například skákaly v pytli, házely na cíl, absolvovaly překážkovou dráhu, skládaly
zkoušky zručnosti a další. Za každou splněnou disciplínu pak dostaly razítko na kartu aktivit a
po nasbírání 11 razítek na ně čekala sladká odměna. Rádi bychom všechny moc pochválili
za aktivitu a nadšení při plnění úkolů.
Mgr. Jana Pyšková a Mgr. Naděžda Boorová
Pasování na čtenáře
Všem na vědomost se dává, že 16. června 2022 se Veřovice rozrostly o dvaadvacet nových rytířek
a rytířů. Do řádu ochránců Písmenkové říše byli pasování v místní knihovně na akci, kterou
připravila naše základní škola ve spolupráci s knihovnou Veřovice a Frenštát p. R. Poetický vstup
do království knížek zajistili král s královnou a odhodlaní prvňáčci, nyní již čtenáři, si cestu do něj
vysloužili tím, že prokázali dovednost čist a chutí stát se celoživotními čtenáři. Doufejme, že jim
složený rytířský slib vydrží, že získaný čtenářský průkaz se bude plnit záznamy o přečtených
knihách a že láska ke knihám se stane součástí jejich života.
Mgr. Magdalena Obšivačová
Den dětí ve škole plný aktivit
V úterý 31. května přichystali učitelé ZŠ Veřovice zábavný den plný aktivit pro celý 2. stupeň.
Nejdříve jsme se rozdělili do tří skupin, v každé skupině byla část žáků ze všech tříd. Potom byl
den rozdělený na tři hlavní aktivity.
První aktivita probíhala v sále kulturního domu, kde jsme všichni v jedné skupině proti sobě
soutěžili v různých hrách. Většina byla na fyzickou aktivitu a další zase na přemýšlení. Trvalo to
přibližně hodinu a půl.
Na druhou aktivitu jsme se přesunuli do učebny ve škole, kde jsme jakýmkoliv způsobem měli
výtvarně vytvořit plachetnici, kterou bychom odpluli na prázdniny.
Poslední aktivita proběhla ve třídě v kulturním domě, kde jsme přes počítač hráli hru Riskuj.
Nikita Lichovníková, 8. třída
… Byla jsem moc ráda, že to pro nás škola udělala. Byl to den nabitý programem, byla tu možnost
se začít navzájem bavit a spolupracovat. Plnili jsme jeden úkol za druhým, čekala nás dokonce
sladká odměna – dostali jsme nanuk. Bylo to super …
Klára Demeterová, 8. třída … Nejdřív jsme kreslili lodě, na kterých odplujeme do prázdnin.
Kreslení mi sice moc nejde, ale byla to zábava. Další stanoviště bylo Riskuj, líbilo se mi, že to
nebyly otázky jenom z učiva, ale naučil jsem se i něco nového. Poslední stanoviště byla spousta
krátkých her. Byly hodně originální.
Celý den byl úžasný a doufám, že tahle akce se bude opakovat. Marek Šumšal, 7. třída
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Den dětí na Družinotúře
Den dětí jsme se školní družinou letos oslavili v přírodě na výšlapu. Bezmála čtyřhodinová túra
kolem Veřovic byla prolnuta několika stanovišti s úkoly. V altánku jsme luštili kvízy, v lese lovili
zvířata, házeli šiškami na cíl atd.
A protože bylo krásné slunné odpoledne, často jsme dělali přestávky na pití a nikde nechutná rohlík
se salámem tak jako na pařeze v lese. Nechybělo malé sladké překvapení – muffiny se šlehačkou.
Děti vnímaly přírodu všemi smysly. Pozorovaly ji kolem sebe, poslouchaly zvuky lesa a nasávaly
jeho vůni po dešti. Sbíraly šišky, klacíky a ke konci výletu měly štěstí vidět i silně ohroženého
mloka skvrnitého, jak si to mířil přes cestu.
Dnešní doba láká mládež spíše k počítači než do přírody a i když to někteří vzdali, většina se
zúčastnila a nelitovala. Posléze čekalo děvčata a chlapce vyhodnocení celé akce a předání diplomů,
medailí a sladkostí. Nikdo neodešel s prázdnou.
Chceme závěrem ještě poděkovat Karolíně, Dominikům a Markovi z vyšších tříd, kteří si dobře
pamatují prima družinové zážitky a nabídli se s pomocí při organizaci.
Vychovatelky ŠD
Závěr školního roku na myslivecké chatě
Ke konci června školní družina navštívila areál myslivecké chaty, kam nás pozvali naši myslivci.
Po příchodu a úvodním uvítání se holky a kluci usadili na lavicích pod altánem a po krátkém
povídání pan Matúš začal odpovídat na spoustu otázek, týkajících se lesa, myslivosti i dalšího
připraveného programu. Někdy v průběhu jsme předali myslivcům dárek v podobě plakátu
s obrázky, které kreslily děti, myšlenkovou mapou na téma les, také něco na zub a kalendář
s podpisy děvčat a chlapců.
A protože všem v přírodě pořádně vyhládlo a myslivci měli připraveny špekáčky, chléb a kečup,
pustili jsme se do opékání. Podělili jsme se také s mysliveckými psy Cinem a Cirou, kteří mezi
námi po celou dobu pobíhali.
Odpoledne bylo vydařené, přálo nám počasí, byla dobrá nálada a skvělý program v krásném
prostředí. Co více si přát. Děkujeme především hlavnímu organizátorovi Pavlu Matúšovi a také
jeho rodině.
Těšíme se na další setkávání.
Vychovatelky ŠD
Soutěž s panem Popelou
V letošním školním roce se naše škola zúčastnila 21. ročníku Soutěže s panem Popelou 2021/2022,
kterou pravidelně pořádá společnost FCC Česká republika, s.r.o.
Školní družina letos organizovala sběr papíru pro žáky a obyvatele Veřovic dvakrát, a to v říjnu
2021 a květnu 2022. Nasbíralo se celkem 8706 kg a i když to bylo v některých předešlých letech
mnohem více, přesto toto množství letos stačilo na to, abychom se umístili na 3. místě v rámci kraje
v hodnocení podle celkového množství papíru. V hodnocení podle množství papíru v přepočtu na
jednoho žáka (41,47 kg) jsme se umístili na 10. místě, což je rovněž nejvyšší umístění za dobu naší
účasti v soutěži. V tomto ročníku se zapojilo 127 škol v regionu severní Moravy, takže opravdu
velký úspěch.
Cenu a diplom předávala ve čtvrtek 23. 6. 2022 ve třídě školní družiny paní Ing. Klára Ossová,
která má na starosti právě náš region. Z tohoto překvapení měli žáci velkou radost a zvědavě
nakukovali do papírových tašek, naplněných rozličnými a praktickými dárky (bandasky na pití,
propisky, vaky, přívěsky, hry apod.).
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Paní Ossová si povídala s dětmi o důležitosti a užitečnosti třídění odpadu, jak to vypadá na velkých
linkách v provozu a pozvala žáky naší školy na prohlídku do Ostravy do největší provozovny na
severní Moravě.
Děkujeme všem, kteří nás podporují a podílejí se na sběru papíru v naší obci a také všem žákům a
rodičům, kteří nám při této akci pomáhají. Moc si toho vážíme.
Vychovatelky ŠD
Chutě, vůně a vedro v kuchyni
V úterý 7. června si žáci 7. třídy udělali den v kuchyni. Pekli, vařili, smažili, míchali a tak dále.
Jedna skupina dělala tortilly, druhá pekla sušenky (a dala ochutnat i paním učitelkám), třetí
skupinka dělala lívance.
Byla spousta zábavy a hlavně vedro v kuchyni.
Anna Balážová
Jak na výborné sušenky
Nejdřív musíte udělat těsto, a to se myslím dělá tak, že si roztopíte máslo a pak do toho dáte cukr,
mouku, 2 vajíčka a kousky čokolády a pak to všechno promícháte (třeba rukama jako já). Potom to
dáte na plech a pak do trouby na pár minut.
K výborným sušenkám doporučuji kávičku.
Dominik Bjaček
Odměna na konec školního roku
Za celoroční práci děti prvního stupně dostaly zaslouženou odměnu. Měly možnost si zblízka
prohlédnout podmořský svět, Andělské vodopády, New York nebo se projet na bobové dráze
v Dolní Moravě. A jak to vše ve škole stihly? Podívat se můžete na webové stránky naší školy.
Tímto děkujeme MŠ a ZŠ Motýlek Kopřivnice za zapůjčení brýlí pro virtuální realitu.
Mgr. Martina Macíčková
Gastrohrátky kolem světa
Poslední pátek tohoto školního roku se sedmáci vydali do Frenštátu p. Radhoštěm, kde učitelé a
studenti hotelové školy připravili pro okolní základky dopoledne plné her, zábavy, chutí i vůní –
gastrohrátky.
Všichni nejdříve obdrželi občerstvení (koblihu, kofolu a míchaný nápoj), potom plnili různé úkoly
spojené s jídlem a na závěr si vybrali cenu, která se jim líbila. Někteří si odnesli nabíječku na mobil,
jiní obří lízátka, kornout barevných sněhových pusinek nebo zajímavou klíčenku.
Akce se ve slunečném a opravdu letním dnu vydařila a všichni jsme si gastrohrátky užili.
Mgr. Martina Šlapalová
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Červen – doba školních výletů
Výlet 5. třídy do Kopřivnice
Otázku „Kam pojedeme na výlet? “ jsme ve třídě řešili docela dlouho. Každý z nás měl jinou
představu. Někdo chtěl poznávat historii, jiný se vydat na turistiku, další jet vlakem nebo zažít něco
neobvyklého. Nakonec jsme se rozhodli pro kompromis, tak aby si to užila většina z nás. Vlakem
jsme tedy dojeli do Kopřivnice a vydali se směrem ke zřícenině hradu Šostýn. Kdo chtěl, zpestřil
si cestu plněním lesních úkolů a hledáním pokladu v cíli. U zříceniny jsme si zahráli schovku,
pozorovali zdejší ještěrku či se procházeli po pozůstatcích hradu a představovali si, jaké by to bylo
žít v období gotiky.
Poté jsme se přesunuli do skautského centra Vanaivan, kde na nás čekaly lektorky s připraveným
programem. Hráli jsme řadu týmových her, užili si legraci a hlavně si objednali k obědu pizzu. Po
ukončení programu zbyl ještě čas na točenou vanilkovou zmrzlinu. A jak se nám výlet líbil?
„Den byl super. Líbily se mi hry, které pro nás vedoucí nachystaly. Nejvíce se mi líbila hra se
smyčkami, kdy jsme se drželi v kruhu, nemohli se pustit a museli si pomáhat, abychom všichni
postupně smyčkou prolezli. Bylo to boží.“
„Nejlepší bylo, že nám paní učitelka objednala pizzu.“
„Nejvíc se mi líbil výšlap na Šostýn. Po cestě na zříceninu jsme měli úkoly. Byla to zábava.“
Žáci 5. třídy
Deváťáci v Praze
… Po příjezdu jsme na nádraží viděli sochu Nicolase Wintona, o kterém jsme se učili v dějepise,
pomohl za války zachránit mnoho dětí.
Patricie
… Na výletě v Praze se mi moc líbilo. První den, když jsme přijeli, to bylo úterý, jsme se jako
první šli podívat do Národního muzea, kde se mi nejvíce líbily minerály.
Verča
… V Praze jsem obdivoval památky, stavby a mnoho dalšího. Byli jsme v Národním muzeu, na
Staroměstském náměstí u Orloje, na Petříně a Petřínské rozhledně, v Tančícím domě, ve Světě
medúz, na Václaváku, na Karlově mostě, v ZOO.
Oliver
… V Praze se mi nejvíce líbila noční procházka k Pražskému hradu, odtud byl nádherný
výhled na osvětlenou Prahu a Petřínskou rozhlednu. Byl kouzelný úplněk. Také mě bavila
cesta metrem, tramvají a lanovkou.
Marian
… Mrzelo mě, že nás nepustili na střechu Tančícího domu. Výlet mohl být delší.
Filip
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… Je to město, kde je památka na každém rohu. Líbily se mi procházky, povídání. Když jsme
byli v ZOO, tak to bylo super. Za výlet jsem rád, užil jsem si to celkově.
Matyáš
… V ZOO to bylo nádherné. Ve středu ráno jsme šli z Újezdu kolem soch Olbrama Zoubka
k lanovce na Petřín. A tam to bylo tak nádherné. Pohled z rozhledny byl překrásný. A ta zahrada
s růžemi byla nejhezčí. Byli jsme i zrcadlovém bludišti, kde byla sranda, když nám to dělalo dlouhé
nohy, nebo zase krátké.
Melania
Jako poslední jsme dojeli metrem do Světa medúz, který byl úplně nádherný. Ty nejmenší
medúzy patří k nejjedovatějším. Také jsme tam vyzkoušeli jízdu tobogány.
Aďa

Druháci ve Štramberku
Ve středu 15. června se druháci vydali vlakem do Štramberka. První zastávkou byla pekárna
U Hezounů, kde se děti podívaly, jak se pečou válené štramberské uši, a ještě teplé mohl každý
ochutnat. Poté se vydali kolem arboreta (které bylo bohužel zavřené) k starému lomu a dále
na Trúbu. Většina dětí si troufla zdolat hradní věž, odměnou jim byla krásná vyhlídka. Po krátkém
odpočinku a občerstvení všichni pokračovali k jeskyni Šipka, kterou děti důkladně probádaly.
A nechybělo ani tolik oblíbené dětské hřiště s kolotočem. Trochu unavení i umazaní, ale spokojení
ze zdařilého výletu, se druháci domů vrátili opět vlakem.
Mgr. Martina Macíčková
Extrémně hezky školní výlet
Sedmáci se vydali na Kletnou, kde pro ně instruktoři týmu ZaObzor z DDM Kopřivnice připravili
dva dny her, aktivit a jiné zábavy.
Počasí vyšlo (lepší jsme si nemohli přát), vlaky neměly zpoždění, cesta pěšky krásně utekla,
kamióny na dálnici vesele troubily na naše mávání z mostu, závěrečná zmrzlina byla skvělá.
Výlet se vydařil.
Nejvíce se mi na výletě líbilo přistávání na Marsu. Měl jsem dobrý tým a taky jsme měli dobrý
modul. Užili jsme si u toho hodně srandy. S každým týmem se mi pracovalo dobře, protože jsme
se vždycky domluvili, nejlépe se mi pracovalo při golfu, protože každý věděl, co má dělat, takže
to šlo rychle.
Marek
Mně se nejvíc líbila hra, ve které jsme museli vyběhnout 14 osmitisícovek. Nejvíce se mi líbilo,
protože to bylo velmi zábavné a o náhodě. Se třídou se mi pracovalo dobře. Nejvíce se mi líbila
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skupina, ve které jsem byl já, Lucie Jalůvková, Michal, Ondřej a Simona, pracovalo se mi s nimi
dobře, protože jsme byli sehraní a vyhráli jsme první místo.
Jarek
Na výletě se mi líbily nejvíc ty aktivity, hlavně to s těmi horami. Ta mě bavilo nejvíc a taky jak
jsme měli osvobodit zvířátka ze ZOO. Ocenila bych, že měli velice dobré nápady na aktivity a také
měli dobré jídlo. Vylepšila bych asi tu stezku, protože nebyla moc strašidelná, čekala jsem, že tam
na nás někdo vybafne, ale nic. Se spolužáky se mi pracovalo dobře a nejlíp se mi pracovalo s
Luckou na ty hory a pak taky se Simčou a Dančou, jak jsme měli postavit ten přístroj na zárodek.
Majda
Nejvíce se mi líbilo to, že jsme byli venku co nejvíc, ocenil bych i to, že jsme o přestávkách mohli
ven. Se třídou se mi pracovalo dobře, protože i když třeba jsme prohrávali, tak furt jsme se snažili.
Nejlíp se mi pracovalo ve skupince na golfu, protože nám to šlo a byli jsme dobří.
Dominik W.
Třeťáci v Ostravě
Žáci třetího ročníku dne 16. 6. jeli vlakem z Veřovic do Ostravy – Dolních Vítkovic, kde navštívili
populárně naučné centrum Velký svět techniky. Zde si žáci prošli expozici Svět vědy a objevů, Svět
civilizace a Svět přírody. Nechyběla ani návštěva zdejšího komfortního 3D kina, kde žáci zhlédli
přírodovědný a zeměpisný dokument z produkce BBC z mořského a podmořského světa.
Plni nových zážitků se pak z Ostravy navrátili vlakem zpět do Veřovic.
Mgr. Naděžda Boorová
Čtvrťáci na Ondřejníku
V pondělí 20. 6. se čtvrtá třída vydala vlakem na výlet do Frýdlantu nad Ostravicí. Sluníčko nás
hřálo už od samého rána, tak nám všem bylo jasné, že zdolat Ondřejník nebude jen tak. Teplota
vzduchu nám výšlap dost ztěžovala, ale my jsme se nedali. Chladili jsme se v lesním potůčku,
osvěžovali jsme se rozprašovačem a stříkali si za krk vodu. Po cestě jsme se zastavili v lesním baru,
tam načerpali poslední síly, a přece jen jsme, sice úplně propocení, vrchol Ondřejníku zdolali.
Nahoře nás čekala odměna v podobě otevřeného bufetu, kde jsme si mohli koupit různé dobroty.
Cesta zpátky už byla pohodička. Ve městě jsme se zastavili utratit poslední kačky v peněžence a
minuty, které nám zbývaly do odjezdu zpět domů, jsme strávili na krásném, novém dětském hřišti.
Po výstupu z vlaku ve Veřovicích nás některé pěkně zchladila dešťová přeháňka, ale v tom vedru
to bylo příjemné.
Výlet se nám moc povedl a příští rok prý „VZHŮRU NA LYSOU“.
Prvňáci ve Štramberku
V úterý 21. 6. se děti z první třídy vydaly na školní výlet do nedalekého Štramberka. Usměvavé
tváře dětí plné očekávání sice od rána lechtalo sluníčko, ale mikina se v tento den opravdu hodila.
Po příjezdu jsme šli pěšky do cukrárny U Hezounů, kde nás čekala prohlídka pekárny, ukázka
pečení štramberských uší a zajímavé povídání pana Hezkého o jejich historii. Na konci prohlídky
si děti mohly pochutnat na teplém uchu. Z cukrárny jsme pokračovali na náměstí, kde se děti
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nasvačily a mohlo se vyrazit na Trúbu. 18 dětí překonalo strach a vystoupalo do nejvyšších pater
hradu a mohly se potěšit krásným výhledem po okolí. Z Trúby jsme se vrátili zpět na náměstí, kde
si děti ve stánku mohly koupit nějaký suvenýr a utratit tak penízky. Až utratili vše, co měli, vydali
jsme se na cestu zpátky. Ještě jsme se zastavili v jeskyni Šipka, kterou si děti důkladně prohlédly,
a pak už jsme se spokojeně vraceli domů. Výlet se nám moc vydařil a všichni jsme si ho pořádně
užili.
Mgr. Jana Pyšková
Úspěšně se nám podařilo dokončit letošní školní rok. Děkuji všem učitelům a žákům za zvládnutí
výuky v náhradních prostorách družin a kulturního domu a těšíme se 1. září na návrat
do zrekonstruovaných prostor staré budovy školy.
Přeji vám všem klidné a pohodové prázdniny plné sluníčka a dobré pohody.
Mgr. Renata Štěpánová
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Měsíc květen a červen byl u nás ve znamení sportu.
Zahájili jsme plavecký kurz ve Frenštátě pod
Radhoštěm. Celkem jsme se zúčastnili 9 lekcí a po
skončení kurzu již několik dětí zvládlo přeplavat
bazén bez pásu, rukávků či jiných pomůcek. Jak řekla
jedna paní učitelka plavání – tohle nezvládnou ani
někteří páťáci. Moc všechny naše děti chválíme za to s jakou vervou a odhodláním se do plavání
pustily.
Aby toho nebylo málo, v červnu jsme také absolvovali in-line kurz pod vedením HEPA Sport Nový
Jičín. Pod vedením 2 instruktorek se děti starší čtyř let účastnily 5-ti denního kurzu. Všechny děti
udělaly za tu dobu velké pokroky. Již zvládnou nejen ujet kus cesty, zabrzdit a sjet z prudšího kopce
ale i mrštně zdolat překážkovou dráhu.
V květnu jsme se také vydali za kulturou. Uměleckou školou ve Veřovicích jsme byli pozváni na
koncert do katolického domu na představení „Z pohádky do pohádky“. Touto cestou velmi
děkujeme za tuto možnost. Děti i my dospělí jsme byli nadšení.
Pro dospěláky jsme uspořádali v kulturním domě přednášku pana Mgr. Jiřího Haldy „Máma, táta,
babi, děda – aneb jak spolu komunikovat“. Přednášky se zúčastnilo přes 80 zájemců. Děkujeme za
pozitivní ohlasy a těšíme se na další přednášky, které nás budou čekat v tomto kalendářním a
současně dalším školním roce.
Červen byl také ve znamená loučení se s předškoláky. Tento den musí být pro děti výjimečný, aby
měly na co vzpomínat. Ráno jsme se vydali na výlet do Štramberka, kde jsme zvládli projít jeskyni
Šipka, vylézt nahoru na Trúbu a dát si výborný oběd v restauraci na náměstí. Po vydatném obědě
následoval odpočinek a pak jsme se vydali do Orlovny, kde nás čekalo malování na obličej, opékání
špekáčků ale i skákací hrad. Došlo také na pasování předškoláků na školáky. Večer nesmělo chybět
šampaňské a diskotéka. Děti zalehly do postýlek, noc opět všichni zvládli bez slziček a ráno jsme
se již těšili na všechny rodiče a dali si společnou královskou snídani. Bylo to opět velkolepé.
Končí nám další školní rok a my máme čtyři roky provozu za sebou. Tímto chceme poděkovat
všem, kteří nám pomáhají či fandí. Vážíme si toho a moc děkujeme. Přejeme všem krásné léto!
Mgr. Kateřina Opletalová
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Opět po roce pořádají lyžaři z Veřovic „Soutěž ve vaření gulášů“
Je už tradicí, že prázdninové vydání veřovského Zpravodaje je dvouměsíčník červenec – srpen, a
proto jsem musel s pozvánkou na Soutěž ve vaření gulášů „vyrukovat“ už nyní. Do konání soutěže
jsou ještě necelé dva měsíce, ale na druhé straně mají případní zájemci o zapojení do soutěže
dostatek času na rozmýšlení a přihlášení.
A teď trochu historie týkající se už této tradiční soutěže, kterou někteří nazývají „veřovský
gulášfest“. V archivu Lyžařského klubu máme všech uskutečněných XIII. ročníků a jen pro
zajímavost uvedu posledních deset:
ročník
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

rok
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

počet soutěžních týmů
odhad počtu návštěvníků
9
500
8
400
10
500
12
800
10
500
10
800
nekonal se z důvodu deštivého počasí
8
800
8
600
5
500

Soutěž se koná pravidelně poslední srpnovou sobotu. Navštěvují ji jak občané obce, tak i
návštěvníci z okolních vesnic, turisté nebo chataři. Vítěze nejlepšího guláše si určí návštěvníci sami
svým hlasováním. U X. ročníku jsme měli také odbornou komisi z renomovaných kuchařů, kteří
také určili své pořadí soutěžících. Jelikož se nejedná o profesionální soutěž, spravedlivější a
demokratičtější se nám jeví hlasování návštěvníků.
U některých ročníků byl i doprovodný program - vystoupení „živé“ hudby. Na akci se nevybírá
vstupné a zisk z prodeje gulášů je příjmem soutěžících.
V současné době, kdy dochází k raketovému zdražování a inflaci, bude i vaření guláše finančně
náročné. Lze si jen těžko představit, že porce guláše bude za 80 či 90 Kč tak, jak to bylo ještě v
minulosti. Přesto si myslím, že to tradiční návštěvníky soutěže a konzumenty neodradí od návštěvy
nádherného lyžařského areálu. A přát si lze jen aby počasí „vyšlo“ a obloha byla po celý den
„azurová“.
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POZVÁNKA - Lyžařský klub Veřovice zve všechny místní i přespolní občany na

XIV. ročník Soutěže ve vaření gulášů,
který se uskuteční v sobotu 27. srpna 2022
Vaří se tradičně venku, v areálu Lyžařského klubu na otevřeném ohni. Akce začíná v 10 hod.
zapálením ohňů pod kotly a první porce gulášů budou k dispozici od 14 hodin.
Zájemci se mohou přihlašovat už od uveřejnění tohoto článku osobně na lyžařské chatě, nebo
telefonicky u paní Klopcové č. tel. 736 155 374. Rádi bychom uvítali mezi soutěžícími i týmy z
řad veřovských spolků.
Z pověření výboru LKVE – Pavel Křížek
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PŘÍSPĚVEK KYNOLOGICKÉHO KLUBU VEŘOVICE
Vystoupení Den dětí Mořkov - 5.6.2022
V neděli 6. června jsme vystoupili na Dnu dětí na fotbalovém hřišti v obci Mořkov. Předvedli jsme
krátkou ukázku poslušnosti a tradičně obrany, které jako obvykle sklidily veliký obdiv. Nechyběla
však ani ukázka netradičních dovedností v podání Jakuba Janečka a Afrodity, kteří předvedli např.
podávání vodítka a zvedání předmětů ze země.

Obranářský závod - 11.6.2022
V sobotu 11. června jsme uspořádali na našem kynologickém cvičišti obranářský závod. Z
původních 4 kategorií, jsme otevřeli pouze kategorii ZZO1 - 6 závodníků a kategorii ZVV1
(poslušnost, obrana) - rovněž 6 závodníků. I přes menší počet přihlášených soutěžících se nám akce
povedla a celé závody proběhly ve skvělé atmosféře, navíc nám přálo i počasí.
Posuzování se ujal rozhodčí pan Vladimír Košťál a figurování náš figurant Martin Žáček. Velice
oběma pánům děkujeme za jejich práci.
Soutěžili i naši členové. V kategorii ZZO1 to byla Anna Šťastná s Hardym od Perlové studánky,
která se umístila na 3. místě a Martina Janečková s Afroditou Zase v posteli, která se umístila na 6
pozici. V kategorii ZVV1 soutěžil Lubomír Srba s Chasanem Warpeco a umístil se na 5 místě.
Děkujeme všem závodníkům, kteří nás svou účastí podpořili, organizátorům za hladký průběh
akce, divákům, kteří se na náš přišli podívat a především pak sponzorům, bez nichž by tato akce
neproběhla: Obec Veřovice; Pavel Škarpa - malířství a natěračství, Veřovice; Stanislav Geryk,
Veřovice; Krmivo Bardog - Josef Bartošík; Krmivo
Fitmin; Lubomír Srba, Kopřivnice; Michal Vaculín –
pekárna Veřovice; Milošek Pítr, Veřovice; Stanislav
Keller, Lichnov; Poháry Bauer s.r.o.; Pavel Matúš,
Veřovice; Vlasta Straková a Martin Vlček, Veřovice.
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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
➢ 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. 737 190 613

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

Vyčistím sedačky, čalounění, koberce, interiéry
automobilů mokrou cestou.
Kontakt: Jiří Marek, tel.739 640 626, IČO: 08842311
INFORMACE KNIHOVNY
Upozorňujeme všechny čtenáře, že knihovna Veřovice bude
uzavřena v době 8.8. - 18.9.2022.

UPOZORNĚNÍ
Žádáme občany, kteří dosud nenahlásili k vyúčtování stav vodoměru na obecním
vodovodu či stav vodoměru na studni, aby takto co nejdříve učinili. Děkujeme
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Ladies cykloteam Veřovice
Dovolím si po roce opět napsat pár řádků o našem letošním cyklovýletě. Tentokrát to byl sedmnáctý
ročník a bylo nás jedenáct. Bohužel dvě Hanky se letos nemohly zúčastnit. Den předem jsme
uschovaly kola a batohy do revíru, aby je pak parta z „rychlé roty“ naložila do auta fy ALVE.
V pátek 10.6. jsme z veřovického nádraží vyjely vlakem přes Valašské Meziříčí, Hulín, Břeclav do
Mikulova. Tentokrát jsme měly zajištěno ubytování v „Apartmánu Svět“, u paní Štanglerové.
Penzion nedaleko městského centra, plného památek, cukráren, kavárniček se zahrádkami…
Do této destinace jsme se vrátily po 5-ti letech a po cyklostezkách jsme kromě Mikulova opět
projížděly obcemi a městečky jako např.: Březí, Sedlec, Hlohovec, Valtice, Lednicko-valtickým
areálem, kolem rybníku Nesyt a lednických rybníků. Z Mikulova jsme přes Nový Přerov podél
hranic po cyklostezce „Ahoj sousede“ zajely opět i do Rakouska. O památkách a zajímavostech
tohoto regionu jsem psala ve zpravodaji už v roce 2017.
Nově jsme se po cyklostezce dostaly i k jedinečné památce – patnáctiobloukovému baroknímu
mostu, který prošel velkou rekonstrukcí v roce 2020. Most vede na dnes již zaniklou část bývalého
ostrova Portz Insel, kde byl lovecký zámeček Dietrichsteinů.
Projížďku Lednicko-valtickým areálem jsme měly zpestřenou akcí „Hudba na kole“. Letos se konal
už 7.ročník. V rámci ČR jde o ojedinělý projekt spojující hudbu různých žánrů, cykloturistiku a
poznávání atraktivních turistických zajímavostí a místní gastronomie sousedních regionů Jižní
Moravy a Dolního Rakouska. A tak jsme si mezi ujetými kilometry na kole poslechly u Tří Grácií
písničkářku Sašu Niklíčkovou a punkovou kapelu Šoulet, u Nového dvoru bubenickou šou Wild
Sticks, v areálu vinařství Sedlec cimbálovou muziku Klaret, v Letohrádku Portz Insel saxofonový
soubor Partisax, u rybníku Nesyt dudáky TRYHUCI… Bezva spojení sportu a kultury. Takové
pohlazení po duši. Nezapomenutelné zážitky!!!
Prožily jsme krásných společných 6 dní, připsaly si další ujeté kilometry s jedním defektem.
Chceme tímto poděkovat firmě ALVE Veřovice a řidičům za odvoz kol tam i domů, všem dalším,
kteří pomáhali s nakládkou a vykládkou kol a batohů. DĚKUJEME!!
Ladies cykloteam: Hela, Anka, Dana, Majka, Marci, Míla, Pavla, Petra, Radka, Romi, Eva
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MÍSTNÍ POPLATKY

Vyzýváme občany, kteří dosud neuhradili místní poplatky za rok 2022, aby tak
co nejdříve učinili a vyhnuli se tak jejich navýšení.
Poplatek ze psa činí 120,- Kč za 1 psa a byl splatný do 31.03.2022.
Poplatek za komunální odpad činí 600,- Kč za 1 osobu a byl splatný do
30.06.2022. Děkujeme.

J U B I L A N T I měsíce července a srpna 2022
Červenec:

Petr Vybíral, Jitka Novotná, Martin Jeřábek, David Bartoň, Zdeněk Sýkora
Karel Pekár
Pavel Petr, František Gold, Oldřich Křížek, Božena Gabauerová
Anna Holubová
Dobromila Kuncová
Srpen:
František Šándor
Jana Křížková, Věroslava Madecká
Luděk Hanák
Ing. Otto Havel, Lubomír Hoďák, Pavol Koleno, Antonín Fojtík
Všem jubilantům těchto letních měsíců přejeme pevné zdraví, mnoho
lásky, spokojenosti a optimismu do dalších let.

Vzpomínky
 Dne 5. července 2022 uplyne 1 rok od úmrtí pana Pavla Tománka.
S láskou vzpomínáme. Manželka Helena, syn Pavel a dcera Daniela s rodinou.
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.
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