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                   Leden 2023 

Motto:  
„Nejen očima a ušima, ale také srdcem a citem vede cesta k člověku.“ 

 Jan Werich  

 

 

Vážení a milí spoluobčané, milé děti. 

Rok 2022 je za námi, radujme se! Nový rok 2023 je před námi a taky se radujme! 

Mějme radost ze života a užívejme si ho.  

 

Něco málo z návodu na život podle pana Jaroslava Duška: 

 

- Když něco chceš, popros. 

- Nejdůležitější v životě je láska. Všechno ostatní jsou zbytečnosti.  

- K ženám (ostatně i k mužům), stejně jako k dětem buď trpělivý a trochu shovívavý. 

- Pokud máš špatnou náladu, zamysli se nad tím, že až zemřeš, nebudeš mít ani tu.  

- Mysli vždy na to, že každý má svou pravdu – a ta se nemusí vždycky shodovat s tvou vlastní.  

- Nestýkej se se špatnými lidmi. 

- Naše problémy jsou pouze v naší hlavě.  

- V životě vždycky spoléhej pouze sám na sebe.  

- Žij dneska, protože včerejšek už není a zítřek být ani nemusí. 

 

Ve zkratce bych to shrnul:  

Život je křehký dar a musíme jej žít právě teď. Nikdo z nás neví, kolik zítřků nám ještě zbývá.  

 

Přeji Vám všem krásnou pohádkovou zimu, všechno nej a nej, ale hlavně pevné zdraví v novém 

roce 2023.  

 

Martin Fojtík  

starosta obce Veřovice 
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USNESENÍ 

z 3. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, konaného dne 13.12.2022 

Zastupitelstvo obce Veřovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
3/1 

určuje ověřovatele zápisu ve složení: Pavel Matúš a Anna Štěpánová 

3/2 

schvaluje upravený program 3. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice 

3/3 

volí návrhovou komisi ve složení: Ing. Jonáš Smetana a Petr Kučera 

3/4 

bere na vědomí zprávu předsedkyně finančního výboru 

3/5 

schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2022 takto: 

Příjmy  46 010 700 Kč + 1 693 800 Kč = 47 704 500 Kč 

Výdaje  50 713 300 Kč - 1 176 600 Kč = 49 536 700 Kč 

Financování  4 702 600 Kč  - 2 870 400 Kč =   1 832 200 Kč  

Úplné znění rozpočtového opatření č. 10/2022 je nedílnou součástí tohoto usnesení 

3/6 

schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 7.000 Kč Spolku rodičů a přátel při ZŠ a MŠ Veřovice, 

Veřovice č.p. 276, 742 73 Veřovice, IČ: 17754356 na úhradu nákladů na animátory na akci: „Maškarní rej“, 

pořádanou dne 22.1.2023  

3/7 

schvaluje rozpočet obce Veřovice na rok 2023 

Příjmy  48 881 311 Kč 

Výdaje  41 709 000 Kč 

Financování  - 7 172 311 Kč  

Úplné znění rozpočtu je nedílnou součástí tohoto usnesení 

3/8 

schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Veřovice na roky 2024 až 2025 

3/9 

schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Veřovice na rok 2023 

3/10 

schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Veřovice 

na roky 2024 až 2025 

3/11 

schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Kulturní zařízení Veřovice na rok 2023 

3/12 

schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Kulturní zařízení Veřovice na roky 2024 

až 2025 

3/13 

stanovuje prodejní cenu 1 m³ pitné vody od 1.1.2023 pro občany odebírající vodu z vodovodního řadu pro 

dolní část obce Veřovice ve výši 54,54 Kč bez DPH 

3/14 

stanovuje prodejní cenu za 1 m³ odpadní vody (stočné) od 1.1.2023 pro občany ve výši 48,36 Kč bez DPH 

3/15 

bere na vědomí plán inventur sestavený starostou obce v souladu s ustanovením § 5 vyhlášky č. 270/2010 

Sb., o inventarizaci majetku a závazků. Termín inventarizace k datu 31.12.2022 

3/16 

zmocňuje starostu obce podle § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, provedením 

rozpočtových opatření od posledního zasedání ZO v kalendářním roce do konce daného roku v oblasti 

příjmů i výdajů v neomezeném rozsahu, a to po celé volební období 2022 – 2026 

3/17 

schvaluje Směrnici č. 1/2022 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu  
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3/18 

schvaluje navýšení finančního příspěvku důchodcům stravujícím se ve školní jídelně Základní školy 

Veřovice od 1.1.2023 na částku 20,- Kč/ 1 oběd 

3/19 

schvaluje Akční plán obce Veřovice na léta 2022 – 2026 

3/20 

vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Veřovice o místním poplatku za obecní systém odpadového 

hospodářství 

3/21 

bere na vědomí termíny zasedání zastupitelstva obce na rok 2023 takto: 24.1.2023, 21.2.2023, 21.3.2023, 

18.4.2023, 16.5.2023, 27.6.2023, 25.7.2023, 22.8.2023, 19.9.2023, 17.10.2023, 14.11.2023, 12.12.2023 

3/22 

bere na vědomí Rozhodnutí starosty obce č. 16/2022 o zřízení komisí jako své iniciativní a poradní orgány 

pro volební období 2022 - 2026  

 

 

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

   Martin Fojtík          Pavel Matúš  

   starosta obce           místostarosta obce 

 

 

 

Vodné a stočné v roce 2023 

Společnost SmVaK, a.s. oznamuje, že cena vodného byla od 1.1.2023 stanovena takto: 

 - voda pitná (vodné) 54,54 Kč/m3 (bez DPH), 59,99 Kč (vč.10 % DPH). Nová cena bude uplatněna 

vůči našim odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2023, popřípadě bude 

postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.  

Ceny za Obec Veřovice jsou stanoveny od 1.1.2023 na základě usnesení Zastupitelstva obce takto: 

- voda pitná (vodné) 54,54 Kč/m3 (bez DPH), 59,99 Kč (vč.10 % DPH),  

- voda odvedená (stočné) 48,36 Kč/m3 (bez DPH),  53,20 Kč (vč. 10% DPH).  

 

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství na rok 2023 

Sazba poplatku na rok 2023 činí  650,- Kč/1 poplatníka. Splatnost poplatku je do 30.6.2023.  

 

Poplatek ze psů 2023 

Sazba poplatku na rok 2023 činí  120,- Kč/1 psa. Splatnost poplatku je do 31.3.2023.  

 

Poplatky lze uhradit v hotovosti na pokladně Obecního úřadu ve Veřovicích v úředních dnech 

anebo převodem na účet u ČS a.s., pobočka Frenštát p.R., č.ú. 1760025379/0800. V případě platby 

bankovním převodem je nutné platit za každou osobu jednotlivě dle přidělených variabilních 

symbolů a dále uvádět specifický symbol 1340 (odpady) a specifický symbol 1341 (poplatek ze 

psa), do poznámky uveďte: jméno, příjmení + č.p. Variabilní a specifický symbol pro každou 

osobu zůstane stejný i pro další roky. Oznámení s přidělením variabilních symbolů pro jednotlivé 

osoby jsou k dispozici na Obecním úřadě ve Veřovicích, případně pokud chcete platit bankovním 

převodem a oznámení si nemůžete vyzvednout osobně, napište na email ucetni@verovice.cz. 
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A K Č N Í   P L Á N  

OBCE VEŘOVICE                 

NA LÉTA 2022 – 2026    

 
Vypracoval: Martin Fojtík starosta obce Veřovice 

Dokument schválen: Zastupitelstvo obce Veřovice  

Datum schválení: 13. 12. 2022  

Číslo usnesení: 3/19  

   

 
Plán investičních záměrů a činností 

 
1.  Vypracování projektové dokumentace a vybudování sportovního areálu u fotbalového hřiště 

k víceúčelovému využití veřejnosti (multifunkční hřiště a hřiště s umělým trávníkem, pumptrack, 

workoutové hřiště a venkovní posilovací prvky) – vypracování projektové dokumentace k územnímu  

a stavebnímu řízení, vypracování projektové dokumentace k provádění stavby + rozpočet slepý a ostrý, 

zajistit finanční prostředky formou dotace, zajistit výběrové řízení na zhotovitele stavby a samotná 

realizace stavby.  

 

2. Pokračování v opravách povrchů místních a účelových komunikací – vytipování různých 

poškozených a havarijních míst v obci a následná samotná realizace oprav.  

 

3. Investice do školství 

Propojení dvou budov v základní škole – vypracování studie a projektové dokumentace ke stavebnímu a 

územnímu řízení, zpracování dokumentace k provedení stavby s ostrým a slepým rozpočtem, zajistit 

finanční prostředky formou dotace, provedení výběrového řízení na zhotovitele stavby a samotná realizace 

stavby. 

 

Rekonstrukce interiéru tělocvičny a školních družin (rekonstrukce sociálního zázemí na nové budově 

v ZŠ 1.NP + 2.NP) – vypracování projektové dokumentace k provedení stavby s ostrým a slepým 

rozpočtem, požádat o dotaci, zajistit finanční prostředky formou dotace, provedení výběrového řízení na 

zhotovitele stavby a samotná realizace stavby.  

 

Modernizace vnitřních prostor školní kuchyně a výdejny jídla v základní škole – vypracování 

projektové dokumentace, podání žádosti o dotaci, výběrové řízení na zhotovitel a samotná realizace. 

 

4. Zastřešení a modernizace autobusových nástupišť v obci – postupné dodávky a montáž nových 

modernizovaných autobusových nástupišť po obci. 

 

5.  Vypracování studie a projektové dokumentace na rozšíření průmyslové zóny v obci Veřovice (směr 

Ženklava) pro podnikatelské účely (k prodeji) a pro možnost dalšího využití (stavby veřejných budov) 

v rámci obce Veřovice – vypracování studie, projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení, 

zajištění odhadní ceny pozemků, samotný prodej pozemků v průmyslové zóně k podnikatelským účelům + 

pro účely využití (veřejných budov) v rámci obce Veřovice. 
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6.  Veřejné osvětlení – modernizace VO (LED světla) pro úsporu energie a financí obce - výměna 

stávajícího sodíkového osvětlení za provedení LED osvětlení - zahájení studie, monitoringu a pasportu 

veřejného osvětlení, příprava projektové dokumentace s ostrým a slepým  

rozpočtem, provedení výběrového řízení na zhotovitele stavby. Podání žádosti o dotaci. Samotná realizace 

stavby.  

 

7. Revitalizace mostů, lávek a propustků v obci – provedení monitoringu a následného vyhodnocení 

kvality všech mostů, lávek a propustků v obci Veřovice. Vypracování projektové dokumentace na jednotlivé 

mosty, lávky a propustky podle zjištění kvality jejich stavů s ostrým a slepým rozpočtem, provedení 

výběrového řízení na zhotovitele stavby. Podání žádosti o dotaci podle vyhlášení dotačního titulu. Samotná 

realizace stavby.  

 

8. Rekonstrukce hasičské zbrojnice a obecního bytu v podkroví – zajištění finančních prostředků 

formou dotace, zajistit výběrové řízení na zhotovitele stavby, samotná realizace stavby.  

 

9. Realizace stavby: „Prodloužení vodovodního řadu k.ú. Veřovice“ v oblasti - tzv. „Kolonie“ – kolem 

zahrádkářské osady k rodinným domům – samotná realizace stavby.   

 

10.  Realizace a rozšíření dětských hřišť v obci a dopravní hřiště pro děti  – vytipovat lokality v obci, 

zpracování projektové dokumentace, zpracování výběrového řízení na zhotovitele stavby, samotná 

realizace.            

 

11. Vypracování a zajištění studie, projektové dokumentace pro nízkoenergetické a  malometrážní 

byty pro potřebné v obecních budovách Revír č.p. 197 a  bývalé Pošty č.p. 6 – provést technické 

zhodnocení pro rekonstrukci objektu, vypracování studie, zahájení projekčních prací, rozpočtů, výběrové 

řízení, žádost o dotaci a samotnou rekonstrukci budovy Revíru č.p. 197 a  bývalé Pošty č.p. 6 

 

12. Realizace dopravního opatření v obci Veřovice (instalace dopravního značení, dopravních zrcadel 

a retardérů) - dle potřebnosti a finančních prostředků bude probíhat vyhodnocení a pravidelná montáž 

dopravních prvků k zajištění dopravní bezpečnosti v obci Veřovice. 

 

13. Rekonstrukce, úprava a zkulturnění kontejnerových stanovišť pro kontejnery na odpady v obci 

Veřovice tzv. „kontejnerová hnízda“  

 

14. Vybudování a výstavba sběrného a recyklačního dvoru v průmyslové zóně (směr Ženklava), 

zefektivnění třídění odpadů a snížení poplatku za komunální odpad - místo na velkoobjemový a 

nebezpečný odpad a likvidaci dřevin, keřových porostů, větví - příprava studie, vypracování projektové 

dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení, příprava dokumentace k provedení stavby se slepým a 

ostrým rozpočtem, provedení výběrového řízení na zhotovitele stavby.  

 

15. Rekonstrukce smuteční síně - vnitřní i venkovní prostory – postupně každoročně rekonstruovat a 

modernizovat dle finančních možností obce  

 

Sociální oblast a zdravotnictví 
- podpora zdravotní, ošetřující a pečovatelské péče v terénních sociálních službách pro          

  seniory a zdravotně postižené 

- zachování dostupné zdravotní péče (obvodní lékař, rehabilitace, lékárna) 

- podílet se na činnosti řídící skupiny pro Střednědobé plánování sociálních služeb na území 

  správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm 

- spolupracovat s Klubem seniorů Veřovice  

- provádět úkony a plnit funkci veřejného opatrovníka 

- organizovat činnost Komise pro občanské záležitosti (KPOZ) 

- spolupracovat s organizacemi a domovy, poskytujícími sociální služby, ve 

   kterých jsou umístěni občané obce Veřovice a finančně je podporovat 
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- poskytovat a navýšit finanční příspěvek důchodcům stravujícím se ve školní jídelně Základní   

   školy Veřovice 

- poskytovat finanční příspěvky a dary zdravotně postiženým, přestárlým a vážně 

   nemocným občanům, občanům v hmotné nouzi, podle návrhu sociální komise  

- spolupracovat s MUDr. Václavem Filipem z Obvodního zdravotního střediska Veřovice při 

  řešení problémů zdravotní péče o občany 

- podporovat domácí zdravotní péči a terénní zdravotní služby, soukromá rehabilitační  

  zařízení 

- zaměřit se zkvalitnění služeb v oblasti sociální a zdravotní péče 

 

 

Doprava 
- zajistit dostupnost dopravní obslužnosti v obci (vlaková a autobusová doprava)  

  v součinnosti s městem Nový Jičín a Moravskoslezským krajem 

- zajistit aktualizace pasportu místních komunikací 

- realizovat další dopravní opatření – retardéry, dopravní zrcadla a dopravní značky 

- instalovat zábradlí a svodidla v nebezpečných úsecích vedlejších komunikací 

 

 

Životní prostředí 
- zkvalitňovat zvýšení efektivity sběru a třídění všech druhů odpadů 

- zlepšení a optimalizování odpadového hospodářství 

- upravit kontejnerová stání, opravit plochy pod kontejnery (kontejnerová hnízda) 

- provádět pravidelný ořez, kácení stromů a náletů 

- pečovat o obecní les v souladu s dlouhodobým plánem, organizovat těžbu dřeva 

  a výsadbu nových stromů 

- udržovat pořádek v obci zejména na hřbitově, u pomníků a sakrálních staveb, v okolí 

  obecního úřadu, kostela, ZŠ a MŠ a kulturního domu 

- seznámit povodňovou komisi s platným a aktualizovaným povodňovým plánem 

- projednání pravidelné údržby toku Jičínky s Povodím Odry a Lesy ČR 

- zkulturnění prostranství u obecního úřadu, kulturního domu, hřbitova a přilehlého okolí 

 

 

Školství  
- spolupracovat s MěÚ Frenštát pod Radhoštěm na přípravě projektů pro potřeby MAP (místní akční  

  plán) školy 

- aktivně se zúčastňovat jednání školské rady 

- spolupracovat se Spolkem rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Veřovice (SRPŠ) 

 

 

Kultura 
- organizovat vlastní tradiční, kulturní a společenské akce – vítání občánků, vánoční 

  jarmark, tradiční veřovskou pouť, den obce, obecní ples, oslavy osvobození obce,  

  letní kino, koncerty, obecní divadlo, dětské dny apod. 

- podporovat místní spolky a podnikatele v organizování zábav, plesů, kácení máje, gulášových 

  hodů, medobraní a jiných kulturních aktivit  

- sestavit roční kalendářní plán kulturních akcí 

- spolupracovat a koordinovat činnost s příspěvkovými organizacemi – ZŠ a MŠ Veřovice,  

  Kulturní    zařízení Veřovice 

- podporovat činnost místních organizací, spolků a klubu důchodců 

- podporovat tradiční a nové společenské akce (obecní ples, letní kino, dětský den, koncerty, divadla,  

  apod…) 
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Sport a volnočasové aktivity 
- podporovat sportovní kluby v jejich činnosti 

- spoluorganizovat běžecký závod Běh rodným krajem Emila Zátopka 

- podporovat významné sportovní akce sportovních klubů (běh Veřovská desítka, atd.) 

- podporovat sportovní a volnočasové aktivity našich občanů, zejména pak pro děti a mládež v obci 

- zpřístupnit dětské hřiště v Mateřské škole Veřovice pro veřejnost 

 

 

Mezinárodní partnerské vztahy 
- prohlubovat a podporovat partnerství s německými obcemi Hendungen (v oblasti kultury)  

  a Lampertswalde (v oblasti sportu a školství) 

 

 

Sdružení obcí 
- prohlubovat vztahy partnerství s obcemi sdruženými v Dobrovolném svazku obcí Povodí   Sedlnice,  

  Mikroregionu Frenštátsko, SMO pro ochranu Beskydského regionu, MAS Lašsko,   ASOMPO  

  a v podnikatelské, sociální a zdravotní oblasti  

 

 

Veřejný pořádek a bezpečnost 
- zajistit vypořádání majetkoprávních vztahů obce s občany 

- zajistit prevenci kriminality, pořádek a bezpečnost v obci ve spolupráci s Policií ČR a 

  Městskou policií ve Frenštátě pod Radhoštěm na základě veřejnoprávní smlouvy 

- zřídit kamerový systém v obci 

- podporovat připravenost zásahové jednotky SDH pro požáry a povodně, proškolovat 

  povodňovou komisi a materiálně ji vybavit 

 

Obecní záležitosti, propagace obce 
-  údržba a modernizace veřejných budov v obci - kulturní dům, ZŠ a MŠ, revír, hasičská 

   zbrojnice, smuteční síň, kabiny fotbalového hřiště a jeho okolí, víceúčelový dům…) 

- vydávat měsíčně obecní zpravodaj 

- pravidelně aktualizovat webové stránky obce 

- zajistit vedení kroniky obce 

- zlepšení a zdokonalení komunikace obce s občany (mobilní rozhlas, elektronická úřední deska, facebook, 

  mobilní textové zprávy SMS…) 

- snižování energetické náročnosti a zvyšování energetické soběstačnosti veřejných budov v majetku obce  

- získávat a zajišťovat finanční dotační zdroje pro realizaci projektů vedoucích k rozvoji a obnově naší 

  obce (čerpání dotací z národních a evropských fondů) 

- udržovat zodpovědným přístupem velmi dobrou finanční kondici obce 

- zahájit přípravu nové změny Územního plánu obce Veřovice v návaznosti na potřeby a rozvoj  obce 

- podpora participativního rozpočtu obce 

 

 

Obecní spolky a organizace, místní podnikatelé 
- podporovat obecní spolky a místní organizace a vzájemně spolupracovat 

- rozšířit spolupráci s našimi místními podnikateli 

- spolupracovat při revitalizaci projektu „Padolí“ 

 
Veřovice dne 13.12. 2022 
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www.zsverovice.cz    Leden  2023                                                            

 
                  

„Začátek je tou nejdůležitější 

součástí každé práce.“ 

Platón (řecký filozof, pedagog a matematik) 

 

Začátek nového roku je vždy obdobím pro zhodnocení roku 

předcházejícího a naplánování nových aktivit. Letošní rok asi 

pro každého z nás přichystal nejednu nástrahu, se kterou jsme 

se museli vypořádat. Takové okamžiky přimějí člověka 

k zamyšlení o nastavených prioritách a k provedení celé řady 

změn nejen životních, ale i pracovních. Přejeme vám, aby 

změny, které jste si naplánovali, se vám podařily uskutečnit a 

přinesly vám pohodu, štěstí a uspokojení.  

 

Do nového roku 2023 všem přejeme hlavně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů. 

Žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ Veřovice 

 

Ohlédnutí za Předvánočním jarmarkem 

Koncem listopadu proběhl Předvánoční jarmark, který se všem velmi líbil a přinesl po dvou letech 

tradiční předvánoční pohodu. 

Radost nepřinesl pouze nám – dětem, učitelům, zaměstnancům školy, rodičům a všem dalším 

obyvatelům Veřovic a okolí, ale také těm, kteří potřebují pomoc v nouzi. 

Stalo se už krásnou tradicí, že příspěvek dobrovolného vstupného a desetiprocentní výtěžek 

z prodeje výrobků věnujeme charitativním organizacím. 

Je obdivuhodné, jak jste byli i v této nepříznivé době štědří, na dobrovolném vstupném se vybralo 

neuvěřitelných 9 500 Kč a každá třída ještě dodala svých deset procent.  

Jak jsme tedy tyto peníze rozdělili? 

Organizace UNICEF získala prostředky na nákup nejnutnější výživy pro 10 dětí v hodnotě 

1013 Kč a kombinované očkování proti tuberkulóze, záškrtu a černému kašli v hodnotě 534 Kč. 

Skutečné dárky pro organizaci Člověk v tísni byly v hodnotě 1550 Kč – koupili jsme kudrnatou 

ovci, dvacet kuřat a dárek Srdce na dlani, který pomůže tam, kde je nejvíc třeba. 

Lékaři bez hranic od nás získali 2000 Kč. 

Na projekt Majda v Zambii jsme věnovali 4000 Kč. 

Na 3. adventní koncert jsme odeslali 4000 Kč. 

 

Děkujeme všem a vážíme si vaší ochoty pomáhat. 

Mgr. Renata Štěpánová 

 

 
 

 

http://www.zsverovice.cz/
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Mikuláš 

6. prosince zavítal na první stupeň základní školy a následovně také do mateřské školy Mikuláš se 

svým čertovským a andělským doprovodem. Žáci každé třídy Mikulášovi zazpívali koledu nebo 

řekli vánoční básničku a za odměnu od něj 

dostali vždy nějakou sladkou drobnost. 

I ve školce si celá Mikulášská posádka 

poslechla krásné básničky a písničky, 

Mikuláš rozdal sladké odměny, čerti dětem 

nadělili kousek uhlí či bramboru. Poté si 

čerti a andělé společně s dětmi zasoutěžili a 

zahráli hry. Děti například loupaly čertům 

brambory na oběd, házely balónky do 

ďábelského kotle, dále společně vytvořily 

papírový řetěz, s anděly také skládaly 

vánoční obrázky a mnoho dalšího. Všichni si 

toto mikulášské dopoledne velmi užili. 

Mgr. Hana Hajdušková 

Návštěva muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm. 

Po úspěšném školním Předvánočním jarmarku začali žáci 1. – 5. 

třídy dobu adventní návštěvou muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm. 

V edukačním programu se seznámili s vánočními zvyklostmi. 

Dozvěděli se, jak hospodáři předpovídali počasí na další rok, jak se 

děvčata pokoušela zjistit, jestli se brzy vdají, či co se jedlo při 

štědrovečerní večeři. Nechybělo také malé občerstvení. Děti si na 

závěr vyzdobily papírový vánoční stromeček nebo baňku. 

 

Vánoční vstupy 

V úterý 13. 12. a ve středu 14. 12. nás opět 

navštívila lektorka Mgr. Marie Fialková 

s vánočními vstupy. V nižších třídách dětem 

přiblížila vánoční příběh z pohledu malé 

hvězdičky, starší žáci se v powerpointové 

prezentaci seznámili s místem vánočního příběhu. 

Ti nejstarší se pak zamýšleli a diskutovali nad 

původním smyslem vánočních svátků. 

Cílem těchto vstupů je rozšiřovat všeobecný 

kulturní přehled, přispívat k vytváření postojů 

tolerance a respektu v souladu s principy života 

v demokratické společnosti, vést k zamyšlení nad 

hodnotami a dávat nové podněty k prožívání svátků. 

Mgr. Martina Macíčková 

 

 

 

 



 

10 

 

Předvánoční přemýšlení 

O vánočních tradicích a smyslu Vánoc mohli žáci 8. a 9. třídy přemýšlet v hodině dějepisu a 

občanské výchovy spolu s lektorkou Marií Fialkovou, která pro ně připravila aktivity vedoucí 

k poznávání skutečných hodnot v dnešním světě. 

Společně jsme se vánočně naladili v čekání na nejkrásnější svátky v roce spojené se šťastnou 

hvězdou. 

Mgr. Martina Šlapalová 

Odměna – Vánoční koncert ZUŠ Frenštát pod Radhoštěm 

V úterý 13. 12. čekala na 51 zpěváků odměna za zpívání na školním Předvánočním jarmarku. Děti 

se vydaly do nedalekého Frenštátu pod Radhoštěm, kde místní Základní umělecká škola připravila 

nejen pro naše žáky vánoční koncert. Z naší školy se k nám ještě přidali žáci 6. třídy, kteří se 

odvážně vydali sněhovými závějemi na vlak, nás ostatní dovezl autobus až před Městské kulturní 

středisko, kde se vše odehrávalo. První půlka koncertu patřila sólovým vystoupením. Mohli jsme 

slyšet a vidět nejrůznější hudební nástroje, např.  housle, akordeon, harfy, žesťové nástroje a 

zaposlouchat jsme se mohli do krásného sólového zpěvu. V druhé půlce koncertu se představily 

skupiny, které při ZUŠ fungují. Mohli jsme si užít sborový zpěv, dechový orchestr, jazzové skupiny 

a taky rockové vystoupení, které ve většině dětí zanechalo velký zážitek a sklidilo největší ovace a 

úspěch. 

Chtěli bychom touto cestou srdečně poděkovat spolku SRPŠ, že nám tento zážitek dopřálo a 

finančně nás podpořilo.  
 

Jak páťáci rozdávali radost v nemocnici 

Byla středa 14. 12., byla zima, napadla další 

kupa sněhu. Ovšem ani zima, ani sníh 

neodradil páťáky, kteří se s velkým 

odhodláním rozhodli jet do novojičínské 

nemocnice a rozdat tam svá vyrobená přáníčka, 

a tím potěšit pacienty jednoho oddělení. Pro 

některé děti je zážitkem už jen cesta linkovým 

autobusem. Počáteční mírná nervozita, zda nás 

vůbec pan řidič vezme, byla ta tam. Pan řidič 

byl velmi milý a to, že nás jede 25, mu vůbec 

nevadilo. V nemocnici nás vřele přijala vrchní 

sestra interního oddělení a děti jí předaly přání 

pro pacienty. MISE ÚSPĚŠNĚ SPLNĚNA. 

Jenže, co teď? Není to škoda jen předat přání 

a jít pryč? Nezazpíváme si??? No, a už jsme 

stáli ve vestibulu hlavní budovy nemocnice, 

s chutí a radostí pěli vánoční písně a koledy pro všechny, kteří tamtudy procházeli, čekali na 

vyšetření, pro sestřičky, paní doktorky, pro pány doktory … . Nakonec jsme došli na vánoční trh 

na náměstí, abychom nasáli vánoční atmosféru, omámila nás však hlavně vůně teplého trdelníku a 

kebabu. 

Tento den jsme si velmi užili a za tu radost v očích, kterou jsme mohli vidět, opravdu stál. 

Mgr. Jana Pyšková 

 



 

11 

 

Čekání na Vánoce ve 2. třídě 
Kdo by se netěšil na Vánoce? A nejlépe se čeká, když se u toho něco dělá. Takže se druháci těšili 

celý advent. Každý den se ze třídy ozývala nějaká koleda, leckdy tak slyšitelně, že nám přišli 

pomoci i prvňáci, kteří mají učebnu hned vedle. Dále jsme vyráběli papírový betlém, vánoční přání, 

pak jsme pekli cukroví a vytvořili jsme si prostírání pro slavnostní hostinu na poslední den ve škole. 

Nezapomněli jsme ani na zvířátka, kterým jsme donesli do krmelců dobroty. Navštívili jsme kostel, 

kde jsme si ukázali varhany a zazpívali jsme si za jejich doprovodu. A to jsme ještě stihli i pořádnou 

„bobovačku“ v krásném třpytivém sněhu. Vyprávěli jsme si o vánočních zvycích a některé z nich 

jsme i vyzkoušeli, např. rozkrojování jablíčka, nebo pouštění lodiček. Zkrátka, my jsme se při tom 

„čekání“ nenudili. 

Adventní zpívání 
Stalo se již tradicí, že v adventním čase se schází ke společnému zpívání žáci 1. stupně. I letos jsme 

se vždy v pondělí sešli a zazpívali jsme si koledy Pásli ovce Valaši, Půjdem spolu do Betléma, 

Štěstí zdraví, pokoj svatý a Štědrý večer nastal. Ve středu 21. prosince se celá škola sešla u 

rozsvíceného stromečku na nádvoří školy, kde se rozezněly tóny dalších vánočních písní. 

Hudební přehlídka 
Říká se - co Čech, to muzikant. Přesvědčili jsme se, že to platí o nejednom z žáků naší školy. 

Protože ve čtvrtek 22. prosince se konala Hudební přehlídka, na kterou si ti nejodvážnější připravili 

buď zpívání nebo hraní písničky na hudební nástroj. Nechyběla sólová, skupinová vystoupení, 

mohli jsme slyšet koledu ve čtyřručním provedení na klavír, někteří hráli na flétnu. Všichni 

účinkující sklidili zasloužený potlesk.              Mgr. Pavlína Cibulcová 

SuperStar v družině 
Také ve školní družině jsme se předvánočně naladili a v posledním týdnu před vánočními 

prázdninami uspořádali akci zvanou SuperStar. Přípravy samozřejmě probíhaly s velkým 

předstihem. Louskaly se ořechy, připravovalo cukroví, uklízelo se, chystali se moderátoři 

i vystupující. Událost proběhla 20. prosince odpoledne, a i když bylo mnoho dětí nemocných, účast 

byla hojná. Podívat se přišla i paní zástupkyně. Nakonec bylo asi patnáct vystoupení, ve kterých 

jsme zhlédli kouzelnická čísla, recitaci, zpěv s hudebními nástroji, tanečky, cviky, dokonce ukázku 

z karate, fotbalové triky a další. Vše si připravili kluci a holky dle svých nápadů. Čekalo nás též 

překvapení v podobě dvou sedmaček Karolíny a Hanky, které kdysi moc rády družinu navštěvovaly. 

Děvčata předvedla prvky z mažoretek a gymnastiky. Programem provázeli skvěle připraveni 

moderátoři Matouš a Jakub. V průběhu vystoupení, i po něm, jsme si pochutnávali na připravených 

dobrotách, když v tom děti zaslechly zvoneček zvoucí ke stromečku s nadílkou. Po dvojičkách si 

posléze dárky rozbalily, a nakonec byla papírová koulovačka. Závěrem bychom chtěli poděkovat 

paní asistentce Andrejce za pomoc a paní Alence za úklid. Všem zúčastněným se předvánoční 

program moc líbil a naladil na samotné Vánoce.            Vychovatelky ŠD 

Preventivní programy 
V rámci prevence sociálně nežádoucích jevů navštívil naši školu v pondělí 12. prosince PhDr. Pavel 

Letý z PPP Nový Jičín. Zatímco spolu s deváťáky se zabýval tématem Sebeovládání a odkládání 

povinností, s šesťáky pronikl do nástrah internetu a problematiky kyberšikany. Ostatní ročníky se 

na své programy mohou těšit v jarních měsících.          Mgr. Kristýna Macečková 

 

Olympiáda z českého jazyka a dějepisu 
V prosinci proběhla školní kola olympiád. V češtině účastníci řešili mluvnická zadání a psali text 

na téma Proč mám rád/nerad listopad. Všechny texty byly velmi zajímavé a na vysoké pisatelské 

úrovni. Do okresního kola postupuje Nela Švolbová z 9. třídy a Daniela Vroblová z 8. třídy. 

Tématem dějepisné olympiády pak byly dějiny Československa po roce 1945. Všichni zúčastnění 

získali vysoký počet bodů, do okresního kola postupuje Dominik Pešat z 9. třídy. 

Všem budeme držet palce v okresním kole. 

Mgr. Martina Šlapalová 
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Zpráva o činnosti mateřské školy za měsíc prosinec 2022 

„Sněží“, radovaly se a volaly děti z okna v mateřské škole první prosincové dny. Oblékli jsme si 

proto teplé oblečení a vyrazili si tyto dny naplno užít. Vytáhli jsme boby, sáně a lopaty a těšili jsme 

se z velké sněhové nadílky. Po těchto každodenních zimních radovánkách jsme se ve školce zahřáli 

teplým čajem a užívali si krásný předvánoční čas. Zdobili jsme prostory školky zimní výzdobou, 

stříhali vločky nebo krášlili okna pomocí umělého sněhu. Společně jsme obě třídy ozdobili také 

vánoční stromeček baňkami, ozdobami, řetězem a světýlky. Každá třída vyráběla vánoční přání 

různými výtvarnými technikami, které poté děti darovaly svým rodičům s přáním krásných svátků 

vánočních. 

I v tomto měsíci jsme ve školce měli několik krásných akcí. Na začátku měsíce vystoupily nejstarší 

děti ze třídy veverek se svým nacvičeným pásmem básní a písní na Vítání občánků na obecním 

úřadě. Oslavili jsme také svátek svatého Mikuláše. Připravili jsme peklíčko, ve kterém se 6.12. 

promenádovali čerti, andělé a sv. Mikuláš, který si přinesl svatou knihu, ze které si k sobě 

předvolával děti. Každému řekl, co za celý rok vypozoroval, děti pochválil a odměnil je pak 

adventním kalendářem. Poté si pro nás mikulášská družina připravila zábavné soutěže a hry. Děti 

loupaly brambory s anděly, foukaly do ohně brčkem nebo do něj házely míčky, skládaly čertí puzzle, 

chodily po laně nebo vyráběly řetěz z papíru. Všichni jsme si to náramně užili a moc děkujeme 

šikovným žákům z 9. třídy, kteří nám zpříjemnili tento den. Ve čtvrtek 15.12. šly děti společně 

s rodiči a p. učitelkami odnést dopisy pro Ježíška. V odpoledních hodinách, kdy už se venku stmívá, 

se děti vydaly hledat anděla. Po cestě krásně svítily lucerničky a svítící obrázky, které děti zavedly 

na kopec, kde už krásně svítil a čekal andílek, kterému děti hodily do schránky své dopisy. Ten je 

pak předal Ježíškovi. Všichni si společně zapálili prskavky a zazpívali si vánoční koledy. Byl to 

moc krásný a kouzelně strávený společný čas. Děkujeme všem, kteří se toho zúčastnili a doufáme, 

že se přání dětem splnila. 

V úterý 20.12. jsme se od rána chystali na příchod Ježíška do naší školky. Vyrobili jsme si velký 

krb z cihel, ozdobili ho našimi vyrobenými lucerničkami, vánočními ponožkami a namalovali mu 

velký oheň. Rozsvítili jsme společně stromeček, ukázali si tradici rozkrojení jablka, zazpívali si 

koledy a netrpělivě očekávali zazvonění zvonečku. Poté jsme se potichu společně vydali ke 

stromečku, kde jsme našli spoustu dárečků, které dětem Ježíšek ve školce nechal. Děti si dárky 

rozbalily a celé dopoledne si s nimi nadšeně hrály. Na závěr tohoto krásného dopoledne jsme 

společně s p. kuchařkou připravili slavnostní tabuli, popřáli si krásné Vánoce a slavnostně 

poobědvali u jednoho prostřeného stolu. Jak to celé bylo s malým Ježíškem, co je to betlém a kdo 

jsou tři králové nám přišli ve středu 21.12. zahrát žáci ze 4. třídy. Připravili si pro děti divadlo o 

narození Ježíška. Moc jim za to děkujeme, oceňujeme krásné kostýmy a snahu žáků si pro nás 

divadlo připravit. Moc se nám to líbilo. Doufáme, že jste si i vy Vánoce užili stejně jako my ve 

školce. Do nového roku Vám všem přejeme hlavně zdraví, štěstí, lásku, rodinnou pohodu a mnoho 

osobních a pracovních úspěchů. 

Mgr. Andrea Petrová 
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Honební společenstvo Veřovice 

IČO:47998041 

 

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 

Honebního společenstva Veřovice 
 

Honební výbor HS Veřovice Vás zve na valnou hromadu členů HS Veřovice, která se uskuteční 

v pátek 03.02.2023 v 17:00 hodin v Kulturním domě Veřovice. 

 

Prezentace členů bude probíhat již od 16:30 hodin, pokud se nemůžete dostavit osobně, můžete 

přiloženou písemnou plnou mocí k Vašemu zastupování na VH HS Veřovice zplnomocnit jinou 

osobu /Plná moc -tiskopis na OÚ Veřovice nebo příloha ve zpravodaji obce Veřovice /.  

 

Dokumenty k projednání na valné hromadě jsou členům HS k dispozici u honebního starosty na 

adrese Jiří Macíček, Veřovice 438, 742 73 Veřovice. 

 

Občerstvení zajištěno: Jelení guláš, pivo, limo, káva 
 

Program jednání 
Valné hromady 

Honebního společenstva Veřovice, IČO: 47998041 

dne 03.02.2023 
 

1. Zahájení 

2. Volba orgánů valné hromady (volba předsedy VH, volba návrhové komise, volba sčitatelů, 

ověřovatelů zápisu a zapisovatele) 

3. Zpráva starosty HS 

4. Zpráva o finančním hospodaření HS Veřovice 2019-2022 

5. Projednání a schválení nájemní smlouvy na užívání honitby od 1.4.2023 do 31.3.2033 

Návrh usnesení: Uzavření nájemní smlouvy se stávajícím nájemcem – Myslivecký spolek Veřovice, 

IČO: 47658169 na další 10-ti leté období 

6. Diskuse 

7. Schválení usnesení valné hromady 

8. Závěr 

     

Ve Veřovicích dne 15.12.2022     Jiří Macíček, starosta HS Veřovice 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

                    PLNÁ   MOC 
                                                

Já,   ……………...……………………………….rodné číslo…………………………………… 

bytem v …………………………………………………………………………………………… 

jako člen HS Veřovice zplnomocňuji………………………………rodné číslo……………..… 

bytem v …………………………………………………………………………………………… 

k mému zastupování na jednání valné hromady Honebního společenstva Veřovice, která se 

bude konat v pátek dne 03.02.2023 v sále KD ve Veřovicích. Zmocněnec je oprávněn činit 

veškeré úkony spojené s účastí člena honebního společenstva na valné hromadě HS Veřovice. 

 

V……………………………. dne……………….    Zmocnitel…………………………………. 

 

Tuto udělenou plnou moc přijímám…………………………………………………………….. 
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Lyžařskou chatu navštívil Mikuláš s andělem a čertem 

Lyžařský klub Veřovice (LKVE) uspořádal v sobotu 3.12.2022 akci pro děti s podnázvem 

„Lyžařská mikulášská nadílka“.  

Akce začínala v 17 hodin s tím, že pokud měli rodiče či prarodiče přichystány své vlastní 

dárečky, předali je předem Mikulášovi s popisem jména dítěte. Chatařka paní Klopcová 

přichystala také drobné dárečky hlavně ze sladkostí, a tak byly poděleny všechny ostatní 

přítomné děti. 

I když počasí nebylo zrovna nejpříjemnější, na chatě se sešlo okolo 25 dětí a asi 60 

dospělých. Venku byl zapálen oheň, ze kterého byla později pořádná „mikulášská vatra“. 

Protože předávání dárků Mikulášem bylo prováděno venku při hořící „vatře“ (po 17 hod. 

byla už venku pořádná tma umocněná mlhou), mělo to docela své „osobité kouzlo“ a něco, 

co děti doposud určitě nezažily. Některé děti se trošku bály, některé měly pláč na krajíčku, 

nakonec však byli všichni od Mikuláše pochváleni. 

Mikulášská nadílka byla první akcí tohoto druhu pořádanou LKVE. U všech přítomných a 

zejména dětí měla akce veliký ohlas a naskýtá se tak úvaha, zda by měl LKVE v 

„mikulášských nadílkách“ pokračovat i v dalších letech. 

Nezbývá tedy, než poděkovat výboru LKVE, všem organizátorům akce a paní chatařce za 

přípravu a realizaci celé akce a hlavně aktérům Mikulášovi, čertovi a andělovi za působivé 

vystoupení, při kterém se báli i někteří „dospělí“. 

Protože je rok 2022 už za námi, výbor LKVE děkuje všem, kteří navštěvovali náš areál a 

našli tam víkendovou „oázu klidu“. Pro informaci uvádím, že stále je možné využít chatu 

pro oslavu různých osobních i rodinných záležitostí včetně možnosti ubytování. Všechno 

můžete podrobně projednat s chatařkou p. Annou Klopcovou mob. 736 155 374. 

Výbor Lyžařského klubu Veřovice přeje všem svým členům, příznivcům „veřovského“ 

lyžování a všem občanům hodně zdraví a štěstí v novém roce 2023 a těšíme se na shledání 

v areálu našeho lyžařského klubu. 

Že napadne nějaký sníh jsme věřili, ale že bude taková „sněhová nadílka“ už 12. prosince, 

to si nepředstavoval nikdo. A tak vyjela naše technika - rolba a sněžný skútr a jak 

„sjezdovka“, tak i dolní louka byly strojově upraveny. Po dlouhé a dlouhé době se lyžovalo 

po celý víkend už od pátku 16.12.2022. 

Lyžaři mají připraven „jízdní řád“ lyžování na vleku a běžeckého lyžování na dolní louce. 

Jsme připraveni využít každé sněhové nadílky.  

Běžný provoz:        svátky a prázdniny: 

Pá 16 - 20 hod.  Po-čt  9 - 16 hod. 

So   9 - 20 hod.  Pá      9 - 20 hod. 

Ne   9 - 16 hod. 

V případě příznivých sněhových podmínek se rozšíří večerní lyžování na vleku o středu 

16-20 hod. 

Pro běžecké lyžování na dolní louce budou za příznivých podmínek tratě průběžně 

upravovány a lyžovat se bude v pátek- neděle i za umělého osvětlení od 16-20 hodin. 

Podle sněhových podmínek připravují lyžaři také uspořádání Maškarního karnevalu na 

lyžích (kvůli covidu a nedostatku sněhu nebyl už delší dobu) pravděpodobně koncem ledna 

nebo začátkem února 2023. Informace budou průběžně zveřejňovány na Facebooku 

(lyžařských stránkách) a v relacích místního rozhlasu. 
 

Zpracoval: Pavel Křížek 
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MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE 

Provádíme veškeré malířské a natěračské práce na 

profesionální úrovni. 

Malujeme - byty, rodinné domy, firmy, JZD, restaurace, 

školy, školky, ordinace, penziony, atd. 

Natíráme - střechy, ploty, pergoly, fasády, různé 

konstrukce, atd. 

Samozřejmostí je po práci zhruba úklid. 

KONTAKT: Ladislav Kerekeš, tel. č. 606 058 430 
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
V sobotu dne 3. prosince 2022 se konalo v budově Obecního úřadu ve Veřovicích 

slavnostní vítání občánků do svazku obce.  

Přivítali jsme tyto nové občánky: Kryštof Macek, Teodor Pítr, Sára Matušová, Sofie 

Pavlátová, Matyáš Blažek, Natálie Dobečková a Jan Fojtík. 
V programu vystoupily děti z Mateřské školky ve Veřovicích – David Zelenka, Nela Kašlíková, 

Nela Geryková, Ondřej Křížek, Antonín Matúš a Laura Tománková, které přednášely, zazpívaly a 

zatančily pod vedením paní učitelky Aleny Bezděkové a Magdalény Kroupové. Patří jim veliké 

poděkování.  

Přejeme rodičům a všem jejich dětem hodně zdraví, štěstí, spokojenosti. 
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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. 

Požadavky na přenosnou volební schránku: 556 857 093. 

Žádáme občany, aby s sebou vzali i svůj hlasovací lístek. 

Více informací na webových stránkách obce. 

 

J U B I L A N T I  měsíce ledna 2023 
Martina Jašková 

 Jan Černoch, Jiří Tobiáš 

  Václav Maňhal, Ing. Lenka Zábranská, Pavel Novák 

   Jana Lacinová 

       Ilona Fojtíková, Oldřich Geryk, Ludvík Urbanovský, Evžen Křížek 

                                      Zdeněk Matúš, Květoslav Geryk, Bedřiška Křížková 

 

 

Gratulujeme všem jubilantům prvního měsíce  

roku 2023. Přejeme mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti.           

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Poděkování: 

Děkujeme všem příbuzným a známým, kteří se přišli naposledy rozloučit 

s paní Ludmilou Konvičkovou. 

Poděkování patří i panu faráři, muzikantům a Schole.  

Zarmoucená rodina  
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