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                       Prosinec 2022 

Motto: 
A teď bych Vám já, Jan Werich, chtěl popřát veselé Vánoce a to tak, abych, ani já ani vy, abychom 

neupadli do sentimentality – vánoční. Kdyby to bylo v mé moci, já bych byl rád, kdybych mohl dát 

všem lidem na světě pod stromeček škatuli – prázdnou škatuli, kterou kdyby otevřeli, tak by se 

museli smát, že tam nic není. A smáli by se a smáli by se, protože já věřím, že když se lidi smějou, 

tak nemají čas mít na sebe vztek a nemají čas se prát…… Aspoň jeden den v roce.  

Autor: Jan Werich  
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Vážení a milí spoluobčané, milé děti,  

dovolte mi tento úvodník začít slovy velkého „DĚKUJEME MARCI“.  

Chtěl bych tímto jménem svým i jménem obce Veřovice moc a moc poděkovat naší bývalé paní 

účetní Marceli Satkové, která se s námi po pracovní stránce loučí a odchází po dlouhých a 

neuvěřitelných 35 letech práce vykonané pro obec Veřovice. Marcelce děkujeme za její skvěle 

odvedenou práci, kterou obětovala naší obci. Obec Veřovice bude s Tebou spjata už napořád. 

Chceme Ti všichni společně popřát, ať si užíváš co nejdéle života. Přejeme Ti plno životního elánu, 

úsměvu na tváři, pohodu, klídek, ale hlavně pevné zdraví do dalších let zaslouženého odpočinku. 

Je to 35 let, co si vedla obec Veřovice po stránce ekonomické a finanční a je to 35 let, co jsem já 

spatřil světlo života. Máme něco společného. Celý Tvůj profesní život si odsloužila na obci ve 

Veřovicích. Za současné i bývalé spolupracovníky a kolegy z práce Ti za vše moc a moc děkujeme. 

Bude nám smutno a budeš nám všem chybět v práci, ale užívej si života, dokud jsi ještě mladá a 

krásná! 

 

Také se musím zmínit a poděkovat za kulturní akce v obci v měsíci listopadu. Úspěšně nám proběhl 

školní vánoční jarmark a taktéž obecní vánoční jarmark. Tímto mi dovolte poděkovat všem 

pořadatelům těchto dvou skvěle a úspěšně zorganizovaných akcí. 

Poděkování patří paní ředitelce ZŠ a MŠ paní Mgr. Renatě Štěpánové a jejímu kolektivu, dále všem 

zastupitelům obce, taktéž děkuji paní ředitelce kulturního domu Bc. Gabriele Lošákové, DiS. a 

jejímu kolektivu, děkuji členům kulturní komise, dále paní Antonii Pšenicové, paní Martě 

Surovcové a paní Zdeňce Matúšové za organizaci prodeje a výstavy v KD, všem zúčastněným a 

aktivním spolkům z obce, Dechové hudbě Galička, pěveckému sboru SCHOLA, pracovní skupině 

URNA za přípravu a organizaci, paní Janě Pyškové za moderování a krásný zpěv s dětmi…a všem, 

které jsem neúmyslně opomněl.  

Jen díky dobrému týmu lidi a kolektivní práci hodnotím tyto akce za velmi úspěšné a zdařilé. Jen 

tak dále! V neposlední řadě děkuji Vám, vážení a milí spoluobčané a milé děti, za Vaši hojnou 

přítomnost na těchto akcích.   

 

Na závěr bych Vám chtěl poděkovat za to, že jste to se mnou a s námi i letos vydrželi a věřím, že 

to i v tom příštím roce 2023 společně všichni zvládneme. Buďme životní optimisté a mějme se rádi, 

vždyť proto tady jsme a proto žijeme. Jak se povídá v jednom mottu: „Život je hra, hrej si“. Jednou 

je hra krátká a jednoduchá, druhá hra je zase těžší, složitější a náročnější.  

A teď zase Vám já, Martin Fojtík, přeji – Na Vánoce mám plno přání, ale jen jedno chci. Abychom 

byli všichni ZDRÁVI! 

Prožijte krásné adventní předvánoční dny hlavně bez stresu, v pohodě, klidu a míru. 

Martin Fojtík, starosta obce Veřovice 

 

INFORMACE – k výdeji obecních kalendářů na rok 2023:  

Oznamujeme občanům, že i v letošním roce obec Veřovice připravila stolní kalendář na rok 2023. 

Kalendáře budou zdarma vydávány v budově Obecního úřadu Veřovice od 19.12. do 22.12.2022 

včetně. Poté si kalendář budete moci vyzvednou na OÚ až po novém roce od pondělí 2.1.2023. 

Poděkování patří těmto autorům obecního kalendáře - panu Davidu Machovi, paní Antonii 

Pšenicové a paní Romaně Štěpánové.  

 

Provozní doba o Vánocích 

Oznamujeme občanům, že od pátku 23.12.2022 do Nového roku 1.1.2023 bude UZAVŘEN Obecní 

úřad i knihovna ve Veřovicích.  
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USNESENÍ 

z 2. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, konaného dne 15.11.2022 

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

2/1 

určuje ověřovatele zápisu ve složení: Petr Kučera a Ing. Jonáš Smetana 

2/2 

schvaluje program 2. zasedání zastupitelstva obce Veřovice 

2/3 

volí návrhovou komisi ve složení: Ing. Ondřej Matuš a Martin Fojtík 

2/4 

schvaluje Jednací řád Zastupitelstva obce Veřovice na volební období 2022–2026 

2/5 

volí v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích členy kontrolního výboru: Mgr. Zuzana 

Mihalíková, Ing. Jonáš Smetana, Ing. Petr Šťastný, Ing. Iva Šumšalová 

2/6 

volí v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích členy finančního výboru:    Zdeňka 

Matúšová, Ing. Ivana Obšilová, Ing. Marcela Paseková, Lucie Křížková 

2/7 

pověřuje v souladu s § 108 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích osoby s právem užívat závěsný znak obce a 

přijímat prohlášení o uzavření manželství v matričním obvodu Veřovice: Martin Fojtík, Pavel Matúš, Ing. 

Iva Šumšalová, Mgr. Zuzana Mihalíková 

2/8 

schvaluje na základě § 80 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů plnění pro členy 

zastupitelstva obce poskytována z rozpočtu obce a sociálního fondu obce dle přílohy 

2/9 

v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 o obcích stanoví odměnu za výkon 

funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce takto: 

- člen zastupitelstva bez dalších funkcí ve výši 1.805 Kč 

- člen výboru ve výši 3.010 Kč 

- předseda výboru ve výši 3.611 Kč 

- člen komise ve výši 3.010 Kč 

- předseda komise ve výši 3.611 Kč 

Odměna bude poskytována od 1.12.2022. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena 

zastupitelstva obce bude odměna poskytována od prvního dne měsíce následujícího po měsíci v němž byl 

složen slib. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována od 

prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo ke zvolení do příslušné funkce.  V souladu s § 

74 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zastupitelstvo obce stanoví, že při souběhu výkonu několika 

funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle 

rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna 

2/10 

rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Prodloužení vodovodního řadu na pozemcích 

parc. č. 2085/7, 1449/23, 1456/3, 1456/5, 1456/13, 1456/14 a 1456/24 v k.ú. Veřovice“ na stavební práce, 

kterou podala společnost Vodovody a kanalizace Cingel s.r.o., Sokolská třída 1615/50, Moravská Ostrava, 

702 00 Ostrava, IČ: 06965385 za cenu díla 1.119. 456,66 Kč bez DPH 

2/11 

schvaluje a ukládá starostovi obce Martinu Fojtíkovi podepsat Smlouvu o dílo na veřejnou zakázku 

„Prodloužení vodovodního řadu na pozemcích parc. č. 2085/7, 1449/23, 1456/3, 1456/5, 1456/13, 1456/14 

a 1456/24 v k.ú. Veřovice“ mezi obcí Veřovice, Veřovice 670, 742 73 Veřovice, IČ: 00298531 a Vodovody 

a kanalizace Cingel s.r.o., Sokolská třída 1615/50, 702 00 Ostrava, IČ:06965385 za cenu díla 1.119.456,66 

Kč bez DPH 
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2/12 

schvaluje a ukládá starostovi obce Martinu Fojtíkovi podepsat Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-8023176, Veřovice, p.č. 1107/9, NNk, NNv 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 RH elektro, s.r.o., Nad Tyrkou 99, 

739 61 Třinec, IČ: 27802736 

2/13 

pověřuje pana Martina Fojtíka zastupováním obce, jakožto klíčového člena ve spolku Padolí z.s., se sídlem 

Veřovice 373, 742 73 Veřovice, IČ: 17403227, jakož i k výkonu hlasovacích a dalších členských práv 

v tomto spolku  

 

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

   Martin Fojtík              Pavel Matúš  

   starosta obce               místostarosta obce  

  
 

Informace - vodné a stočné II. pololetí 2022 
Po uplynutí pololetí bude opět provedeno vyúčtování spotřeby vody v oblasti dolního konce obce 

a v celé obci provedeno vyúčtování poplatku za vypouštění odpadních vod do obecní kanalizace – 

tzv. stočné. Obracíme se na občany s žádostí o spolupráci.  

Občané, kteří jsou připojeni na obecní vodovodní řad, a občané, kteří mají podepsanou smlouvu o 

odvádění odpadních vod a odebírají vodu i z vlastní studny, prosím, nahlaste stav vodoměru ke dni 

31.12.2022, a to emailem na adresu ucetni@verovice.cz nebo telefonicky na číslo 556 843 842 

p. Halušková, do 15.1.2023. 

Faktury budou rozesílány na uvedené emaily, popř. poštou nejpozději v průběhu měsíce února 2023. 

Při bezhotovostní platbě uvádějte vždy variabilní symbol a také specifický symbol uvedený na 

faktuře, aby došlo ke správnému přiřazení platby. 

Děkuji za Vaši vstřícnost.          Ing. Lenka Halušková, ekonomka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace SmVaK Ostrava o plánované odstávce pitné vody 
V pondělí dne 12.12.2022 v době od 8:00 – 11:00 hodin dojde v obci Veřovice k plánované 

odstávce pitné vody. Dotčená oblast – objekty:  

č.p. 69, 181, 213, 222, 498, 49, 646, 95, 239, 617, 676, 145, 235, 250, 254, 271, 281, 391, 393, 451, 

452, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 470, 484, 485, 488, 490, 493, 503, 558, 564, 576, 

583, 57, 64, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 600, 603, 80, 649 

Žádáme odběratele, aby v průběhu termínu přerušení dodávky vody, po kterou probíhá 

odstraňování příčiny přerušení dodávky vody, neodebírali vodu z vodovodní sítě. Vlivem 

manipulací na vodovodní síti se mohou vyskytnout krátkodobě zhoršené senzorické vlastnosti vody. 

Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení.         SmVaK Ostrava, a.s. 

 

 

mailto:ucetni@verovice.cz
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O B E C N Í   Ú Ř A D    V E Ř O V I C E, se sídlem 742 73 Veřovice č.p. 670 
 

INFORMACE 
o době a místě konání volby  

  prezidenta České republiky                        

V souladu s ustanovením § 14 odst. 1, písm. a) a § 34 odst. 1, písm. a) a písm. b) zákona č. 275/2012 

Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), 

ve znění pozdějších předpisů zveřejňuji tyto informace: 
 

 

VOLBA PREZIDENTA  

ČESKÉ REPUBLIKY 

 
se bude konat ve dnech 

 

     v pátek 13. ledna 2023 od 14,00 do 22,00 hodin 

     v sobotu 14. ledna 2023 od 8,00 do 14,00 hodin 

 

(případné druhé kolo 27. a 28. ledna 2023 ve stejném čase) 

 

v budově Obecního úřadu ve Veřovicích č.p. 670 
 

V obci Veřovice bude zřízen jeden volební okresek v budově Obecního úřadu ve Veřovicích. 

 

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb, tj. 14. ledna 2023, 

dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole volby prezidenta může volit i státní občan, který 

alespoň druhý den druhého kola volby, tj. 28. ledna 2023, dosáhl věku 18 let. 

 

Volič po příchodu do volební místnosti  prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným 

občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České 

republiky anebo cestovním průkazem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství ČR, nebude mu hlasování umožněno. 

 
Možnost hlasování na voličský průkaz: 

Volič s trvalým pobytem v obci Veřovice, který chce volit a v době voleb se nebude zdržovat ve 

svém volebním okrsku, např. při krátkodobé hospitalizaci v nemocnici anebo krátkodobém pobytu 

v zahraničí, může požádat o vydání voličského průkazu: 

• žádostí v listinné podobě opatřenou úředně ověřeným podpisem voliče 

• žádostí v elektronické podobě zaslanou prostřednictvím datovém schránky 

Tyto žádosti musí být doručeny na OÚ Veřovice nejpozději do 16,00 hodin dne 6. ledna 

2023    

(pro 2. kolo voleb do 20. ledna 2023 do 16,00 hodin) 

• osobně na Obecním úřadě ve Veřovicích do 11. ledna 2023   

(pro 2. kolo voleb do 25. ledna 2023) 
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Obecní úřad Veřovice pak nejdříve 29. prosince 2022 předá voličský průkaz osobně voliči nebo 

osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského 

průkazu, anebo jej obecní úřad voliči zašle. Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování 

v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním 

okrsku v zahraničí. 

 

Možnost volit v nemocnici nebo obdobném zařízení: 

Volič, který bude chtít volit a v době volby prezidenta bude dlouhodobě ve zdravotnickém zařízení, 

v zařízení sociálních služeb, věznici a jiných obdobných ústavech a zařízeních, může požádat o 

zapsání do zvláštního seznamu voličů osobu stojící v čele takového zařízení, která nejpozději 9. 

ledna 2023 (pro 2. kolo volby 23. ledna 2023) předá údaje k zapsání obecnímu úřadu v jejich 

územním obvodu. 

 

Možnost hlasovat do přenosné volební schránky: 

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů Obecní úřad ve Veřovicích a ve 

dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné 

volební schránky, a to pouze na území obce Veřovice. 

 
 

Martin Fojtík 

starosta obce 
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Přejeme všem klidné Vánoce 

                                    a do nového roku především zdraví, štěstí a hodně síly. 

Žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ Veřovice 

Předvánoční jarmark 

Po dvouleté odmlce jsme se mohli všichni v pátek 25. listopadu společně setkat na tradičním 

Předvánočním jarmarku. 

Návštěvníky vítala tělocvična nazdobená obrázky a fotkami, plné stoly výrobků dětí lákaly 

k zastavení a nakoupení nepřeberného množství výrobků – andílků, betlémů, svícnů a věnců, 

napečených perníčků, sušenek, preclíků, pusinek, zájem byl o pečený čaj, křen, domácí müsli, 

sušené ovoce, vánoční sněhuláky … 

K dobré náladě přispěl také punč pro děti i dospělé a výborný domácí perník – obojí z školní 

kuchyně. 

Na závěr byl rozsvícen vánoční strom a do setmělého pátečního večera zazněly vánoční písně a 

koledy. Těšíme se na Vánoce. 

Děkujeme všem návštěvníkům, kteří přispěli svým dobrovolným vstupným na dobročinné účely. 

O celkové částce a o tom, jak byla rozdělena různým organizacím, budete informováni v příštím 

čísle Zpravodaje. 

Mgr. Martina Šlapalová 

 

Soutěž v logické hře Metaforms 

Ve středu 16. 11. se uskutečnila soutěž v logické hře Metaforms. Tentokrát jsme ji uskutečnili pro 5. 

třídu a školní kolo pro 4. třídu. Ze 4. třídy soutěžili 4 žáci. Žáky z 5. třídy reprezentovali 3 chlapci 

a 2 děvčata. Páťáci měřili své logické schopnosti s dalšími žáky z ostatní škol z ORP Frenštátsko. 

Soutěž probíhala online, ve které žáci měli v časovém limitu 45 minut vyřešit 10 zadání. Obtížnost 

zadání se stupňovala. 

V kategorii pro 5. třídu v celkovém součtu bodů naši páťáci (Sára Porubová, Adéla Koňaříková, 

Jakub Dorazil, Martin Skalka, Daniel Moravec) obsadili třetí místo s počtem 371 bodů za první ZŠ 

Tyršova Frenštát (389 bodů) a druhou ZŠ Tichá (377 bodů). Předběhli jsme ZŠ Lichnov (364 bodů), 

ZŠ Trojanovice (339 bodů) a ZŠ Záhuní Frenštát (325 bodů). V jednotlivcích zvítězil Jan Boldiš ze 

ZŠ Tyršova s 98 body. Z našich páťáků byl nejúspěšnější Martin Skalka s 84 body. 

Všichni žáci byli za účast v soutěži odměněni logickou stolní hrou. 

Všem soutěžícím gratulujeme a děkujeme MAP Frenštát za organizaci soutěže. 

Mgr. Renata Štěpánová 

http://www.zsverovice.cz/
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Tematické odpoledne ve školní družině 

Ve školní družině jsme se 31. října věnovali tématu halloween. Předně jsme si vysvětlili, o co se 

jedná, v jakých zemích se tento svátek tradičně udržuje a že u nás máme zase své tradice a zvyky, 

které se v tomto období vztahují k Památce zesnulých – Dušičkám. 

Žáci si mohli přinést libovolné masky a převleky, v nichž obcházeli různá, především zábavná 

stanoviště v tělocvičně. Skládali puzzle, trefovali se do kelímků kaštany, dělali slalom kolem dýní, 

závodili v pavoučích dostizích apod. Měli jsme také tvořivé koutky, kde děvčata a chlapci uplatnili 

svou fantazii a šikovnost a odnesli si drobnou sladkost a hračku. Naše akce tedy neměla za cíl strašit 

a bát se, ale něco se dozvědět a pobavit se zase trochu jinak. 

Všem účastníkům se odpoledne zamlouvalo a podívat se přišla i paní ředitelka. Je snad potěšující 

vědět, že halloween nenahrazuje náš pěkný zvyk, kdy navštěvujeme své drahé na hřbitovech. 

Všechny děti se totiž přihlásily, že tuto tradici v rodině s oblibou udržují. 

Děkujeme na závěr žákům z vyšších tříd, kteří nám nabídli svou pomocnou ruku. 

Vychovatelky ŠD 

Drakiáda ve školní družině 

Krásné podzimní dny na začátku listopadu jsme ve školní družině využili na pouštění draků. Jeden 

den je vždycky málo, a tak jsme si zábavu užívali celkem čtyřikrát. Počasí bylo opravdu ideální – 

teplo, slunečno, přiměřeně větrno. Barevní draci poslušně stoupali k výšinám a vesele si tam 

dováděli. Jeden se dokonce usídlil na stromě, snad ho vítr ještě pošle na zem. 

Musíme většinu školáků pochválit, jak s draky chytře a šikovně manipulovali. Děti se dobře bavily, 

užily si pohyb na čerstvém vzduchu a hodně smíchu k tomu. 

Vychovatelky ŠD 

Den válečných veteránů 

Na oknech naší školy „vykvetly“ v květináčích červené vlčí máky. Žáci 2. stupně si tak připomněli 

památku ukončení 1. světové války – Den válečných veteránů. Tento den se celosvětově slaví 11. 

listopadu. 

Květy vlčího máku pokrývaly hroby vojáků padlých na západní frontě a staly se proto symbolem 

tohoto svátku. 

Společně jsme vyhledávali informace o válečných veteránech nejen z 1. světové války a nakonec 

z papíru vyrobili květy vlčího máku. 

Mgr. Martina Šlapalová 

Beseda o třídění odpadů 

Na středu 23. listopadu byl pro žáky prvního stupně připraven program společnosti EKO-KOM 

„Tonda Obal“. Během této interaktivní besedy lektor žákům ozřejmil správné třídění a následné 

využití separovaného odpadu a ukázal vzorky recyklovaných materiálů. Součástí byla také hra, při 

které si žáci prakticky vyzkoušeli, jak správně třídit. Žáci se například dozvěděli, kolikrát se dá 

recyklovat papír i plast a že jejich mikina byla dříve plastovou lahví nebo časopisem. 

Mgr. Kristýna Macečková 
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Zpráva o činnosti mateřské školy za měsíc listopad 2022 

Tento měsíc jsme v naší mateřské škole začali tajemnou atmosférou ve strašidelných kostýmech. 

Uspořádali jsme totiž pro děti Halloween ve školce. I když se v České republice tento svátek neslaví, 

rádi bychom děti seznamovali i s tradicemi v různých zemích a vytvořili jim alespoň základní 

povědomí o existenci ostatních kultur. Oslavili jsme proto s dětmi tento den v převlecích, zahráli si 

v maskách pohybové hry, vyřezali si dýně, vyráběli a rozsvítili jsme školku tajemnými 

lucerničkami, zatancovali, předvedli se v kostýmech, nazdobili jsme si halloweenské perníčky, 

hrabali se v červených špagetách nebo si vyrobili slizy. Děkujeme všem dětem, které se této akce 

v hojném počtu účastnily. Děti si přinesly krásné kostýmy, dali jste si doma opravdu záležet, proto 

vám děkujeme za spolupráci a nadšení. 

Ve čtvrtek 10.11. jsme uspořádali lampiónový průvod a uspávání broučků. Děti si v pozdních 

odpoledních hodinách přinesly svítící lampióny a společně jsme se i s rodiči vydali na procházku 

Veřovicemi. Na závěr jsme u školky společně zazpívali broučkům Mravenčí ukolébavku a uložili 

je tak k zimnímu spánku. Na závěr této krásné akce jsme se rozloučili a popřáli si dobrou noc 

textem z knihy Broučci od Jana Karafiáta. 

Věnovali jsme se v tomto měsíci tématům okolo ptáčků v zimě a lesních zvířátek. Poprosili jsme 

proto rodiče, aby přinesli pro ptáčky do krmítek nějaký ten zob. Společně jsme poté krmivo 

ptáčkům na školní zahradě nasypali do krmítek. Tuhá zima je pro drobné pěvce neúprosná. Každá 

mrazivá noc je stojí až 20 % jejich tělesné váhy – tolik energie musí vydat, aby se udrželi v teple. 

Co do takového krmítka patří a co naopak ne, jsme rodičům vyvěsili na nástěnku a poslali e-mailem. 

Nezapomněli jsme ani na další živočichy a vydali jsme se společně i do lesa ke krmelci dát 

zvířátkům kaštany a žaludy. 

Třída veverek v tomto měsíci úspěšně ukončila plaveckou školu. Na závěr děti dostaly medaili a 

mokré vysvědčení. Ve středu 16.11. se třída veverek vypravila autobusem do muzea ve Frenštátě. 

To si pro děti připravilo program s názvem Janíčkovo dobrodružství. Program formou příběhu 

uvedl děti do atmosféry na Frenštátsku na počátku 20. století. Spolu s Janíčkem se děti dověděly, 

jak vypadal život na vesnici, seznámily se s činnostmi kolem domácnosti, s dětskými hrami a 

přírodou. Příběh byl prokládán matematickými úkoly - děti si procvičily srovnávání (větší, menší, 

největší), vytváření množin předmětů se stejnými znaky (např. kolik je na dvorku čtyřnohých zvířat, 

kolik je na dvorku ptáků), jednoduché počítání do pěti (např. kolikrát zakukala kukačka na 

hodinách). Pro třídu ježečků si zase paní učitelky pro tento den nachystaly úkoly, které děti hledaly 

na školní zahradě v ptačích krmítkách. Děti měly za úkol najít 10 krmítek s úkoly a po jejich splnění 

v jednom z nich našly odměnu. Koncem měsíce jsme se začali pomalu ladit na vánoční atmosféru. 

Uspořádali jsme tradiční vánoční dílnu, která se konala ve čtvrtek 24.11. v naší MŠ. Rodiče si 

s dětmi přinesli různé svíčky, baňky, stuhy. My jsme měli připravená sušená jablíčka, pomeranče, 

drátky, glitry, chvojí a další přírodniny. Připravili jsme dětský punč, upekli vánočku a s dětmi 

vánoční sušenky. Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili a společně navodili ve školce příjemnou 

atmosféru blížících se Vánoc. Celý měsíc vyráběly obě třídy také výrobky na předvánoční jarmark, 

který se konal následující den 25.11. v pátek na ZŠ. A co nás čeká další měsíc? Společně se vydáme 

poslat dopis Ježíškovi a třeba nás navštíví i Mikuláš, čert a anděl.  

Mgr. Andrea Petrová 
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Na začátku měsíce listopadu jsme zahájili kurz ledního bruslení 

v Kopřivnici. Kurzu se účastní děti od 4 let. A nyní máme již polovinu lekcí 

za sebou a všechny děti již zvládají bruslit bez pomocníčka. Tímto bychom 

také chtěli poděkovat panu Petru Blažkovi, který nám poskytl auto 

k přepravě dětí.  

Další novinkou je také spolupráce s dřevařskou dílnou „Zlaté dřevo“ – kde 

jsme zahájili pravidelné návštěvy přímo v dílně. Předškoláci budou tak mít 

možnost během roku učit se práci se dřevem. Po prvním setkání byly 

nadšeny nejen děti, ale i paní učitelky a už se těšíme na další návštěvu. Velké díky patří Štěpánu 

Goldovi, který si nás vzal pod svá křídla a dětem se krásně věnuje. 

Čas rychle kvapí a je také potřeba věnovat se předškolákům. Ti se setkávají spolu se svými rodiči 

jednou za čtrnáct dní na edukativně stimulačních skupinkách, kde se postupně připravují na školu 

a její povinnosti. 

Na konci měsíce se také konaly vánoční dílničky pro 

maminky, kde si děti se svými rodiči mohly vyrobit 

adventní věnce a vánoční dekorace. 

Nám teď nastává nejhezčí část roku – přespávání ve školce, 

Mikuláš, zdrobení stromečku, rozdání přání, apod. A 

všichni už nedočkavě vyhlížíme Ježíška. Všem Vám, kteří 

nám pomáháte – ať už finančně, materiálně či 

povzbuzením, moc děkujeme a velmi si toho vážíme.  

Všem vám přejeme krásné Vánoce a šťastný nový rok! 

 

 
                                   

POZVÁNKA:  
 

Hostinec a penzion Dolní Dvůr ve Veřovicích si Vás dovoluje pozvat 

v sobotu 10.12.2022 na 

 

V Á N O Č N Í   J A R M A R K 

                                            

                               od 12 do 16 hodin 

 

Prodej zabijačkových výrobků, prdelanky, klobásy, 

domácí sýry, uzené ryby, chleba 

K jídlu nabízíme bramboráky, palačinky s domácími povidly, uzenou kýtu, vařený jazyk a 

kolena. 

Královský svařák, slivovici. 

Těšíme se na Vaši návštěvu   
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Z činnosti kynologického klubu Veřovice za rok 2022 
Vážení občané obce Veřovice, 

blíží se konec roku, a to je i pro nás čas ohlédnutí za tím, co vše jsme v letošním roce zvládli.  

Podařilo se nám zorganizovat troje závody. V květnu to byl Závod pro každého majitele psa, 

v červnu Obranářský závod a už tradičně první říjnovou sobotu Závod o cenu Veřovic a Memoriál 

Karla Škarpy. Radost jsme udělali vystoupením na Dni dětí na fotbalovém hřišti v Mořkově. 

V letošním roce jsme uspořádali dvakrát zkoušky dle Národního a Mezinárodního zkušebního řádu 

a jednou zkoušky dle zkušebního řádu Kynologické jednoty ČR Brno. Naši členové složili se svými 

čtyřnohými parťáky dohromady 18 zkoušek.  

Úspěšná byla členská základna také na závodech. V oblasti sportovní kynologie naši členové 

přivezli „domů“ deset pohárů. Další umístění, které stojí za zmínku je třikrát 4. místo, pětkrát 

5. místo a dvakrát 6. místo na závodech pořádaných jak naší organizací, tak na krajských závodech 

jiných ZKO. V oblasti praktické stopy se dařilo Květoslavě Valušové, která se s hovawartkou Poly 

Černá tečka umístila na 7. místě. Dále se naši členové zúčastnili sedmi výstav a čtyř výcvikových 

víkendů a soustředění. Na úspěchy našich členů jsme náležitě pyšní a věříme, že se jim bude dařit 

i nadále. 

Nelenivěli jsme ani při údržbě klubovny a cvičiště. Podařilo se nám zrealizovat zastřešení prostoru 

mezi klubovnou a pergolou, položit tam následně dlažbu, provést ořez větví zasahujících do 

elektrického vedení a úklid dřeva ze shozených stromů. 

Jsme si vědomi toho, že by to vše nešlo bez ochoty a obětavosti některých našich členů trávit na 

cvičáku spoustu a spoustu času nejen při výcviku svých vlastních čtyřnohých parťáků, ale také při 

zvelebování výcvikového prostředí. Proto všem aktivním členům patří velké poděkování za jejich 

práci. 

Vážíme si také podpory ze strany obce Veřovice a věrnosti našich stálých sponzorů, bez kterých by 

se nám některé akce nepodařilo uskutečnit. Ceníme si podpory všech pejskařů i nepejskařů a jsme 

rádi, když nás přijdete podpořit svou účastí na akcích. Věříme tomu, že v příštím roce se společně 

uvidíme na cvičáku častěji.                                       Za kynology  Anna Šťastná 
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Ocenění našich skautek 
 

Ve čtvrtek 17. listopadu 2022 byly v našem veřovském oddíle předány dva 

odznaky Lvího skauta.  První stupeň, stříbrný, převzala z rukou předsedy 

krajské rady Junáka, Václava Dobrozemského, Kateřina Macíčková. Druhým 

stupněm, zlatým, byla oceněna Zuzana Mičulková. 

 

Odznak Lví skaut je nejvyšší vyznamenání pro skauty a skautky do 18. let. 

Jedná se o ocenění za příkladné skautské chování a jednání a dlouhodobou 

práci na osobním rozvoji. K udělení je nutné splnit mnoho zkoušek – 

odborek. Oceněný musí prokázat své znalosti a dovednosti v různých 

oblastech - od historie, přes zdravovědu až po táboření nebo tvorbu 

webových stránek. Takto vyznamenaných skautů není mnoho. Jak řekl 

předávající Václav Dobrozemský:„za dobu jedenácti let, kdy jsem ve vedení 

junáckého kraje, jsem těchto odznaků předával šest, a tři z toho ve 

Veřovicích“. 

 

Předávání bylo vyvrcholením DeskoOdpo - oddílové schůzky plné 

deskových her. Ti nejlepší si z něj odnesli netradiční pohár. 

V tento den, 17. listopadu, jsme si připomněli i deset let od doby, kdy v našem 

oddíle složili skautské sliby první členové. Mezi nimi tehdy byla i současná 

vedoucí oddílu Alžběta Macíčková. 

 

 

Co nás čeká 
 

Těsně před vánočními svátky přivezeme do naší obce Betlémské světlo. Plamínek 

odebraný z věčného ohně, který hoří v jeskyni pod bazilikou Narození Páně v Betlémě 

představuje symbol míru, lásky, naděje a přátelství.  

Přesný čas, kdy a kde budeme Betlémské světlo rozdávat, upřesníme. 

 

V neděli 8. ledna 2023 bychom všechny malé i velké rádi pozvali do Kulturního domu na pohádku 

„O království plném kouzel“ v podání skautů z Lubiny. 

 

Za oddíl - Monika Dorazilová 
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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. 

 

➢ Prodej vánočních kaprů – vánočního kapra si můžete objednat nejpozději 

do 16.12.2022 u paní Zdeňky Matúšové, Veřovice č.p. 21, tel. č. 774 401 912. 

Cena za 1 kg činí 112 Kč. 

 

➢ Vyčistím sedačky, čalounění, koberce, interiéry automobilů mokrou cestou. 

Kontakt: Jiří Marek, tel. č.: 739 640 626. 

 

➢ Nabízím soudní překlady dokumentů a tlumočení z českého do německého 

jazyka, také překlady z českého do anglického jazyka. Kontakt: Mgr. Lenka 

Rýcová, tel.č. 777 624 473 

 

Datové schránky 

Od 1.1.2023 na základě změny zákona automaticky získají datovou schránku všechny 

podnikající fyzické osoby (tzv. živnostníci či OSVČ) a nepodnikající právnické osoby.  

Pokud patříte do jedné ze jmenované skupiny a dosud datovou schránku nemáte, obdržíte 

přístupové údaje doporučeným dopisem během měsíce ledna, února nebo března 2023. 

Datovou schránku si také můžete založit sami již nyní.  

Více informací naleznete na webových stránkách www.chcidatovku.cz. 

Ve veřejném seznamu datových schránek na webových stránkách: 

www.mojedatovaschranka.cz si můžete ověřit, zda vám bude v roce 2023 automaticky 

zřízena datová schránka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chcidatovku.cz/
http://www.mojedatovaschranka.cz/
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Vážení spoluobčané, 

v tomto měsíci odcházím z pozice účetní obce Veřovice, kde jsem pracovala téměř celý svůj 

profesní život.  

Nastoupila jsem nejdříve na místo matrikářky a po 3 letech jsem začala pracovat jako 

účetní. Práce s Vámi a pro obec mně bavila a naplňovala. 

Mnohdy, když jsem některé z Vás upozorňovala na nezaplacené poplatky, jsem sama sobě 

a určitě i Vám připadala jako „výběrčí daní z pohádky“.  Ale bohužel i toto byla náplň mé 

práce. Tímto chci Vám, občanům, poděkovat za spolupráci a dobrou platební morálku. 

Doufám, že v ní budete pokračovat i s mou 

nástupkyní paní Ing. Lenkou Haluškovou. 

Rovněž chci touto cestou poděkovat všem svým 

bývalým i současným spolupracovníkům, a hlavně mé 

kolegyni Evě, se kterou jsem na úřadě strávila 

neuvěřitelných 35 let.   

Děkuji za vše.  

Přeji Vám všem krásné a pohodové Vánoce. 

Marcela Satková   

 

 
                                   

 

Milá Marcelo, 

loučí se s Tebou všichni zaměstnanci obce, kteří Ti přejí do následujících dnů a let hlavně 

pevné zdraví, optimismus, klid a spokojenost v rodině. Bylo nám ctí s Tebou spolupracovat. 

    

Když Vás práce baví, je to dobré. 

Když rozumíte tomu, co děláte, je to chvályhodné. 

Když se umíte domluvit se svými kolegy, je to výborné. 

Když je s Vámi u toho všeho veselo, je to báječné. 

Když to bylo všechno dohromady, byla to Marcela Satková.   D ě k u j e m e! 
    

P.S. Milá Marcelo, děkuji Ti za mnohaleté kamarádství, za osobní i profesionální přístup, 

za možnost sdílení toho všeho, co nás dvě za ta dlouhá léta na obci potkalo. 

Děkuji, že jsem měla to štěstí.  Eva  
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J U B I L A N T I  měsíce prosince 2022 

 

Michal Šmahlík, Jiří Zapletal, Miroslav Děrda, Miroslav Buček, Petr Švrček 

 Mikuláš Škovran, Marie Kociánová, Stanislav Fojtík 

Irena Sýkorová, Eva Matúšová, Milena Růsková, Pavel Rára  

Štěpánka Vroblová 

 
Všem prosincovým jubilantům přejeme k životnímu jubileu hlavně dobré zdraví, také 

hodně radosti, spokojenosti a optimismu. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
                                    

 

Vzpomínka: 

Dne 5. prosince 2022 uplyne 5 let od chvíle, kdy nás navždy opustil pan 

Jaroslav Tománek a 17. ledna 2023 uplyne 17 let od chvíle, kdy nás opustila 

paní Milada Tománková.  

S láskou vzpomínají děti Lenka a Jaroslav s rodinami. 

 
                                                                        

                                    
 

 

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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