Říjen 2022
Motto:
„Jednou z největších výzev života je být sám sebou a nesnažit se napodobovat druhé…Vždycky
bude někdo mladší, krásnější, moudřejší, ale nikdy nikdo nebude jako vy…. Neměňte se, abyste byli
druhými milování…Buďte sami sebou a správní lidé vás budou milovat za to, kým jste… “
R. L. Montalcini
Vážení a milí spoluobčané, milé děti a poctiví voliči.
Dovolte mi, vážení a milí poctiví voliči, PODĚKOVAT za Vaši podporu v letošních komunálních
volbách. Vašimi hlasy jste nám dali najevo, že jste s naší společnou a kolektivní prací spokojeni.
Všichni jsme si samozřejmě vědomi, že to není jen práce nás zastupitelů z týmu ČSSD, ale je to
práce celého zastupitelstva obce jako kolektivu, bez rozdílu z jakého politického uskupení, hnutí či
sdružení kdokoliv z nás je. Všichni společně věříme, že je ale vždy co zlepšovat a budeme se snažit
být tady stále pro Vás!
Nesmírně si osobně vážím každého kandidáta na kandidátce, který kandidoval do letošních
komunálních voleb. Tito kandidáti projevili vůli a chuť pracovat ku prospěchu naší obce, za což
jim moc děkuji a mají můj velký obdiv, že chtěli přiložit ruku k dílu. Tím, že nebyli zvoleni do
zastupitelstva obce Veřovice neznamená, že mají být smutní, naopak mohou být na sebe pyšní a
občané z Veřovic hrdí na to, že tady mají v obci občany, kteří chtějí pro obec pracovat a dále obec
rozvíjet, obnovovat a posouvat dále. Chci Vám tímto poděkovat a přeji si to, aby Vaše nápady a
Vaše pomoc ku prospěchu obce byla vyslyšena a plněna. S Vašimi nápady a pomocí jsem stále pro
Vás k dispozici, připraven a budu rád, když se se mnou o ně podělíte a společně se posuneme zase
o krok dále.
V neposlední řadě děkuji všem skvělým, úžasným, pracovitým…zastupitelům obce Veřovice, kteří
pracovali ve volebním období 2018–2022. Jen díky jim se v tomto období našim občanům žilo
dobře. Ještě jednou děkuji za velmi kvalitně odvedenou práci ve funkci zastupitele obce. Věřte, že
vše je jen o týmu a snaze celého kolektivu.
Bez společného tahu na jednu branku bychom společně nikdy nic nedokázali a věřím, že všichni
nově zvolení zastupitelé obce budou taktéž tak prospěšní pro obec jako ti, kteří ve funkci zastupitele
končí.
Pevně věřím a doufám, že Vás nezklameme a budeme všichni společně „makat“ a zase o něco
pokročíme v rozvoji a obnově naší malebné obce v údolí Beskyd a bude se nám všem tady u nás
ve Veřovicích žít krásně a spokojeně.
„Nesnažíme se být úspěšní, ale spíše prospěšní“.
DĚKUJEME za všechny a za všechno!!!
Přeji Vám krásný, slunečný a teplý říjen, ale hlavně pevné zdraví.
Martin Fojtík
starosta obce Veřovice
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USNESENÍ
z 50. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, konaného dne 20.9.2022
Zastupitelstvo obce Veřovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění
50/1
určuje ověřovatele zápisu ve složení: Ing. Iva Šumšalová a Ing. Miroslav Marek
50/2
schvaluje program 50. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice
50/3
volí návrhovou komisi ve složení: Zdeněk Bartoň a Lukáš Urbanovský
50/4
bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru
50/5
bere na vědomí zprávu předsedy finančního výboru
50/6
schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2022 takto:
Příjmy
45 242 700 Kč
+
618 000 Kč =
45 860 700 Kč
Výdaje
49 945 300 Kč
+
618 000 Kč =
50 563 300 Kč
Financování 4 702 600 Kč
+
0 Kč
=
4 702 600 Kč
Úplné znění rozpočtového opatření č. 8/2022 je nedílnou součástí tohoto usnesení
50/7
schvaluje na základě zákona č. 128/2000 Sb., § 84 odst. 2 písmena v), o obcích, peněžité plnění ve výši
3.000 Kč fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce za výkon funkce členů kontrolního a
finančního výboru a funkci členů komise pro kulturu sport a volnočasové aktivity, a to formou daru
50/8
rozhodlo o poskytnutí finančního daru ve výši 50.000 Kč panu R. R., 742 73 Veřovice jako výpomoc při
likvidaci škod způsobených požárem jeho rodinného domu v k.ú. Dolní Bečva
50/9
schvaluje podle § 76 odst. 1 zákona č. 128/2000., o obcích v platném znění mimořádnou odměnu
místostarostovi obce Františku Černochovi za přípravu a organizaci Partnerského setkání obcí Veřovice a
Hendungen – 26. výročí spolupráce, Veřovské poutě 2022, Dne obce 2022 a za vypracování Smluv o
odvádění odpadních vod v obci Veřovice v rámci stavby: „Kanalizace a ČOV obce Veřovice“, a to ve výši
dvojnásobku jeho měsíční odměny
50/10
schvaluje podle § 76 odst. 1 zákona č. 128/2000., o obcích v platném znění mimořádnou odměnu starostovi
obce Martinu Fojtíkovi za jeho vysoké pracovní nasazení při realizace akce: „Původní budova ZŠ Veřovice
276 na parc. č. st. 229/1 k.ú. Veřovice“ vedoucí k zdárnému dokončení této investiční akce, a to ve výši
dvojnásobku jeho měsíční odměny
50/11
revokuje usnesení č. 49/8 ze 49. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice konaného dne 23.8.2022, kterým se
schválila Smlouva 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
50/12
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 3.000 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
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50/13
vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Veřovice, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce
Veřovice
50/14
vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Veřovice o regulaci provozování hazardních her
50/15
vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Veřovice o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
50/16
schvaluje a ukládá starostovi obce Martinu Fojtíkovi podepsat Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-8024175 Veřovice, p.č. 1570/4 NNk mezi obcí
Veřovice, Veřovice 670, 742 73 Veřovice, IČ: 00298531 a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IVPodmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, zastoupená NOVPRO FM, s.r.o., Sadová 609, 738
01 Frýdek Místek, IČ: 28633504
50/17
schvaluje a ukládá starostovi obce Martinu Fojtíkovi podepsat Smlouvu o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IV-12-8022722/02, Veřovice, p.č. 1599/2 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 NOVPRO FM, s.r.o., Sadová 609, 738 01 Frýdek Místek,
IČ: 28633504
50/18
schvaluje a ukládá starostovi obce Martinu Fojtíkovi podepsat Smlouvu o zřízení věcného břemene –
služebnosti inženýrské sítě (kanalizační a vodovodní přípojka) mezi obcí Veřovice, Veřovice 670, 742 73
Veřovice, IČ: 00298531 a panem D. B., 742 21 Kopřivnice na pozemcích parc. č. 2152/2 a 2152/5 v rozsahu
dle GP č. 2563-53/2022 a GP č. 2564-54/2022, které vyhotovil Ing. Miroslav Veselka
50/19
rozhodlo o prodloužení doby účinnosti jmenovacího dekretu Bc. Gabriely Lošákové, Dis., 742 73 Veřovice,
na pozici ředitelky příspěvkové organizace Kulturní zařízení Veřovice na dobu neurčitou
50/20
bere na vědomí ukončení funkce zastupujícího ředitele příspěvkové organizace Kulturní zařízení Veřovice
pana J. M., 742 73 Veřovice ke dni 31.10.2022 a nástup paní Bc. Gabriely Lošákové, DiS. po mateřské a
rodičovské dovolené zpět do funkce ředitelky příspěvkové organizace Kulturní zařízení Veřovice ke dni
1.11.2022
…...............................
…................................
Martin Fojtík
František Černoch
starosta obce
místostarosta obce

Vánoční strom
Vážení spoluobčané, obracíme se na Vás s prosbou o poskytnutí vánočního stromu, který by byl
umístěn na prostranství před obecním úřadem. Pokud na své zahradě máte smrk (o výšce asi 8 -12
m), který v dohledné době chcete skácet a chcete jej věnovat jako vánoční strom, nahlaste tuto
skutečnost na obecní úřad nebo místostarostovi obce na telefonní číslo 556 843 841 nebo
603 589 760 v termínu do konce měsíce října 2022. Strom bude pokácen na náklady
obce a dřevo Vám bude po splnění jeho funkce vráceno zpět. Děkujeme.
František Černoch, místostarosta obce
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Výsledky komunálních voleb 2022 v obci Veřovice,
konaných ve dnech 23.09. a 24.09.2022
Volební účast ve volbách do Zastupitelstva obce Veřovice - 56,55 %
Strana/koalice

Počet zvolených
zastupitelů

Počet hlasů

8

5 889

4

3 608

1

1 045

ČSSD
Česká strana sociálně demokratická
SNK
NAŠE VEŘOVICE - nezávislí kandidáti
SNK
Jiná volba

Seznam zvolených zastupitelů v obci Veřovice (voleno 13 zastupitelů):
ČSSD (strana č.2) – 8 zastupitelů
1. Martin Fojtík
2. Mgr. Zuzana Mihalíková (Piteráková)
3. Bc. Gabriela Lošáková, DiS.
4. Ing. Petr Šťastný
5. Pavel Matuš
6. Lucie Křížková
7. Petr Kučera
8. Zdeněk Bartoň

Počet hlasů
721
565
531
518
450
411
408
383

SNK (strana č.3) NAŠE VEŘOVICE – nezávislí kandidáti – 4 zastupitelé
1. Ing. Ondřej Matuš
382
2. Ing. Jonáš Smetana
362
3. Lukáš Urbanovský
340
4. Ing. Iva Šumšalová
327
SNK (strana č.1) Jiná volba – 1 zastupitel
1. Anna Štěpánová

4

115

Sběr železného šrotu
V sobotu 8. října 2022 bude proveden v naší obci sběr železného šrotu jednotkou SDH
Veřovice. Občané, kteří se chtějí zbavit kovového odpadu, ať tak učiní až v danou sobotu
nejpozději do 9.00 hodin ráno tak, že železný šrot uloží podél místních komunikací, poblíž
svého bydliště. V případě většího množství nebo příliš objemného kovového šrotu, prosím
kontaktujte velitele SDH Veřovice pana Petra Šťastného na telefonu 733 569 688. Po
domluvě bude možno odvézt šrot přímo od vašeho domu.
Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Další sobotu 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, velké plastové
nádoby, bedny a přepravky, dveře a okna pouze bez skleněných výplní, lustry, nádobí,
mazací, motorové a převodové oleje, rozpouštědla, ředidla, kyseliny, barvy, laky, hnojiva,
obaly od chemických látek, jiné chemikálie, zářivky, apod.
Můžete dovézt také ledničky, pračky, sporáky a jiné elektrospotřebiče, ale ty odebíráme po
celý rok v budově revíru.
Nepatří zde:
Stavební sutě a materiály, azbest, střešní tašky, eternit, pneumatiky, biologický odpad, papír,
noviny a časopisy.
Žádáme všechny občany, aby velkoobjemový i nebezpečný odpad přiváželi na místo až
v době k odběru určené a nenaváželi jej na prostranství za KD dříve, aby mohla na místo
najet svozová firma se svou technikou.
František Černoch
místostarosta obce

SBĚR PAPÍRU
10., 11. a 12. ŘÍJNA 2022
13:45 - 16:00 HOD.
NA PARKOVIŠTI ZA KULTURNÍM DOMEM
(POPŘ. NA NÁDVOŘÍ ŠKOLY)
PAPÍR SVÁZAT!!!
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„To, co řeknu na první přednášce je na konci kurzu zastaralé.“
Profesor Milan Zelený (česko-americký ekonom)

Svět se mění rychleji, než si myslíme. Stále se musíme učit novým věcem. V dnešní turbulentní
době, mění lidé několikrát za život své zaměstnání. Jak připravit děti pro budoucnost, když víme,
že naši prvňáčci budou pracovat až do roku 2080?
Svět práce je v současné době více než kdy předtím ovlivňován bouřlivým vývojem technologií.
Do pracovního života nám vstupuje robotizace a umělá inteligence. Pod vlivem změn ve světě
práce bude potřeba kvalifikované pracovníky se zcela novými dovednostmi.
Také školství reaguje změnou rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
na neustálý vývoj digitálních technologií a počítá s postupným zapojením moderních technologií
do výuky. Tato změna přišla v roce 2021, kdy se do vzdělávací oblasti Informatika dostává nový
obsah a pojetí učiva.
Vzdělávací oblast Informatika se zaměřuje především na rozvoj informatického myšlení
a na porozumění základním principům digitálních technologií. Je založena na aktivních
činnostech, při kterých žáci využívají informatické postupy a pojmy. Poskytuje prostředky
a metody ke zkoumání řešitelnosti problémů i hledání a nalézání jejich optimálních řešení.
Z těchto důvodů jsme změnili v letošním školním roce učební plán v našem školním vzdělávacím
programu a zavedli jsme výuku informatiky od 4. třídy až po 9. třídu. Žáci si prostřednictvím her,
experimentů a diskusí budou vytvářet představy o způsobech, jakými se dají data a informace
zaznamenávat. Žáci budou rozvíjet schopnost popsat problém, analyzovat ho a hledat jeho
řešení. Ve vhodném programovacím prostředí si budou ověřovat algoritmické postupy.
Informační myšlení pomůže žákům přispět k rozvoji takových dovedností, jež mají přesah do
většiny oblastí života.
Mgr. Renata Štěpánová

Divadelní představení Hodina Komenského
Ve čtvrtek 22. září ráno měli žáci 6. a 7. třídy sraz u školy. Autobus, který na ně čekal, je odvezl
do krásného Divadla loutek v Ostravě. Žáci zhlédli představení s názvem Hodina Komenského.
Inscenace byla o životě, díle a vyučovacích metodách Jana Amose Komenského. Děj se
odehrával ve třídě, ve které bylo za trest pět žáků „po škole“ a zoufalý pan učitel se je snažil
seznámit s životem a dílem učitele národů. Tím, že použil Komenského vyučovací metody,
docílil nakonec zaujetí, spolupráce, nápravy všech svých žáků a pobavení nás v publiku.
„Představení začalo ve třídě, kde se žáci učili o Janu Amosi Komenském a o tom, jak Komenský
cestoval po celé Evropě. Dozvěděl jsem se, že byl i v Rumunsku, dělal obrázkové učebnice, aby
rozuměly děti ze všech států. Nejvíce mě pobavilo, jak pan učitel psal na tabuli J. A. K. a my jsme
několikrát z hlediště měli zařvat: ,Jan Amos Komenský skákal z okna na ženský‘.“
Zhodnotil kulturní zážitek Daniel Jan Zagóra, žák VII. třídy.
Mgr. Ivana Slípková
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Zpráva o činnosti mateřské školy za měsíc září 2022
Po prázdninách jsme se znovu všichni radostně sešli v mateřské škole, abychom začali nový školní
rok. Přivítali jsme také nové děti, které nastoupily do třídy ježků i veverek. Měsíc září je měsícem
adaptačním, ve kterém jde primárně o to seznámit nové děti s prostředím školky, s personálem,
poznat nové kamarády a naučit se pravidlům vzájemného soužití, aby dětem ve školce bylo
příjemně a cítily se v ní co nejvíce bezpečně.
Ve třídě ježečků jsme se zaměřili na pravidla, o kterých jsme si společně povídali, vybarvovali si
je, učili se k nim básničky a hlavně se je snažili v praxi během celého dne dodržovat. Děti se
seznámily také s prostředím školní zahrady, prošly se s p. učitelkami do lesíka, k řece a společně
pozorovali blížící se podzim. I přes nepřízeň deštivého září si děti venku v gumácích užily velkou
legraci. Společně jsme také oslavili narozeniny a svátky všech dětí v tomto měsíci. Starali jsme se
o ježečka, cvičili v tělocvičně nebo jsme se seznámili s Orffovými nástroji a naučili se i nějakou tu
písničku. Poslední týden v měsíci se třída ježečků zapojila do mini tvořivé výzvy a po celý týden
tvořila ježky z různých materiálů. Spousta dětí se do výzvy zapojila i doma, tímto bychom chtěli
moc poděkovat rodičům a dětem za velký zájem a nadšení se výzvy zúčastnit i ve volném čase.
A co se dělo ve třídě veverek? Děti se seznámily s veverkou Čiperkou, se kterou po celé září
zažívaly různá dobrodružství. Zavedla je do lesa, kde si děti nasbíraly houby, které si později
nakrájely na plátky a usušily. Každý si dokonce vytvořil svůj vlastní atlas hub, který může v
budoucnu využít na další houbařskou výpravu. Všechna tato dobrodružství z přírody, která děti v
přírodě vypozorují a zažijí, si zaznámenávají do cestovatelského deníku s názvem “Náš deník do
divočiny”. O víkendu ale bývá veverce samotné doma smutno, proto vždy v pátek děti vylosují
jednoho, který si Čiperku vezme na víkend domů. Ze společných zážitků poté děti udělají fotky a
napíšou pár slov, co s veverkou zažily. V září nám také nejstarší předškoláci začali jezdit každý
pátek na plavání do Frenštátu pod Radhoštěm, kde se děti prostřednictvím nejrůznějších zábavných
her adaptují na vodní prostředí a učí se základní plavecké techniky na hladině i pod hladinou.
V říjnu se mohou děti společně s rodiči těšit na první společné akce. Začátkem října čeká děti
hledání pokladu Skřítka Podzimníčka, plánuje se také tvořivá dílna s prvňáčky nebo výšlap na
Velký Javorník.
Mgr. Andrea Petrová
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Zpráva o činnosti Klubu důchodců Veřovice ke 25. výročí jeho založení
V letošním roce v měsíci březnu jsme oslavili 25. výročí založení KLUBU DŮCHODCŮ.
Psal se rok 1997, kdy jsem byla oslovena panem Bedřichem Goldem, tehdejším starostou obce, abychom
v naší vesnici založili klub důchodců a abych se toho ujala. Od té doby uběhlo již 25 let, kdy jsem se stala
předsedkyní tohoto klubu. Za těchto 25 let spolupráce s obecním úřadem bych chtěla poděkovat bývalým
starostům a jejich zástupcům, kteří mi všemožně pomáhali, ale již nejsou mezi námi. Jsou to:
 Bedřich Gold – inicioval založení klubu důchodců.
 Bc. Vít Smetana - při našich zájezdech nám dělal průvodce a po celé trase nás seznamoval s okolím, kde
jsme projížděli. Jeho výklad měl vždy velkou úroveň a byl velmi zajímavý.
 Ing. Břetislav Piterák - navrhl v roce 2008 navázání družby s Klubem důchodců Výprachtice. S organizací
byl velmi nápomocen i místostarosta obce Ing. Jindra Zábranský. V letošním roce je to již 12 let co se
navštěvujeme. Chci poděkovat panu Jaroslavu Machovi, bývalému řediteli našeho kulturního domu i jeho
manželce Marušce, kteří s námi prožili celých 25 let. Složila jsem pro důchodce hymnu a jedna její sloka
zní:
„ Jarek nám navaří, Maruška upeče, nic nám tu nechybí, rychle to uteče“. A opravdu, vždy to rychle uteklo.
Děkujeme Vám i celému kolektivu, který se o nás po celou dobu staral. Když jsme se kdysi v klub začínali
scházet, bylo nás celkem 60 členů. Z toho již 46 členů zemřelo. Jak roky přibývají, nás ubývá. V současné
době má klub 30 členů.
Od roku 1997 do roku 2022 jsme absolvovali celkem:
• 384 setkání každý poslední čtvrtek v měsíci (8x zrušeno kvůli Covidu)
• 83 zájezdů a výletů vlakem
• 14 zájezdů za nákupy do Polského Těšína
• 8 zájezdů na vánoční trhy Olomouc
Také jsme se zúčastnili exkurze: pečení uší Štramberk, výroba svíček, pečení dortů
Marlenka Frýdek-Místek, tkaní koberců Gobelinka Valašské Meziříčí a navštívili muzeum Krásno řeznictví
Valašské Meziříčí. Na Silvestra 31.12. chodíme pravidelně na Vyhlídku, loučíme se starým rokem a vítáme
nový rok. Každý rok jsme pozváni do obce Sedlnice. Televize Sněženka tam pořádá setkání předsedů klubů
důchodců, na kterém seznámujeme ostatní se svou činností. Za kulturou jezdíme do divadel na různé
koncerty i do kina. Každý rok pravidelně oslavujeme MDŽ, pořádáme Mikulášské posezení s programem,
hudbou i tombolou. Scházíme se i na Silvestrovském posezení u pana Balcárka v kavárně Na Fojtství.
V letních měsících se scházíme v přírodě. Pořádáme smažení vaječiny, vaření guláše, opékání špekáčků
nebo steaků. Zúčastnili jsme se různých výstav a přednášek o zdraví a bylinkách. Několikrát přijal pozvání
mezi nás i MUDr. Václav Filip. My jsme přijali pozvání do Domova důchodců Hortenzie ve Frenštátě pod
Radhoštěm na oslavy 10. výročí znovuotevření po opravě objektu. Klienty tohoto domova navštěvují
pravidelně na Mikuláše zástupci našeho klubu důchodců i obecního úřadu s malým dárkem. Jsou šťastní,
že na ně nezapomínáme, při loučení máme slzy na krajíčku a těšíme se na další setkání s nimi. Dvakrát
jsme pozvali do přísálí kulturního domu hoteliéra pana Ing. Jiřího Guzdka, aby nám předvedl a poučil nás
o stolování a studené kuchyni. Uspořádali jsme i několik brigád v naší vesnici – úklid kolem kostela, okolo
pomníků, úklid hrobů, o které se již nikdo nestará, úklid po malířích v základní škole. Pomáhali jsme i při
organizaci různých výstav a oslavách Dne obce Veřovice.
Kronika klubu je vedena od roku 1997:
• 1997 – 2008
Anna Lacinová
• 2008 – 2010
Zdeněk Halamík
• 2010 – 2022
Oldřiška Šimková
Moje poděkování dále patří:
• paní Lidce Svobodové i ostatním seniorkám a seniorům za pomoc při organizování akcí
• zaměstnancům Obecnímu úřadu Veřovice za veškerou podporu
• panu Martinu Fojtíkovi, současnému starostovi obce, za jeho přístup a podporu naší činnosti
Přeji si, abychom se scházeli ve zdraví a spokojenosti i v dalších letech. Víme dobře, že nemůžeme jen
naříkat a bědovat, protože ještě toho zbylo hodně, z čeho se lze radovat. Zprávu napsala Oldřiška Šimková,
předsedkyně Klubu důchodců Veřovice.
Dne 1.10.2022
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POZVÁNKA
na první sportovní akci Lyžařského klubu Veřovice v nastávající sezóně 2022-2023
Po nádherném až tropickém létě s příchodem podzimu začíná pro běžecké lyžování nová sezóna.
Prvními závody tzv. „na suchu“ - přespolními běhy začínajícími začátkem měsíce září a
pokračujícími do konce měsíce října, začínají lyžaři-běžci svou novou sezónu.
Krajský svaz lyžování – běžecký úsek pověřil Lyžařský klub Veřovice (LKVE) uspořádáním
Krajského přeboru v přespolním běhu pro nadcházející sezónu. Jedná se o důležitý závod v rámci
Moravskoslezského kraje, protože vítězové jednotlivých kategorií se stávají Krajskými přeborníky
v přespolním běhu pro sezónu 2022-2023. Datum závodu bylo Krajským svazem lyžování
stanoveno na

neděli 23. 10. 2022
Závody se uskuteční v areálu LKVE pod názvem „Krajský přebor v přespolním běhu
Světlonohovými chodníčky“.
Od 8,00 hod. bude probíhat prezentace přihlášených závodníků a start nejmladší kategorie
benjamínků bude v 10,00 hod.
Upozorňujeme rodiče a prarodiče, že pokud mají sportovně nadané děti, mohou je přihlásit a
zaprezentovat pro tento závod do příslušné kategorie podle data narození, a to do 9,30 hod. Každý
závodník se závodu zúčastní na vlastní nebezpečí.
Protože se jedná o nejdůležitější závod v přespolním běhu v začínající sezóně je předpoklad, že na
startu se objeví větší množství závodníků, jejich trenérů a případně jejich rodičů.
Tak jako vždy se LKVE postará o občerstvení s tradiční douzovanou klobásou, vynikající
zelňačkou a alko i nealko občerstvením.
Výbor LKVE zve rodiče, prarodiče, příznivce běžeckého lyžování i ostatní občany naší vesnice k
návštěvě lyžařského areálu a k povzbuzování všech závodníků. Předpoklad ukončení závodu a
vyhlášení vítězů je okolo 13,00 hod.
Výbor LKVE blahopřeje nově zvolenému Zastupitelstvu naší obce, přeje mu hodně úspěchů v
každodenní práci pro naši obec a těší se na další vzájemnou spolupráci.
Z pověření výboru
LKVE
Pavel Křížek
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Informace Policie České republiky
Zebra se za Tebe nerozhlédne!
MS kraj – v prvním a druhém zářiovém týdnu se policisté zaměří na bezpečnost dětí v dopravě
Letní prázdniny skončily a děti opět po delší době usedají do školních lavic. Myslet na vlastní
bezpečnost je důležité a po cestě do školy i ze školy je třeba počínat si obezřetně. Školáci si musí
opět přivyknout na své povinnosti a také si připomenout, jak se vyhnout možným rizikům a
nástrahám, které je čekají zejména v silničním provozu.
Stejně zodpovědně k této problematice přistupují policejní preventisté Krajského ředitelství policie
Moravskoslezského kraje, v návaznosti na celorepublikový projekt „Zebra se za Tebe
nerozhlédne“. Cílem projektu je preventivně působit na chodce a další účastníky silničního
provozu, aby si osvojili dodržování pravidel bezpečného přecházení vozovky a nedali na mýty
například o absolutní přednosti chodců na přechodech pro chodce.
Každoročně policisté v prvních školních dnech dohlíží u základních škol na bezpečnost dětí a
připomínají žákům možná rizika pohybu na pozemních komunikacích nebo v jejich blízkosti. Ani
v tomto školním roce 2022/2023 se prevence u škol nepodcenila a děti se mohly s preventisty a
policisty z dopravní služby setkat i na Novojičínsku. Jelikož chodci a zejména pak děti, patří mezi
nejohroženější účastníky silničního provozu na pozemních komunikacích, namátkou připomínáme
několik preventivních rad:
1. Vozovku přecházej na přehledném místě. Pokud je v blízkosti přechod pro chodce, použij
ho!
2. Do vozovky smíš vstoupit po bezpečném rozhlédnutí. Pravidlo zní: 3x se rozhlédni: vlevo,
vpravo, vlevo a rychle přejdi!
3. Vždy si počínej tak, aby řidič měl šanci zatavit vozidlo před přechodem pro chodce!
4. Ujisti se očním kontaktem, že tě řidič vozidla skutečně vidí!
Stručná rada na závěr: „Nežli vstoupím na Zebru, tak se dobře rozhlédnu“.
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, por. Bc. Marika Jeličová, oddělení prevence
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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
➢ Nabízím soudní překlady dokumentů a tlumočení z českého do německého
jazyka, také překlady z českého do anglického jazyka.
Kontakt: Mgr. Lenka Rýcová, e-mail: lenkarycova@seznam.cz, tel. 777624473
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Nabízím živou hudbu, odehraji na jakékoliv Vaší rodinné oslavě, narozeninách, svatbě, atd.

Odehraji Vaši oslavu sám nebo se zpěvačkou.

Inzerce:
Vyčistím sedačky, čalounění, koberce, interiéry automobilů – mokrou cestou.
Jiří Marek, tel.č. 739 640 626, IČ: 08842311
Upozornění:
Vážení spoluobčané, chtěli bychom požádat ty z Vás, kteří ubytováváte v naší obci
ukrajinské uprchlíky, abyste nám poskytli tuto informaci telefonicky na č. 556 857 093 nebo
na e-mail: obecni.urad@verovice.cz. Děkujeme.
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28.10. 1918 - den vzniku samostatného
československého státu

J U B I L A N T I měsíce října 2022
Simona Hudečková
Ladislav Bartoň, Hana Škovranová, Zdeněk Zelenka, Iva Bondrová
Anna Černochová
Zdeněk Černoch, Alojz Pitel
Přejeme mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti všem jubilantům, kteří v měsíci
říjnu oslaví svá životní jubilea.
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