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                      Listopad 2022 

Motto: 
„Dědečku a babičko, čím mám být, až budu veliká? Staň se dobrým člověkem. Tam je hodně 

možností a málo konkurence.“         Autor: neznámý 

 

„Lidské štěstí, to je taková šňůrka, na kterou navlékáme malé korálky, taková malá štěstí – čím jsou 

drobnější a čím je jich víc, tím je to jejich štěstí větší.“                                        Autor: Jan Werich 

 

                                   

Vážení a milí spoluobčané, milé děti,  

dovolte mi, pogratulovat k úspěchu v komunálních volbách nově zvoleným zastupitelům obce 

Veřovice. Pevně věřím a doufám v to, že Vás nezklamou a budou „makat“ stejně tak dobře jako 

končící zastupitelé před nimi. Je potřeba obce rozvíjet, obnovovat a posouvat dále. Je před námi 

kupa práce a já jsem přesvědčen o tom, že společně to zvládneme a budete na nás vzpomínat 

v dobrém, nikoliv ve zlém. Neděláme to pouze pro sebe, ale děláme to pro nás všechny v obci.  

Jinak bych Vám chtěl sdělit, že mně potkalo druhé největší štěstí v životě. Dne 5.10.2022 se mi 

narodil můj druhý syn Jan Fojtík. Přeji jemu i jeho statečné mamince v životě pevné zdraví a také 

ať se stane dobrým člověkem. Na zdraví!!!   

A Vám, vážení spoluobčané, přeji krásný, teplý, dušičkový listopad, životní štěstí, ale hlavně pevné 

zdraví.      

 

Martin Fojtík  

starosta obce Veřovice 
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USNESENÍ  
z ustavujícího 1. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, konaného dne 18.10.2022 

Zastupitelstvo obce Veřovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 

1/1 

určuje ověřovatele zápisu ve složení: Bc. Gabriela Lošáková, DiS. a Ing. Petr Šťastný 

1/2 

schvaluje program ustavujícího zasedání zastupitelstva obce  

1/3 

volí návrhovou komisi ve složení: Zdeněk Bartoň a Lukáš Urbanovský 

1/4 

schvaluje volbu jednoho místostarosty  

1/5 

určuje v souladu s § 84, odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že pro výkon funkcí starosty a 

místostarosty obce budou členové zastupitelstva obce dlouhodobě uvolněni 

1/6 

schvaluje veřejnou volbu starosty a místostarosty obce 

1/7 

volí v souladu s § 84, odst. 2 písm. m) zákona o obcích starostu obce pana Martina Fojtíka, Veřovice  

1/8 

volí v souladu s § 84, odst. 2, písm. m) zákona o obcích místostarostu obce pana Pavla Matúše, 

Veřovice  

1/9 

zřizuje v souladu s § 84, odst. 2, písm. l) pětičlenné výbory zastupitelstva obce: kontrolní a finanční  

1/10 

volí v souladu s § 84, odst. 2, písm. l) zákona o obcích předsedkyni finančního výboru paní Annu 

Štěpánovou, Veřovice  

1/11 

volí v souladu s § 84, odst. 2, písm. l) zákona o obcích předsedu kontrolního výboru pana 

Ing. Ondřeje Matuše, Veřovice  

1/12 

ukládá předsedkyni finančního výboru paní Anně Štěpánové předložit zastupitelstvu obce návrh 

kandidátů na členy finančního výboru na příštím zasedání zastupitelstva obce k provedení volby  

1/13 

ukládá předsedovi kontrolního výboru panu Ing. Ondřeji Matušovi předložit zastupitelstvu obce 

návrh kandidátů na členy kontrolního výboru na příštím zasedání zastupitelstva obce k provedení 

volby  

1/14 

schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2022 takto: 
Příjmy  45 860 700 Kč + 150 000 Kč = 46 010 700 Kč 

Výdaje  50 563 300 Kč + 150 000 Kč = 50 713 300 Kč 

Financování  4 702 600 Kč  +      0 Kč =  4 702 600 Kč  

Úplné znění rozpočtového opatření č. 9/2022 je nedílnou součástí tohoto usnesení 

 

 

 

 

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

   Martin Fojtík           Pavel Matúš 

   starosta obce            místostarosta obce  
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Výsledky - II. kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky v obci Veřovice, 

konaných ve dnech 30.09. – 01.10.2022 

 

Volební účast ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky          16,65% 

Počet osob, zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu celkem   1598 

Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky         266 

Počet odevzdaných úředních obálek            266 

Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem         266 

 

 

Číslo kandidáta 1. Jaromír Radkovský   počet hlasů     113 

Číslo kandidáta 4. Ivana Váňová    počet hlasů     153                 

  
 

 

 

 

O z n á m e n í 
Klub důchodců Veřovice připravuje zájezd na středu 30. listopadu 2022  

do Olomouce na V á n o č n í   t r h y. 

Odjezd je v 8:30 hodin od Nákupního střediska, poté autobus zastaví na 

zastávce u Kulturního domu a zastávce u Sitexu. 

Příjezd je plánovaný okolo 18:00 hodin. 

Přihlásit se můžete u:  

• Oldřišky Šimkové (předsedkyně klubu důchodců), Marie Košárkové,  

Marie Popové, Jany Gerykové  

Datum přihlášení na Vánoční trhy je do 21.11.2022. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Informace o posledním termínu výsypu sběrných nádob na BRO: 

Posledním svozovým dnem kontejnerů na biologicko-rozložitelný odpad - BRO (hnědé 

kontejnery) bude středa 23.11.2022. 

Poté budou kontejnery staženy ze sběrných míst. 
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„Změňte způsob myšlení a změníte svět.“ 

Norman Vincent Peale (americký spisovatel) 

Informatické myšlení, o kterém jsem psala v minulém zpravodaji, zdaleka není jen záležitostí 

informatiků. Je to soubor přístupů, které se v 21. století hodí každému. Proto se snažíme propojit 

digitální technologie ve všech předmětech. Jak se nám to daří? 

 

Ve čtvrté třídě, podobně jako většina učitelů na naší škole, používáme výukové programy. Oblíbené 

jsou například Wordwall, pravopisne.cz, umimeto.cz, matika.in, skolasnadhledem.cz, tablexia.cz a 

jiné. V naší třídě využíváme také i možnost pracovat s některými učebnicemi a pracovními listy 

v elektronické podobě. Zvládáme také práci s QR kódy. 

Výuka probíhající s použitím ICT nabízí větší možnosti než tradiční výuka. Čtvrťáci aktivně 

používají ve výuce interaktivní tabuli, notebooky, tablety a někdy i mobily. Díky ICT se výuka 

mění v hru. Čím to je? Hodiny jsou obohaceny o řadu praktických cvičení, které děti jednoduše 

baví. V učivu se zdokonalují například tím, že si potřebná fakta a informace vyhledávají sami. Žáci 

se stávají aktivními účastníky výuky. Rozvíjí se jejich schopnost konstruktivně přemýšlet a tvořit. 

Podílí se na procesu poznání. Jejich zájem o učivo vzroste, výuka je zábavnější, hravou formou 

napomáhá k procvičení a zapamatování učiva. a žáci ji sledují a účastní se jí s větší pozorností. 

Nabízí se možnost využití kvalitních počítačových výukových programů pro přípravu 

individuálních úkolů nebo dodatkové práce žáků s rychlejším pracovním tempem. Součástí těchto 

programů je i kontrola a hodnocení vypracovaných úkolů. 

Mgr. Naděžda Boorová 

 

Kromě klasického učení a procvičování prostřednictvím učebnic a pracovních sešitů, hraní her 

a pohybových aktivit, hodiny rádi doplňuji o práci s interaktivní tabulí. Na této dotykové tabuli 

mohou žáci jednoduše psát, kreslit, přesouvat, doplňovat, odhalovat, a to pouze prostřednictvím 

svého prstu. Rozvíjí se jemná i hrubá motorika, nenásilně jsou žáci vedeni k užívání moderních 

technologií, a hlavně je to zážitek a zábava. Komu by se nelíbilo procvičovat protikladná slova 

formou pexesa, bouchnout krtka nesoucího špatně napsané slovo či se vyhýbat letadlem špatně 

vypočítaným příkladům? Žáci jsou do hry tak zapáleni, že si ani nevšimnou, kolik učiva procvičují 

a rádi se povzbuzují k ještě lepším výkonům. Jelikož interaktivní tabule zastává i funkci projektoru, 

můžeme si k probírané látce kdykoliv pustit video nebo dokument. Úkoly z internetových stránek, 

aplikací i učitelem vytvořené spolu s interaktivními učebnicemi využíváme při výuce téměř denně. 

Interaktivní tabule ve 3. třídě je skvělým pomocníkem ve výuce a my jsem moc rádi, že ji ve třídě 

máme.  

Mgr. Kristýna Macečková 

 

 

Podzimní tvoření v 5. třídě 

Poslední den před podzimními prázdninami se pátá třída proměnila v dílnu. Chtěli jsme si 

zpříjemnit den a naladit se na přicházející podzimní prázdniny. Donesli jsme si do školy dýně, nože 

na vyřezávání, ledajaké přírodniny a tvoření mohlo začít. Většina dětí vyřezala dýni obličej a 

http://www.zsverovice.cz/
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vznikla krásná halloweenská lucerna. Kdo nedlabal dýni, vytvořil si podzimní věnec na dveře či 

svícen, ozdobil jej nejrůznějšími přírodninami, které na podzim můžeme najít na každém kroku. 

Tento den se nám velmi vydařil, tvoření jsme si moc užili a už se těšíme na dílny s vánoční 

tematikou. 

Mgr. Jana Pyšková 

Částečné zatmění Slunce 

V úterý 25. října žáci 6. ročníku využili svou šanci a propojili probírané učivo zeměpisu s praxí. 

Na parkovišti u KD pozorovali přes ochranné filtry právě probíhající částečné zatmění Slunce a 

vysvětlovali si, proč se tak děje, že se nejedná o každoroční záležitost. Další částečné zatmění 

pozorovatelné z našeho území nás čeká až v roce 2025 a úplné zatmění dokonce až za 113 let. Ve 

12:17 dosáhlo částečné zatmění svého maxima, kdy byla zakryta necelá polovina slunečního disku. 

Jako své filtry používali starou disketu či speciální sklíčko přímo z hvězdárny, přes které byl obraz 

nejostřejší. Žáci tímto pozorováním ukončili výuku a rozprchli se na podzimní prázdniny. Na 

zatmění se poté podívaly i děti z ostatních ročníků, které si pozorováním zkrátily čekání na oběd.  

Mgr. Marek Bukovský 

Krokusy ve školní trávě 

Každý rok v říjnu se žáci 8. třídy zapojují do Projektu Krokus. 

Tento projekt probíhá již několik let na školách nejen v Irsku, kde původně vznikl, ale i po celém 

světě a každoročně se do něj zapojují další školy, více než 55 000 žáků a studentů. 

V úterý 25. října jsme využili tří po sobě jdoucích hodin a společně se dozvídali informace o životě 

Anne Frankové, přemýšleli o strachu, moci a bezmoci, přemýšleli o aktuálním světě a o tom, jak 

se žije lidem, kteří se nějakým způsobem odlišují. 

Četli jsme úryvek z deníku Anne, sledovali krátký dokument o jejím životě a smrti. 

Na památku všech dětí, které zemřely ve válce, jsme pak šli společně vysadit cibulky žlutých 

krokusů. 

Mgr. Martina Šlapalová 

Kapuce od mikiny 

Celé Česko čte dětem je projekt, který v České republice realizuje obecně prospěšná společnost 

stejného názvu. Cílem projektu je podpora čtenářské gramotnosti dětí a mládeže, propagace 

hodnotné literatury a budování rodinných vazeb prostřednictvím čtení. 

V rámci tohoto projektu vznikla kniha povídek pro náctileté Kapuce od mikiny, do níž napsalo 

povídky patnáct současných renomovaných autorů. Povídky upozorňují na problémy, s kterými se 

dnešní mládež setkává. 

Na základě těchto povídek byly zpracovány čtenářské dílny, lektorky s žáky ve dvou vyučovacích 

hodinách procházejí povídky, hovoří o nich a snaží se poodhalit a rozebrat daný problém. 

Naši školu ve čtvrtek 6. října navštívila lektorka Tereza Juchelková, která společně s žáky četla 

povídku Aleny Mornštajnové Hausbót. Deváťáky povídka i lekce zaujala, dokázali hovořit o 

postavách knihy, o popisovaném problému, přemýšleli o důležitosti dodržování či nedodržování 

pravidel. 

Každý z žáků si potom knížku mohl nechat a sám si doma číst další povídky. 

 

„Paní Tereza se rozhodně snažila s námi komunikovat, abychom pracovali a odpovídali. Snažila se 

to určitě udělat zábavnou formou. Taky bych ocenila její nadšení s námi pracovat a trpělivost. Moc 

se to povedlo, knížky určitě udělaly radost.“ 

„Moc se mi líbí kniha, kterou jsme dostali, je nádherná a moc se těším, až si ji přečtu. Také se mi 

líbila její komunikace s námi. Jsem moc ráda, že jsme byli vybráni pro tento projekt, číst mě hodně 

baví a těšila jsem se na čtenářskou dílnu. Byla to fajn zkušenost.“ 

„Líbila se mi skupinová práce, vymýšleli jsme spoustu věcí a rozhodně jsme se zapojili všichni. 

Když jsme dělali diagram, zjistil jsem, že s postavou mám hodně společného. Celkový program 

byl zábavný a myslím, že si ho všichni užili.“           Mgr. Martina Šlapalová a žáci 9. třídy 
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Přehlídka technických profesí 

Technicky zaměření žáci 8. a 9. tříd se každoročně účastní Přehlídky technických profesí „Řemeslo 

má zlaté dno“, kterou organizuje krajská pobočka Úřadu práce České republiky. Přehlídka pomáhá 

žákům ve volbě povolání a dalšího studia. 

Ve středu 5. října se této akce v Kopřivnici zúčastnilo 17 chlapců naší školy. Bylo jim představeno 

několik středních škol a učilišť, sami si pak mohli procházet jednotlivými stanovišti a vyzkoušet 

jednoduché úkony. 

Kluky přehlídka zaujala a doufáme, že jim pomohla při rozmýšlení kam dál. 

Mgr. Martina Šlapalová 

Návštěva druháků v obecní knihovně 

Na konci loňského školního roku získali prvňáci od „Krále Písmenkové říše“ čtenářské průkazy. 

Byla to odměna za to, že se během 1. třídy naučili číst. A tak letos poprvé v pondělí 17. října jsme 

společně navštívili obecní knihovnu jako čtenáři. Nejdříve jsme se seznámili s pravidly výpůjčního 

řádu. Pak si každý podle svého zájmu vybral knížku pro domácí čtení. Podobnou návštěvu bychom 

chtěli uskutečnit ještě několikrát v tomto školním roce. 

Mgr. Pavlína Cibulcová 

UdiF u nás ve škole 

V rámci Týdne vědy a techniky, k nám v úterý 18. října přijelo Úžasné divadlo fyziky –UdiF. 

Sympatická slečna si pro nás připravila program s názvem Všechny barvy duhy. Dvouhodinové 

vystoupení bylo pro žáky 4., 5. a 7. třídy. Řešili jsme několik důležitých otázek – kde se kolem nás 

berou barvy a jak je naše oko vnímá. Kde se vlastně bere šedá a kolik barev umí náš telefon? 

Podívali jsme se na pixely v displeji telefonu. Pomocí jednoho obřího pixelu jsme sledovali, jak 

barvy vnímá naše oko, jak je skládá a jak vnímá jejich stíny. Mohli jsme vidět, jak vypadá svět v 

jednobarevném světle, který nemusí být jen černobílý a dozvěděli jsme se, že mezi černou a bílou 

není zas až takový rozdíl. U tohoto fyzikálního vystoupení museli žáci nad pokusy přemýšlet a 

snažit se je vysvětlit. Bylo vidět, že to žáky velmi baví a věřím, že je to motivovalo k zájmu o 

fyzikální jevy. 

Mgr. Jana Pyšková 

Podzimníčci 

Ve středu 19. října navštívili žáci 1. třídy mateřskou školu. Spolu s ostatními dětmi z MŠ vyráběli 

z podzimních plodů a přírodnin podzimníčky. Ukázalo se, že všichni měli velkou nápaditost, 

fantazii a šikovné ruce. Pracovali pilně a výsledek stál zato. Prvňáci svými výrobky ozdobili 

chodbu školy. 

Mgr. Martina Macíčková 

 

Den stromů 

„Na stejné zemi, co my, 

bydlí tu s námi stromy. 

Mlčí a hledí si svého 

listíčka zeleného…“ 

20. října si celý svět připomíná Den stromů. K oslavě se připojili i třeťáci, kteří si v průběhu tří 

vyučovacích hodin prošli několika stanovišti, na nichž plnili úkoly vztahující se ke stromům a lesu. 

Luštili šifry, měřili obvod a průměr kmene, někteří se pustili i do počítání let, třídili informace o 

nejznámějších stromech či přiřazovali plody ke stromům. 

Všem stromům přejeme mnoho vláhy, sluníčka a málo nepřátel. 

Mgr. Kristýna Macečková 

Podzimní tvoření ve školní družině 

Ve spolupráci s pracovní skupinou pro polytechniku byla připravena v rámci Místního akčního 

plánu ORP Frenštát pod Radhoštěm II akce pro školní družiny. Nesla název „Podzimní 



7 

 

tvoření“. Cílem aktivity byla tvorba podzimních dekorací s žáky ve škole a také zapojení rodičů do 

polytechnického vzdělávání dětí. Použít se měly převážně podzimní dekorace a přírodniny. 

S žáky jsme tedy už na procházkách sbírali všechno možné od žaludů a šípků po pestré listy, které 

jsme následně lisovali. V družině pak vznikaly krásné vázičky, růžičky, zápichy a zvířátka. 

Že děti velmi rády vyrábí asi nikoho nepřekvapí. Uplatní svou tvořivost, fantazii, zručnost 

a šikovnost. Namotivovat dnešní rodiče k vyrábění s dětmi je už o něco složitější. Přesto se našlo 

spoustu maminek, které si čas a trpělivost našly a se svými ratolestmi doma vytvořily nádherná 

dílka.  Rodiče překvapili širším použitím dalších přírodnin jako jsou kamínky, větvičky, mech 

atd.  K doplnění výzdoby družiny se nám pak sešly ještě věnečky, chaloupky, kytice z listí, zvířátka 

na způsob obrázků a další. 

Chceme tímto velice dětem a rodičům poděkovat za přispění. Jako odměnu očekáváme slíbenou 

stavebnici. Fotky podzimní tvorby si můžete prohlédnout jak na webu školy, tak později (po 7. 

listopadu) v širším měřítku na www.mapfrenstatsko.cz. 

Vychovatelky ŠD 

Záchranná stanice Bartošovice 

V pondělí 24. října jela 4. a 5. třída na exkurzi do záchranné stanice Bartošovice. 

 

 

„Nejdřív jsme šli dovnitř a tam nám pán pustil krátkou prezentaci. Hned potom jsme viděli dřevěná 

a vycpaná zvířata. Pán nás provedl kolem zvířat, která tam měli. Viděli jsme sovy, orly, veverky, 

vydru, vránu, holuby a čápy.“(Adam) 

 

„Nejvíc se mi líbilo, že to bylo o zvířatech, spoustu jsem se toho dozvěděla. Program mě moc bavil, 

užila jsem si to. Byl to super výlet.“ (Dorota) 

 

,,Dnešní den byl úžasný, nejvíc se mi líbil program o šelmách.“ (Jakub) 

,,Na dnešním výletě se mi nejvíc líbila vydra, protože se před námi předváděla a byla moc 

roztomilá.“ (Adéla) 

Mgr. Jana Pyšková 

 

 

Zpráva o činnosti mateřské školy za měsíc říjen 2022 
 

Měsíc říjen byl plný zajímavých akcí a představení. Začátkem měsíce jsme uspořádali na 

školní zahradě první společnou akci s dětmi a rodiči v tomto školním roce. Skřítek Podzimníček 

poprosil děti o pomoc v lese. Dbá totiž na to, aby se na stromech barvilo listí správnými barvami, 

foukal vítr, aby se zvířátka chystala k zimnímu spánku nebo aby vlaštovky odletěly do teplých 

krajin – zkrátka, aby na podzim v přírodě bylo vše tak, jak má být. Skřítek proto dětem nachystal 

nejrůznější úkoly a po jejich splnění hledaly ukrytý poklad. Poté jsme se všichni společně sešli u 

ohně, opekli si špekáčky a povídali si. Děkujeme rodičům za pomoc při rozdělání a udržování ohně 

a všem, kteří dorazili, protože účast byla velmi hojná, počasí nádherné a celá akce se velmi podařila.  

Do naší mateřské školy také v tomto měsíci zavítal pan Čapčuk se svým hudebním 

programem Zpívánky. Děti si společně s ním zazpívaly známé lidové písničky a užily si krásné 

hudební dopoledne. Další vystoupení, které děti zaujalo, bylo plné čar a kouzel. Přijeli nás navštívit 

manželé z Magic revue, kteří mají představení po celé České republice. Ukázali dětem zajímavá 

kouzla, vyčarovali barevné květiny, deštníky a přizvali si také děti a společně vykouzlili mince. 

Posledním představením bylo úžasné divadlo fyziky ÚDIF. Jedná se o vystudované chemiky, kteří 

si pro nejstarší děti připravili zajímavé pokusy. Děti sledovaly pokusy s horkou a studenou vodou, 

jak se barví čaj nebo rozpouští cukr. Pozorovaly výbuch sopky, jak se mění barva tekutiny, když se 

přidají různé chemikálie nebo ocet, citron a kdy se nemění. Jak může oheň měnit barvu postřikem 

http://www.mapfrenstatsko.cz/
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různými chemikáliemi. Ve druhé části dělaly děti pokusy s barvami, pracovaly s pipetami a Petriho 

miskami - míchání barev, změny barvy přidáním sody nebo kyseliny citronové. Nakonec si děti 

namalovaly kouzelný obrázek vlastnoručně namíchanými barvami. Tento projektový den byl 

hlavně o vzbuzení zájmu a chuti objevovat. Ve třídě Veverky máme dostatečně vybavený koutek 

Pokusy a objevy a určitě se budeme inspirovat novými náměty. 

 Kamarádi z 1. třídy navštívili společně s paní učitelkou děti ve třídě Veverek. Tradičně se 

každý rok setkáváme na tvořivé dílně ve školce. I letošním rokem jsme společně vyráběli, tvořili 

různé skřítky a dekorace z darů podzimu. Děti společně vyrobily několik krásných skřítků 

Podzimníčků z dýní, kaštanů, listů a dalších přírodnin. Následující den se v odpoledních hodinách 

konala tvořivá dílna, která byla určená pro rodiče a děti. Z přírodního materiálu, který nasbíraly 

děti na vycházkách, se vytvořily nádherné výrobky. Děti společně s paní učitelkou upekly jablečné 

štrůdly a připravily těsto na bramboráky. Děkujeme všem za velkou účast, kreativitu a využití 

připraveného materiálu. Dekorace, které jste společně s dětmi vytvořili, nám teď krásně zdobí 

prostory mateřské školy.  

 V kulturním domě jsme 21.10 vystoupili se třídou Veverek. Konalo se zde setkání dříve 

narozených občanů. Zatancovali jsme pásmo lidových tanců v tradičních valašských krojích. 

Děkujeme Vám za účast na setkání a věříme, že se Vám vystoupení líbilo. 
 

Mgr. Andrea Petrová 
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Na začátku měsíce října jsme se vydali do Beskydského divadla 

v Nového Jičíně na představení včelích medvídků. Byl to krásný kulturní 

zážitek a už se těšíme na další návštěvu.  

Celý měsíc byl ve znamení krásného počasí, což jsme museli náležitě 

využít. Spoustu času jsme trávili venku pozorováním změn v přírodě, 

pouštěním draků a sběrem přírodnin. 

Na konci měsíce se konalo již tradiční „dýňování pro tatínky“. Všichni 

tatínci se úkolu zhostili s velkou vervou a domů si tak odnesli nádherné 

vyřezávané dýně. Na závěr nemohlo chybět opékání špekáčků. 

V říjnu jsme také zahájili tradiční návštěvu knihovny ve Frenštátě pod Radhoštěm.  

V listopadu se chystáme na kurz bruslení v Kopřivnici a také našim předškolákům začne předškolní 

příprava. 

Touto cestou bychom také moc rádi poděkovali panu Vladimíru Matúšovi a kolektivu, který se 

podílel na organizaci Hubertské mše, za peněžitý dar, který bude použit na nákup nářadí pro 

polytechnickou výchovu. Moc děkujeme. 

 

 
Mgr. Kateřina Opletalová 

 

Orel informuje 
Dovolujeme si informovat, že provoz sauny v orlovně je již v plné proudu. 

Otevírací doba: 

Středa  muži   17:00-20:30 hod. 

Pátek    ženy   17:00-19:00 hod. 

             muži   19:10-21:00 hod. 

Neděle  ženy   15:00-17:00 hod. 

             muži   17:10-20:30 hod. 

Možnost domluvit saunu také mimo provozní dobu na telefonním čísle: 728 170 508. 

Ve stejné dny je v provozu také posilovna a samozřejmě si po svém sportovním výkonu můžete 

dát dobře vychlazené pivo Radegast 😊 
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První závod nové lyžařské sezóny 2022-2023 je už minulostí 
Tak, jak jsem informoval v říjnovém Zpravodaji, byl Lyžařský klub Veřovice (dále LKVE) pověřen 

Svazem běžeckého lyžování Moravskoslezského kraje uspořádáním Přespolního závodu jako 

Krajského přeboru všech kategorií. Tento závod připravil LKVE na neděli 23.10.2022 v lyžařském 

areálu. Počáteční ranní mlha se nakonec rozptýlila a v 10 hod. při startu první nejmladší kategorie 

již bylo nádherné, skoro slunečné počasí. Na startu se sešlo 133 závodníků všech věkových 

kategorií, a to i včetně závodníků zlínského kraje (naši „sousedé přes hory“ z Rožnova, Zubří, 

Valašského Meziříčí). Toto byl největší počet závodníků ze všech letos pořádaných přespolních 

závodů v nové sezóně. Potvrzuje se trend, že stále ubývá zejména dětí ve všech sportovních 

odvětvích. 

Závod tak, jak se stalo již tradicí, byl zodpovědně a perfektně připraven, a to od samotného 

elektronického přihlašování závodníků, jejich prezentací v den závodu, připraveností běžeckých 

tratí, rychlostí zpracování konečných výsledků a vyhlášením výsledků. Takto byl závod hodnocen 

i ostatními přítomnými funkcionáři z jednotlivých oddílů a klubů a také předsedou běžeckého 

úseku Svazu lyžování MS kraje. Závod byl také specifický vyhlašováním výsledků, kdy byli 

odměňování první tři závodníci každé kategorie bez ohledu, z kterého kraje jsou a následně pak 

Přeborníci MS kraje, kteří byli podle umístění vyhodnoceni mezi závodníky z našeho kraje. 

Výbor LKVE děkuje Obecnímu úřadu Veřovice za finanční dar ve výši 3.000 Kč, za který byly 

nakoupeny medaile a diplomy pro závodníky. LKVE uspořádáním závodu, který přesahuje 

působnost MS kraje, se určitě postaral o propagaci naší obce. 

Mimo závodníků bylo v areálu v den závodu přítomno asi 200 osob z řad trenérů, rodičů, 

doprovodu závodníků a také „fandů bílého zimního sportu“. O návštěvníky se řádně postarala paní 

chatařka nabídkou douzovaného kabanosu, kvalitní „super“ polévkou, párkem v rohlíku a 

samozřejmě alko i nealko nabídkou. 

Po ukončení závodu proběhla na Lyžařské chatě porada funkcionářů běžeckého lyžování MS kraje. 

Za náš LKVE se zúčastnil předseda Milan Lacina. Předmětem jednání bylo přidělení termínů 

zimních běžeckých závodů. Pro LKVE byl vyhrazen termín 29.1.2023, avšak při nedostatku sněhu 

u nás je problém s převedením závodu na Pustevny, protože se termín překrývá s celostátní akcí 

Výstava ledových soch. Uvedený termín je předběžný a bude upřesněn počátkem ledna 2023. 

Výbor Lyžařského klubu děkuje všem svým členům, podílejícím se na přípravě závodu, na průběhu 

samotného závodu a na bezchybném moderování celé akce. Potvrzuje se jen, že „lyžaři“, pokud je 

potřeba, vždy vytvoří tým, který je schopen zorganizovat a realizovat akce přesahující působnost 

naší obce. Protože se blíží zima (jaká asi letos bude?) je nutné v našem areálu udělat nejnutnější 

přípravy na „sněhovou nadílku“. Výbor LKVE vyhlašuje na sobotu 12.11.2022 od 9 hodin pro 

všechny své členy brigádu. Přijďte v co největším počtu, hlavně ti, co se zatím nedostali k 

odpracování brigádnických hodin schválených na Valné hromadě v letošním roce. 

Z pověření výboru LKVE 

Zpracoval Pavel Křížek 
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Z ČINNOSTI KYNOLOGICKÉHO KLUBU VEŘOVICE 

 

Závody o cenu Veřovic a Memoriál Karla Škarpy - 1.10.2022 

V sobotu 1. října se na kynologickém cvičišti ve Veřovicích konal 31. ročník Závodů o cenu 

Veřovic a 23. ročník Memoriálu Karla Škarpy. Na závody nastoupilo celkem 23 závodníků a 26 

psů. Otevřít se nám podařily 4 kategorie. 

Ráno nám sice počasí moc nepřálo, ale odpoledne už vylezlo sluníčko a celá akce se velice vydařila. 

Posuzování se ujali pánové Vladimír Košťál a Jaroslav Toman. Figurovali Martin Žáček a Šimon 

Veselka. Veliké poděkování patří jim i ostatním pořadatelům a všem organizátorům této akce. 

Zapomenout nesmíme ani na naše sponzory. Celý projekt byl v letošním roce podpořen dotací z 

Ministerstva obrany ČR a nemalý podíl měli i další sponzoři:  Pavel Škarpa - malířství a 

natěračství, Veřovice; Stanislav Geryk, Veřovice; Krmivo Bardog - Josef Bartošík; Lubomír Srba, 

Kopřivnice; Michal Vaculín – Michalovo pekařství, Veřovice; Milošek Pítr, Veřovice; Poháry 

Bauer s.r.o.; Pavel Matúš, Veřovice; Krmivo Fitmin; Vlasta Straková a Martin Vlček, Veřovice; 

Stanislav Keller, Lichnov. 

Naši organizaci reprezentovalo 6 závodníků v kategorii ZZO a jedna závodnice v kategorii ZZO1. 

V kategorii ZZO se nejlépe umístila a pohár za 2. místo si odnesla Jana Richterová s Abbou Kvítek 

z Rokycan, dále to byli Jarmila Rýcová a Ivar Irit Bohemia - 4. místo, Anna Šťastná a Perun z 

Hückelovy vily - 5. místo, Aleš Baroň a Fahry Strážnická brána rovněž 5. místo, Martina Tůmová 

a Zack Sonny Ringer Rott - 10. místo, David Janeček a Arlet Klementajn - 11. místo. V kategorii 

ZZO1 závodila Anna Šťastná s Hardym od Perlové studánky a umístila se na 4. místě. 

 

 

 
 

 

Další úspěchy našich členů v podzimních měsících 

V sobotu 19. září se Anna Šťastná zúčastnila se svým flat coated retrieverem Hardym od Perlové 

studánky 19. ročníku Memoriálu Bruna Sochora v Příboře. Zvítězila v kategorii ZZO1 a zároveň 

získala cenu za nejlepší poslušnost závodu. 



13 

 

Ve středu 28. září proběhly na našem cvičišti zkoušky dle zkušebního řádu kynologické jednoty 

ČR Brno. Na zkoušky nastoupilo 8 psovodů, z toho 7 členů kynologického klubu Veřovice. Všichni 

naši psovodi zkoušku úspěšně splnili: 

Zkouška ZOP (zkouška základní ovladatelnosti psa): Anna Šťastná a Hardy od Perlové studánky, 

Jana Richterová a Abba Kvítek z Rokycan, Jarmila Rýcová a Ivar Irit Bohemia, Aleš Baroň a Fahry 

od Strážnické brány, David Janeček a Arlet Klementajn, Adam Zálešák a Bianca Bon Lepos. 

Zkouška ZPU1 (zkouška pracovní upotřebitelnosti): Martina Janečková a Afrodita Zase v posteli.  

 

 

 

O měsíc později 28. října proběhly další zkoušky, tentokrát dle národního a mezinárodního 

zkušebního řádu. Na zkoušky nastoupilo 7 psovodů z toho 6 členů KK Veřovice. Zkoušky úspěšně 

složili 4 naši psovodi: 

Zkouška ZZO (základní zkouška ovladatelnosti): Jana Richterová a Abba Kvítek z Rokycan, Anna 

Šťastná a Perun z Hückelovy vily, Jarmila Rýcová a Ivar Irit Bohemia, Martina Tůmová a Zack 

Sonny Ringer Rott. 

FPR1 (stopařská zkouška): Anna Šťastná a Hardy od Perlové studánky. 

Všem úspěšným absolventům blahopřejeme! 

 

Za Kynologický klub Veřovice 

Anna Šťastná 
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Podpořte „Příběh skautingu na Valašsku“ 
 

Skauti ze Vsetína a jejich příznivci připravují výpravnou publikaci o více jak stoleté historii 

skautingu v regionu. Záměrem je nejen mapovat počátky a průběh tohoto společenského fenoménu, 

který vznikl na začátku minulého století ve Velké Británii, ale především pestrou formou přiblížit, 

co vše se pod jedním, laiku nevšedním, pojmem může ukrývat. Že to nejsou jen typické tábory a 

kroje, ale celá plejáda nejrůznějších akcí a aktivit, které skauti prožívají během celého roku ve 

svých klubovnách, výpravách, o víkendech i všedních dnech. 

 

I Vy můžete přispět ke vzniku publikace – pokud jste v dětství skautovali a máte z té doby ještě 

nějakou památku, fotografii, zápisník, kroniku či zajímavou vzpomínku, podělte se o ní. Zvláště 

cenné jsou z míst, kde skautské oddíly již nyní nejsou, ale svého času byly významnou součástí 

společenského života (ať to bylo během první republiky, po válce, v letech 1968-1970 či po roce 

1990). Vítané jsou rovněž pamětihodnosti skautování Vašich rodičů, prarodičů či příbuzných a 

známých. Pošlete nám skeny těchto dokumentů nebo nějakou informaci na e-mailovou 

adresu pribehskautingu@oldskaut.cz, případně  volejte na tel.č. 737 249 211. Autoři 

připravované publikace vás v této věci sami rádi navštíví. 

 

Děkujeme za pomoc a spolupráci! 
 

 

 

 

mailto:pribehskautingu@oldskaut.cz
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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 
 

 

Inzerce: 
• Vyčistím sedačky, čalounění, koberce, interiéry automobilů – mokrou 

cestou. 

         Jiří Marek, tel.č. 739 640 626, IČ: 08842311 

 

• 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 
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Poděkování 
Děkujeme všem občanům, firmám a obci Veřovice za finanční i fyzickou pomoc při odklízení suti 

po požáru na Dolní Bečvě ze dne 15.8.2022.                 Radomír Růčka 
 

 

J U B I L A N T I  měsíce listopadu 2022 
Pavel Šimek, Jiří Buček 

 Lubomír Blažek, Radomír Fitowski, Miroslav Hoďák 

  Naděžda Bartoňová 

Srdečně blahopřejeme a přejeme pevné zdraví, mnoho štěstí a 

spokojenosti jubilantům, dožívajícím se svých životních výročí 

v měsíci listopadu 2022. 

 

 

 

 

Vzpomínky: 
Dne 5. listopadu 2022 uplyne 20 let od úmrtí pana Stanislava Kellera. Tento měsíc 

si též připomínáme jeho nedožité 70. narozeniny. Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte 

se mnou.  

S vděčností Ludmila Seibertová  
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