Září 2022
Motto:
„Mít rád lidi a milovat lidi, to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí. Kdo myslí
jenom na sebe, ochudí jiné o sebe, ochudí sebe o jiné, zakrní a zahyne“ – Jan Werich
Vážení a milí spoluobčané, milé děti,
je po letních prázdninách a hurá zpět zasednout do školních lavic. Před chvíli jsem se vrátil
z kulturního domu, kde jsem přivítal naše nové prvňáčky do školních lavic a také další školáky po
letních prázdninách. Všem jsem popřál mnoho zdraví, štěstí, životních úspěchů a těm našim
prvňáčkům, ať vykročí tou správnou nohou a vše se jim vydaří. Asi všichni okolo přejeme našim
školákům spoustu jedniček. Já našim školákům přeji také spoustu jedniček, i spoustu dvojek, sem
tam i trojku, občas čtverku a výjimečně i pětku, ale co nejvíce přeji našim školám a zvlášť našim
prvňáčkům, je spoustu opravdových přátel a kamarádů ve škole a v životě. Bez opravdových přátel
a kamarádů by byl život nudný a smutný. Dneska brzy ráno při zahájení školního roku 2022/2023
jsem si vzpomněl na slova Jana Amose Komenského, že škola má být hrou, a proto život je hra,
hrej si. Někdy je hra lehčí, někdy složitější, někdy náročná, ale pořád je to hra. Proto bych si přál a
myslím, že si přejeme všichni, abyste, jak ve hře školní, tak v té životní, byli co nejúspěšnější. U
rodičů našich dětí bych si co nejvíce přál, ať veškerý svůj volný čas trávíte se svými školáky a
věřím, že tento čas se Vám jednou vrátí. Našim učitelům přeji pevné nervy a mnoho zdaru. Já si
pořád říkám, že škola je základ výchovy do naší dospělosti a je to ta méně náročnější hra, kterou
v životě hrajeme.
Letní prázdninové kulturní akce Den obce 2022, Partnerské setkání obcí Veřovice a Hendungen –
26. výročí spolupráce a tradiční Veřovská pouť 2022 jsou úspěšně za námi a věřím a doufám pevně
v to, že jsme to všichni ve zdraví přežili, ale hlavně si to pořádně užili a dobře se bavili. Ale bez
Vás, vážení spoluobčané a milé děti, a bez skvělých pořadatelů těchto letních prázdninových
kulturních akcí, bychom si to neužili, jelikož by se žádná z těchto akcí vůbec neuskutečnila. Za
sebe mohu konstatovat, že mám kolem sebe opravdu neskutečně pracovitý tým lidí, bez kterých by
se tyto kulturní akce nemohly vůbec konat. Tímto bych chtěl nesmírně poděkovat skvělým,
úžasným a pracovitým zastupitelům naší obce, pracovníkům obecního úřadu a pracovníkům
technických služeb, všem místním spolkům, organizacím, klubům, členům kulturní komise, všem
organizátorům, pořadatelům, dobrovolníkům, účinkujícím, vystupujícím…. a hlavně Vám, kteří
jste se přišli bavit společně s námi!
Nezapomínejme na kulturní život v obci! Zvlášť v dnešní době je třeba se bavit, užívat si a
stmelovat se. Říká se, že kultura a kulturní život nás vzdělává a učí.
Již se nesmírně těším na další kulturní akce pořádané obcí Veřovice s Vámi se všemi.
Přeji Vám krásné, slunečné a teplé září, ale hlavně pevné zdraví.
Martin Fojtík
starosta obce Veřovice
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USNESENÍ
ze 48. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, konaného dne 26.7.2022
Zastupitelstvo obce Veřovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění
48/1
určuje ověřovatele zápisu ve složení: Ing. Petr Vybíral a Zdeněk Bartoň
48/2
schvaluje upravený program 48. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice
48/3
volí návrhovou komisi ve složení: Ing. Miroslav Marek a Bc. Gabriela Lošáková, DiS.
48/4
schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2022 takto:
Příjmy
43 056 700 Kč
+
1 973 000 Kč
=
45 029 700 Kč
Výdaje
46 667 300 Kč
+
2 873 000 Kč
=
49 540 300 Kč
Financování 3 610 600 Kč
+
900 000 Kč
=
4 510 600 Kč
Úplné znění rozpočtového opatření č. 6/2022 je nedílnou součástí tohoto usnesení
48/5
schvaluje Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací obce Veřovice na období 2022 - 2030
48/6
schvaluje vyřazení rozpracované investice – Místní komunikace okolo fotbalového hřiště v celkové
hodnotě 487.721,25 Kč
48/7
schvaluje prominutí pohledávky za období 2008 – 2016 v celkové hodnotě 49.474 Kč
48/8
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 pro stavbu:
„Oprava místních komunikací v obci Veřovice 2022 – havarijní stav“ mezi SWIETELSKY stavební
s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodová 60, 620 00 Brno IČ: 48035599 a obcí
Veřovice, Veřovice 670, 742 73 Veřovice, IČ: 00298531 za cenu díla 2.902.284,22 Kč včetně DPH
48/9
schvaluje a ukládá starostovi obce Martinu Fojtíkovi podepsat Smlouvu o zřízení věcného břemene
– služebnosti č. IP-12-8028795 Veřovice, p.č. 169/3, 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
48/10
neschvaluje žádost pana S. J., 742 73 Veřovice ze dne 4.7.2022 o montáž zpomalovacího retardéru
ve slepé uličce ve Veřovicích
48/11
schvaluje podání žádosti u Hasičského záchranného sboru MSK o dotaci na rekonstrukci hasičské
zbrojnice v rámci vyhlášené výzvy s názvem JSDH_V3_2023 - Stavba nebo rekonstrukce požární
zbrojnice"
…………………………………
Martin Fojtík
starosta obce
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USNESENÍ
ze 49. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, konaného dne 23.8.2022
Zastupitelstvo obce Veřovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění
49/1
určuje ověřovatele zápisu ve složení: Pavel Matúš a Bc. Gabriela Lošáková, DiS.
49/2
schvaluje upravený program 49. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice
49/3
volí návrhovou komisi ve složení: Martin Fojtík a Ing. Iva Šumšalová
49/4
bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru
49/5
souhlasí se svým členstvím ve spolku Padolí z.s., se sídlem Veřovice 373, 742 73 Veřovice,
IČ: 17403227, jakožto klíčovým členem s právem veta a pověřuje starostu obce k úkonům
souvisejícím se vznikem členství ve spolku Padolí z.s.
49/6
schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2022 takto:
Příjmy
45 029 700 Kč
+
213 000 Kč
= 45 242 700 Kč
Výdaje
49 540 300 Kč
+
405 000 Kč
= 49 945 300 Kč
Financování 4 510 600 Kč
+
192 000 Kč
=
4 702 600 Kč
Úplné znění rozpočtového opatření č. 7/2022 je nedílnou součástí tohoto usnesení
49/7
rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Veřovice ve výši 405.000 Kč spolku Padolí z.s., se
sídlem Veřovice 373, 742 73 Veřovice, IČ: 17403227, na pořízení pasportu a projektové
dokumentace pro obnovu vodní nádrže – Padolí, Veřovice a schvaluje uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace, a to vše za podmínky, že obec Veřovice bude přijata jako klíčový
člen spolku Padolí z.s. s právem veta
49/8
schvaluje a ukládá starostovi obce Martinu Fojtíkovi podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce Veřovice na základě smlouvy o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji“ mezi obcí Veřovice, Veřovice 670, 742 73 Veřovice, IČ: 00298531 a
Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692 ve výši 12.000 Kč účelově
určenou na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3.
výzva“ realizovaného příjemcem v rámci adaptačního a mitigačního opatření, reg. č. SFZP
138986/2019
49/9
vydává Nařízení obce Veřovice č. 1/2022 o placeném stání silničních motorových vozidel na
vymezené ploše veřejného prostranství v obci Veřovice
49/10
schvaluje Ceník za stání silničních motorových vozidel na vymezené ploše veřejného prostranství
obce Veřovice dle Nařízení obce Veřovice č. 1/2022 o placeném stání silničních motorových
vozidel na vymezené ploše veřejného prostranství v obci Veřovice
…...............................
Martin Fojtík
starosta obce

…................................
František Černoch
místostarosta obce
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Upozornění pro občany – na období od 1.9.2022 – do 31.10.2022
„Oprava místních komunikací v obci Veřovice 2022 po výstavbě: „Kanalizace a ČOV obce
Veřovice“ – havarijní stav“
Během letošních měsíců září a října 2022 budou probíhat stavební práce na akci: „Oprava
místních komunikací v obci Veřovice 2022 po výstavbě: „Kanalizace a ČOV obce Veřovice“ –
havarijní stav“. Stavební práce bude provádět firma SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný
závod Dopravní stavby Morava, Jahodová 60, 620 00 Brno, IČ: 48035599 v celkové výši
2.902.284,22 Kč včetně DPH.
Jedná se o oblasti:
– horní část obce Veřovice – lokalita „Rýnštok – betonové panely“ u RD č.p. 538, 516, 517 a
518 dále v kolonii – místní komunikace kolem RD č.p. 393, 558 a 676
- dolní část obce – ulice pod kostelem Nanebevzetí Panny Marie za potokem Jičínka, kolem
RD č.p. 148, 56 a 207, dále ulička naproti bývalého SITEXU u RD č.p. 183, 141, 163, 48, 303,
47, 337, 363, 449, 136 a 88, dále „Cigánská ulice – betonové panely“ u RD č.p. 34, 161, 557,
21, 51, 127, 479, 35 a 351 a dále ulička za Restaurací Dolní dvůr u RD č.p. 103, 413, 240, 212,
323, 134 a 669
Veškeré náklady jsou hrazeny z rozpočtu obce Veřovice. Lze očekávat dočasné komplikace v rámci
dopravní obslužnosti. Tímto Vás prosím o trpělivost a respektování dočasného dopravního značení
stavby. Dbejte na zvýšenou bezpečnost osob a dětí v blízkosti stavby!
Děkuji všem ukázněným občanům za spolupráci. Společně to zvládneme!
Martin Fojtík – starosta obce Veřovice

INFORMACE POŠTY:
Dovolujeme si Vás informovat o dočasné změně hodin pro veřejnost provozovny 742 73 Veřovice.
Rozsah hodin pro veřejnost bude omezen na nezbytně nutnou dobu ve dnech 26. 09. 2022 – 30. 09.
2022 z provozních důvodů.
Den v týdnu Standardní HpV
Dočasné HpV
Pondělí
13:00 – 18:00
8:00 – 12:00
Úterý
8:00 – 12:00, 13:00 – 14:00 13:00 – 17:00
Středa
Zavřeno – státní svátek
Zavřeno – státní svátek
Čtvrtek
8:00 – 12:00, 13:00 – 14:00 13:00 – 17:00
Pátek
8:00 – 12:00, 13:00 – 14:00 13:00 – 17:00
Sobota
Zavřeno
Zavřeno
Neděle
Zavřeno
Zavřeno
INFORMACE ZAHRADKÁŘŮ:
Český svaz zahrádkářů Veřovice oznamuje, že v úterý dne 6.9.2022 zahajuje
provoz moštárny v budově revíru obce Veřovice. Provozní doba bude vždy
v úterý od 15:00 hod. do 17:00 hod. a v sobotu od 8:00 hod.do 11:00 hod.
Cena za 1 litr moštu je 7 Kč.
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Informace ke sběru odpadů:
Sběr železného šrotu
bude proveden v naší obci jednotkou SDH Veřovice v sobotu 8. října 2022. Pokud doma máte kovový
odpad, uložte jej podél místních komunikací v blízkosti svého bydliště až v danou sobotu nejpozději do
9.00 hodin ráno. V případě většího množství nebo příliš objemného kovového šrotu, prosím kontaktujte
velitele SDH Veřovice pana Petra Šťastného na telefonu 733 569 688. Po domluvě bude možno odvézt šrot
přímo od vašeho domu.

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Další sobotu 15. října 2022 v době od 8.00 hodin do 11.00 hodin se uskuteční v naší obci na prostranství
za kulturním domem sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
Odevzdat zde můžete:
Nábytek a jeho části, podlahové krytiny, lina a koberce, matrace, oblečení a obuv, hadry, záclony, deky a
peřiny, staré WC, umyvadla, dřezy a jiné sanitární vybavení, plastové nádoby, bedny a přepravky, dveře a
okna pouze bez skleněných výplní, lustry, nádobí, mazací, motorové a převodové oleje, rozpouštědla,
ředidla, kyseliny, barvy, laky, hnojiva, obaly od chemických látek, jiné chemikálie, zářivky, apod.
Nepatří zde:
Stavební sutě a materiály, azbest, střešní tašky, eternit, pneumatiky, biologický odpad, papír, noviny a
časopisy.
Můžete dovézt také ledničky, pračky, sporáky a jiné elektrospotřebiče, ale ty odebíráme po celý rok
v budově revíru.
Vzhledem k současné situaci v republice bude nutno dodržovat platná a předepsaná opatření a dbát pokynů
pracovníků technických služeb a zaměstnanců obce Veřovice.
Žádáme všechny občany, aby velkoobjemový i nebezpečný odpad přiváželi na místo až v době k odběru
určené a nenaváželi jej na prostranství za KD dříve, aby mohla na místo najet svozová firma se svou
technikou.

Zajištění dopravní obslužnosti a údržby místních komunikací a chodníků
Žádáme všechny naše občany a vlastníky pozemků, které sousedí s místními komunikacemi v naší obci o
provedení ořezu stromů a keřů, které zasahují do komunikací. Tyto dřeviny brání průjezdu automobilů
dopravní obsluhy (jako jsou popeláři, hasiči apod.) a jejich vozy poškozují. Při ořezu stromů a keřů je
potřeba dodržovat zásady bezpečné práce, zvláště při ořezu pod elektrickým vedením. Měla by být také
dodržena podjezdná výška minimálně 4 metry. Pokud nedojde k ořezu dřevin přesahujících do komunikací,
hrozí v těchto ulicích omezení dopravní obslužnosti. Stejný požadavek na ořez dřevin a stromů platí také
pro majitele pozemků sousedících s chodníkem, vedoucím podél hlavní silnice. V některých místech keře
zasahují téměř do poloviny průchozího profilu chodníku. V zimě pak není možno takové chodníky ohrnovat
od sněhu. Chodci v těchto místech sestupují do vozovky a vystavují nebezpečí sebe, ale také ohrožují svým
chováním řidiče. Děkuji za pochopení
František Černoch, místostarosta obce

Vysílání místního rozhlasu
Vážení spoluobčané, často od Vás dostáváme připomínky, že vysílání místního rozhlasu v některých
místech neslyšíte nebo, že rozhlas prostě nefunguje. Naší snahou je, aby rozhlas fungoval, proto vždy po
upozornění na nefunkčnost některých reproduktorů objednáváme jejich servis.
Pokud jste však hlášení neslyšeli nebo ho nestihli vyposlechnout celé,
připomínáme, že obec má zřízenou službu hlášení v telefonu: po uskutečněném
hlášení vytočte telefonní číslo 733 254 871 a v mobilu se Vám přehraje poslední
vyhlášená hlasová zpráva. Dovolat se však může vždy jen jeden, proto se může stát,
že linka bude chvíli obsazená. Musíte být proto trpěliví a opakovat volání, až se
Vám to podaří. Věříme, že i tato služba bude pro Vás přínosem.
František Černoch, místostarosta obce
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INFORMACE K VOLBÁM - Volby do Senátu Parlamentu České republiky
Volby do Senátu Parlamentu ČR se budou konat
v pátek 23. září 2022 od 14.00 do 22.00 hodin
v sobotu 24. září 2022 od 8.00 do 14.00 hodin
(případné druhé kolo voleb do Senátu 30. září a 1. října 2022 ve stejném čase)
Místem konání voleb bude budova Obecního úřadu Veřovice č.p. 670.
Právo volit do Senátu Parlamentu ČR má státní občan ČR, který nejpozději 24. září 2022
(ve druhém kole voleb nejpozději 1. října 2022) dosáhl věku nejméně 18 let.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným
občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR nebo
cestovním průkazem.
Možnost hlasovat na voličský průkaz:
Volič s trvalým pobytem v obci Veřovice, který chce volit a v době voleb se nebude zdržovat ve
„svém“ volebním okrsku (ve Veřovicích), může požádat o vydání voličského průkazu pro konkrétní
kolo nebo pro obě kola:
•

žádostí doručenou Obecnímu úřadu Veřovice do 16. září 2022:
- v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče
- v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky

•

osobně na Obecním úřadě Veřovice do 21. září 2022 do 16 hodin

Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 8. září 2022 předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže
plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle
na jím uvedenou adresu.
Požádat o vydání voličského průkazu v době mezi 1. a 2. kolem je možné pouze osobně. V této době
může obecní úřad vydat voličský průkaz nejpozději do 28. září 2022 do 16 hod.
Voličský průkaz opravňuje voliče s trvalým pobytem v obci Veřovice k hlasování pouze ve
volebním obvodu č. 67, tj. v kterékoliv volební místnosti obcí: Albrechtičky, Bartošovice, Bernartice
nad Odrou, Bílov, Bílovec, Bítov, Bordovice, Bravantice, Frenštát pod Radhoštěm, Fulnek, Hladké
Životice, Hodslavice, Hostašovice, Jistebník, Kateřinice, Klimkovice, Kopřivnice, Kujavy, Kunín,
Libhošť, Lichnov, Mořkov, Mošnov, Nový Jičín, Olbramice, Petřvald, Příbor, Pustějov, Rybí, Sedlnice,
Skotnice, Slatina, Studénka, Šenov u Nového Jičína, Štramberk, Tichá, Tísek, Trnávka, Trojanovice,
Velké Albrechtice, Veřovice, Vrchy, Vřesina, Závišice, Zbyslavice, Ženklava, Životice u Nového Jičína.
Pokud se volič, kterému byl vydán voličský průkaz, rozhodne hlasovat v obci Veřovice, musí voličský
průkaz odevzdat okrskové volební komisi ve Veřovicích.
Hlasování v zahraničí ve volbách do Senátu není možné.
Možnost hlasovat v nemocnici nebo obdobném dlouhodobém zařízení:
Volič, který bude dlouhodobě i v době voleb do Senátu pobývat v nemocnici, ústavu sociální péče nebo
obdobném zařízení, které se nachází ve volebním obvodu, kde jsou volby do Senátu vyhlášeny a ve kterém
je volič přihlášen k trvalému pobytu (pro občany s trvalým pobytem v obci Veřovice jsou to obce volebního
obvodu č. 67), může požádat o zapsání do zvláštního seznamu voličů správu příslušného zařízení, která
nejpozději 16. září 2022 do 14,00 hodin předá údaje k zapsání obecnímu úřadu, kde má volič trvalý pobyt.
Volič, který předpokládá, že bude v době voleb do Senátu pobývat v takovém zařízení, může hlasovat na
voličský průkaz. Volič obdrží sadu hlasovacích lístků v příslušném zařízení a bude hlasovat do přenosné
volební schránky.
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Volby do Zastupitelstva obce VEŘOVICE pro volební období 2022 - 2026
Pro volby do Zastupitelstva obce VEŘOVICE byly registrovány 3 kandidátní listiny:
• ČSSD
• NAŠE VEŘOVICE-nezávislí kandidáti
• Jiná volba
Volby do Zastupitelstva obce Veřovice se budou konat
v pátek 23. září 2022 od 14.00 do 22.00 hodin
v sobotu 24. září 2022 od 8.00 do 14.00 hodin
Místem konání voleb bude budova Obecního úřadu Veřovice č.p. 670.
Právo volit do Zastupitelstva obce Veřovice má:
- státní občan ČR, který nejpozději 24. září 2022 dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb
v obci Veřovice přihlášen k trvalému pobytu
- státní občan jiného členského státu EU, který nejpozději 24. září 2022 dosáhl věku nejméně
18 let a je v obci Veřovice přihlášen k pobytu.
Tento cizinec může volit pouze tehdy, pokud požádá Obecní úřad Veřovice o zápis do dodatku
stálého seznamu voličů (vedeného jen pro volby do ZO) do 21. září 2022 do 16.00 hod.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným
občanským průkazem nebo platným cestovním pasem ČR, cizinec prokáže svou totožnost a státní
občanství členského státu EU průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo potvrzením o
přechodném pobytu.
Hlasování v zahraničí, hlasování na voličský průkaz a hlasování mimo území obce Veřovice
(např. v nemocnici) ve volbách do zastupitelstva obce není možné.
Hlasovací lístky spolu s informacemi o způsobu hlasování budou voličům dodány nejpozději
20. září 2022. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Možnost hlasovat do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů před volbami Obecní úřad
Veřovice a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost do přenosné volební schránky (lze pouze na území obce Veřovice).
Telefonní číslo Obecního úřadu Veřovice: 556 857 093
Telefonní číslo do volební místnosti: 733 329 029, 739 469 848, 737 890 001.
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Vítáme nový školní rok
Prázdniny jsou nenávratně za námi a děti se opět chystají usednout do školních lavic a nastává
chvíle začátku nového školního roku. Jsme ještě plní prázdninových zážitků, ale nezadržitelně nám
začíná školní rok plný společné práce.
Prvního září jsme v kulturním domě přivítali naše nové prvňáčky. V letošním roce zasedne do lavic
18 prvňáčků. Jsme připraveni společně zvládnout nápor dalšího školního roku naplněného učením,
zábavou, sportem a přátelskými setkáními.
Do nového školního roku přeji všem hodně štěstí, úspěchů, spokojenosti s dosaženými výsledky
a především pevné zdraví.
Mgr. Renata Štěpánová
Začínáme spolu
V úterý 30. 8. 2022 se sešli budoucí prvňáci se svými rodiči a třídní paní učitelkou. Lucka a Michal
Petrovi si pro ně připravili různé aktivity a hry, které vedly k vzájemnému seznamování. A
nechybělo ani tvoření, děti si vyzdobily polštářky do třídy. Krásné odpoledne se ukončilo
společným opékáním. Projektem „Začínáme spolu“ měli všichni možnost se blíže seznámit a získat
společné zážitky do nového školního roku. Veliké poděkování patří manželům Petrovým a jejich
rodině za přípravu programu, zajištění orlovny, našití polštářků a hlídání mladších sourozenců.
Mgr. Martina Macíčková
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Opět vydařená společenská akce „veřovských“ lyžařů
Při ranním probuzení v sobotu 27.8.2022 nic nenasvědčovalo tomu, že by nás čekal bezdešťový
letní den. Okolo 13 hodiny se spustil drobný déšť, který potvrzoval, že se asi „lyžařská akce“
nevydaří. Nakonec nám však počasí přálo a odpoledne to byl již klasický letní den s teplotou okolo
26 stupňů.
Mezitím v lyžařském areálu v 10 hod. odstartoval „XIV. ročník Soutěže ve vaření gulášů“. Na
startu bylo 9 soutěžících kolektivů, zastoupených vždy dvojicí „hlavních kuchařů“. Mezi
soutěžícími byl i kolektiv z Kateřinic, který na akci přivedl bývalý občan Veřovic.
Základní surovinou bylo samozřejmě „maso“ a jeho jednotlivé druhy byly v soutěži zastoupeny
následovně: 3x hovězí, 1x srnčí, 1x jelení, 2x jehněčí, 1x vepřové a 1x kančí (divočák).
Stejně tak ceny jedné porce byly u jednotlivých soutěžících různé a pohybovaly se od 99 Kč do
130 Kč.
Ve 14 hod. bylo všude „dovařeno“ a začal prodej jak „koštů“ tak i celých porcí. Zájem konzumentů
byl okamžitý a u některých stánků se tvořily i menší fronty.
Moderátor celé akce pan Jiří Malčík, kterému patří poděkování od výboru LKVE (Lyžařský klub
Veřovice), vydával „hlasovací lístky“, které si musel každý vyzvednout osobně. Ty pak po vyplnění
čísla svého „favorita“ hodnotící odevzdali do připravené hlasovací urny.
Hlasování bylo ukončeno v 16,30 hod. a po sečtení hlasů, kdy bylo odevzdáno 292 platných
hlasovacích lístků, bylo přistoupeno k vyhlášení výsledků a tím i konečného pořadí v soutěži:
- na třetím místě se umístili
stanoviště č. 3 - Geryk Stanislav
guláš hovězí
počet hlasů 41
Kašpárek Ladislav
- jako druzí skončili
stanoviště č. 8 - Švolba Petr
guláš jehněčí
počet hlasů 46
Olšák Tomáš
- vítězové XIV. ročníku 2022
stanoviště č. 7 - Frydrych Kamil
guláš kančí
počet hlasů 51
Frydrychová Iveta
Konzumenti průběžně hodnotili jednotlivé guláše jako dobré, kvalitní, byly zvýrazněny různé chutě
a o kvalitě svědčí i minimální rozdíly v počtu získaných hlasů.
Všechny kolektivy byly odměněny drobnými cenami, na prvních třech místech však byly ceny
hodnotné, jednalo se o „závěsné nerezové kotlíky“ k vaření nad otevřeným ohněm. Na pořízení cen
se podílel hlavně LKVE a dále sponzoři Jana Pokorná a Řeznictví Gold Veřovice. Výbor LKVE
jim touto cestou vyjadřuje své poděkování. Poděkování patří i Obecnímu úřadu Veřovice, který
bezplatně zapůjčil lavičky, stoly a prodejní stánky.
Nádherné počasí přispělo i k tomu, že lyžařským areálem prošlo po dobu konání akce odhadem
500 návštěvníků. Ti byli spokojeni s připraveným servisem občerstvení (pivo na třech výčepech),
čepovaná kofola, čepované nealko pivo, párek v rohlíku, stánek s alko občerstvením, prodej na
chatě.
Výbor LKVE děkuje všem návštěvníkům za účast na akci a také všem svým členům, kteří se
podíleli na organizaci, přípravě, průběhu a následnému úklidu po této i pro obec významné
společenské akci.
Jubilejní XV. ročník Soutěže ve vaření gulášů se uskuteční v sobotu 26.8.2023 opět v areálu
lyžařského klubu. Už nyní dáváme k zamyšlení jednotlivým spolkům z naší obce, aby zvážili svou
účast na této soutěži (každý spolek má ve svých řadách uznávané „vařiče gulášů“), soutěžili by pod
hlavičkou spolku a zároveň by v rámci soutěže bylo i vyhodnocení „nejlepšího gulášového spolku“
z obce Veřovice.
Z pověření výboru LKVE
Pavel Křížek
9

Vítězové XIV. ročníku

1. - 4. místo

PŘIPRAVUJEME
Příští měsíc, 9. října 2022, se bude konat Hubertská mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny
Marie ve Veřovicích. Po jejím ukončení zveme širokou veřejnost do kulturního domu, kde
si můžete zakoupit na oběd zvěřinové speciality. Po obědě spolek „Děti s úsměvem“ připraví
hry pro ty nejmenší. Těšíme se na Vaši účast.
Za pořadatele – Vladimír Matúš
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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

Vyčistím sedačky, čalounění, koberce, interiéry automobilů mokrou cestou.
Kontakt: Jiří Marek, tel.739 640 626, IČO: 08842311
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INFORMACE provozovatele stránek ExekuceInfo.cz
GetData s.r.o.
Jak pravděpodobně víte, od 1. září do 30. listopadu 2022 bude opět probíhat akce Milostivé léto.
Pro dlužníky jde o druhou a zároveň poslední šanci, jak se výhodně zbavit exekucí. Využití
Milostivého léta II se vyplatí prakticky všem občanům zatíženým exekucí, a proto je vhodné o
této akci v maximální možné míře informovat - i s ohledem na to, že se tato možnost již nebude
opakovat.
Dovolujeme si Vám a Vašim občanům na níže uvedené adrese nabídnout
podrobný návod k Milostivému létu II. Obsahuje podmínky akce, vzor
žádosti a doporučený postup při využití akce, vše právně revidováno.

Vzor žádosti a návod ke sdílení zde:
https://www.exekuceinfo.cz/novinky/milostive-leto
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BĚH RODNÝM KRAJEM EMILA ZÁTOPKA

Projekt „Běh rodným krajem Emila Zátopka“ je věnován odkazu slavného atleta
a nejlepšího olympionika 20. století Emila Zátopka. Koná se pravidelně vždy v nejbližší
sobotu k jeho narození, což bylo 19. 9. 1922. V letošním roce uplyne tedy již 100 let od
narození tohoto významného sportovce. Ve stejný den se narodila i jeho manželka paní
Dana Zátopková.
Start běhu je v letošním roce v sobotu dne 17. září 2022 v 11,00 hodin v rodném městě
Emila Zátopka, Kopřivnici. Cíl běhu je ve 22,3 km vzdáleném městě Rožnov
pod Radhoštěm ve Valašském muzeu v přírodě. Naší obcí by měli první závodníci
probíhat okolo 11,20 hodin. Přijďte povzbudit tyto sportovce k hlavní silnici.

Obec Veřovice hledá smutečního řečníka na pohřební obřady,
konané ve smuteční síni v naší obci.
Zároveň hledáme pracovníka na úklid smuteční síně ve Veřovicích
a na obsluhu přehrávacího zařízení hudby.
Bližší informace: tel.č. 556 857 093 nebo 556 843 841

J U B I L A N T I měsíce září 2022
Marcela Soběhartová, Jan Kloss, Ivo Michalčík, Yvona Bínová, Lenka Rárová
Naděžda Šťastná, Radana Sýkorová, Pavel Beseda, Oldřiška Kociánová
Zuzana Plánická, Hana Uhlířová
Václav Klečka
Františka Pitelová, Rudolf Polášek, Marta Kondlerová, Ludmila
Konvičková, Eva Kociánová,
Jiřina Bartoňová
Všem jubilantům srdečně gratulujeme a přejeme hlavně pevné zdraví do dalších let.
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