Únor 2012
Motto:
Říkají, ať žijeme, jak se dá, když není možno žít, jak bychom chtěli.
Terentius
Čekáte na úvodník a těšíte se, že bude alespoň trochu vtipný. Bohužel, na počátku roku 2012 jsem
zatím žádné vtipné téma neobjevil. Je tomu rok, co oslavil lyžař století, olympijský vítěz Jiří Raška,
své sedmdesátiny. Svých jedenasedmdesátin se již nedožil. Zemřel letos 20. ledna a všechny, kdo
ho znali, tím velmi zarmoutil. Odešel skromný člověk a vynikající sportovec. Čest a ještě jedou čest
jeho památce.
Nás žijící trápí velmi silné mrazy a ekonomická krize. Ta krize, která nás měla původně podle
ekonomických odborníků obejít a podle pana prezidenta měla trvat jen jako chřipka. A tak vláda
rozpočtové odpovědnosti musí šetřit. Nejdříve postihla zdravotně postižené, zúžila žílu toku peněz
na důchod a přidala hodnotu přidané hodnoty na dani. A pak razantně, až na polovinu, snížila
chudákům ministerským úředníkům jejich pravidelné statisícové odměny za jejich náročnou práci,
kterou vykonávají bez ohledu na čas, na svou rodinu, majetek a statky.
Výsledkem této náročné práce je nefunkčnost úřadů práce, nečerpání dotací z evropských fondů,
demonstrace studentů proti školním reformám a další významné úspěchy. Málem přišly také školní
děti o dotaci na ovoce. Projekt Ovoce do škol bude zatím dále financován, nejdříve ovšem musela
vláda vyřešit velmi rafinovanou otázku, jestli je banán ovoce. Možná k tomu v budoucnu vyhlásí
referendum. Tak co na to říkáte? Je tady něco k smíchu?

Ing. Břetislav Piterák
starosta obce

USNESENÍ
z 11. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, konaného dne 2.2.2012
Zastupitelstvo obce Veřovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění:
11/1
11/2
11/3

schvaluje program 11. zasedání ZO dle návrhu předloženého starostou obce
volí návrhovou komisi ve složení: Mgr. Štěpánová Renata a Ing. Obšilová Ivana
bere na vědomí zprávu předsedy finančního výboru

11/4

bere na vědomí informaci starosty obce o činnosti orgánů obce od 10. zasedání ZO
(13.12.2011)

11/5

projednalo a schvaluje výsledek výběrového řízení na akci Demolice 3 objektů v
obci Veřovice

11/6

schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci Demolice 3 objektů v obci Veřovice s
firmou Cobbler s.r.o., Jašová - Luhy 633, IČ: 46578463, DIČ: CZ 46578463 za
cenu 794.814,00 Kč bez DPH. Smlouva bude uzavřena v souladu s podmínkami
zadání výběrového řízení po uplynutí zákonem stanovené doby pro odvolání

11/7

bere na vědomí rozpočtová opatření č. 7/2011 provedená starostou obce v rámci
stanovené pravomoci

11/8

bere na vědomí rozpočet Mikroregionu Frenštátsko na rok 2012 a rozpočtový
výhled Mikroregionu Frenštátsko na léta 2013 - 2014

11/9

bere na vědomí rozpočet Sdružení povodí Sedlnice na rok 2012.

11/10 bere na vědomí zprávu předsedkyně inventarizační komise o výsledku
inventarizace majetku obce Veřovice ke dni 31.12.2011
11/11 schvaluje uzavření Smlouvy s Regionální radou regionu soudržnosti
Moravskoslezsko se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava - Moravská
Ostrava, IČ: 75082616, o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
Moravskoslezsko na realizaci projektu Demolice 3 objektů v obci Veřovice v
předloženém znění
11/12 schvaluje uzavření Smlouvy s Regionální radou regionu soudržnosti
Moravskoslezsko se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava - Moravská
Ostrava, IČ: 75082616 o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady na
realizaci projektu Rekonstrukce mateřské školy Veřovice v předloženém znění
11/13 schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene a o právu stavby se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín,
Teplická 874/8, IČ: 24729035 na pozemek p.č. PK 2120/1 v k.ú. Veřovice pro
uložení zemního elektrického vedení pro novostavbu RD Tomáše Juračáka na
parcele č. 719/3 v k.ú. Veřovice za finanční náhradu 2.000,00 Kč
11/14 schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků:
parc. č. 355/5, ost. plocha, jiná plocha o výměře 18 m²,
parc. č. 2119/3, ost.plocha, jiná plocha o výměře 12 m²,
část parc. č. 2153/1, ost. plocha, jiná plocha o výměře cca 100 m²,
parc. st. č. 757/2, zastavěná plocha o výměře 3 m²,
parc. č. 289/3, zahrada o výměře 21 m²,
parc. č. 2153/5, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 29 m².

Ing. Břetislav Piterák
starosta obce

Ing. Jindra Zábranský
místostarosta obce

INFORMACE
o konání 12. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice
Obecní úřad Veřovice v souladu s ustanovením § 93, odst.1 zákona č.128/2000 Sb.,o obcích ( obecní
zřízení ), v platném znění informuje o konání 12. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, svolaného
starostou obce Ing. Břetislavem Piterákem v souladu s § 91 odst.1 zákona o obcích.
Místo konání: Kulturní dům ve Veřovicích, přísálí
Termín konání: 8. března 2012 od 17,00 hodin
Navržený program:
1. Zahájení, ověření schopnosti usnášet se
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu ( § 95 odst.1 zákona o obcích )
3. Schválení programu
4. Volba návrhové komise
5. Zpráva předsedy kontrolního výboru
6. Zpráva předsedy finančního výboru
7. Informace starosty obce o činnosti orgánů obce
8. Veřejnoprávní záležitosti
9. Finanční záležitosti
10. Majetkoprávní záležitosti
11. Různé
12. Závěr
Ke každému projednávanému bodu bude otevřena rozprava a přijato usnesení.
K účasti na 11. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice Vás, členy zastupitelstva obce
a občany Veřovic, srdečně zvu.
Ing. Břetislav Piterák, starosta obce
INFORMACE Z OBCE
V měsíci lednu byla dokončena inventarizace majetku obce, kterou provedla komise stanovená
starostou obce. Komise ustanovená zastupitelstvem obce provedla výběrové řízení na realizaci
projektu „Demolice tří objektů v obci Veřovice“. Ze čtyř přihlášených firem podala nejlepší
nabídku firma Cobbler s.r.o. Zašová - Luhy. Zastupitelstvo obce rozhodlo o uzavření smlouvy o
dílo s touto firmou. Demoliční práce budou s největší pravděpodobností zahájeny v měsíci březnu
2012. V průběhu vánočních prázdnin byla přestěhována mateřská škola do areálu základní školy.
Rekonstrukce a přístavba mateřské školy byla zahájena, stavební práce provádí firma Beskydská
stavební a.s., Třinec. Stavebním dozorem byl pověřen Ing. Jaroslav Geryk. Průběžně dále
pokračují práce na projektové dokumentaci Kanalizace, vodovod a ČOV. Projekt zhotovuje firma
AgPOL z Olomouce.
Obec Veřovice připravuje podklady pro podání žádostí o dotace na veřejné osvětlení parkovišť za
kulturním domem a u hřiště, dále na rekonstrukci volejbalového hřiště v základní škole a na
stavbu chodníku v dolní části obce. V tělocvičně základní školy byla položena nová dlažba na
spodní chodbě, opraveno osvětlení a zhotoveny kryty na radiátory. Všechna tato opatření byla
nutná, mimo jiné, pro potřebu prozatímního umístění dětí z MŠ do objektu ZŠ. Nová dlažba,
topidla a osvětlení byly také instalovány v budově pošty v prodejně Šopík. Obec Veřovice
zakoupila nový automobil Dacia Duster, staré auto Ford Escort dosluhuje a bude po skončení
platnosti osvědčení technického stavu zrušeno.

V měsíci lednu se uskutečnily také valné hromady Mikroregionu Frenštátsko, Sdružení na ochranu
beskydského regionu a Sdružení povodí Sedlnice. Bylo na nich provedeno vyhodnocení činnosti
v roce 2011 a stanoveny úkoly pro rok 2012. Jedním z hlavních úkolů je zamezení těžby uhlí z dolu
Frenštát. Mikroregion Frenštátsko připravuje také realizaci cyklostezky z Tiché přes Frenštát p.R.
do Trojanovic. Zvažuje se vytvoření útulku pro odchycené psy, řešení problému využití biomasy,
ochrana veřejného pořádku, zabezpečení sociálních služeb a založení místní aktivní skupiny MAS
společně s dalšími obcemi a městy Novojičínska.
Smlouva s Městskou policií Frenštát p.R. byla uzavřena a potvrzena Krajským úřadem MSK. Po
dojednání podrobností zahájí městská policie svůj dozor nad dodržováním veřejného pořádku
v obci. Starosta obce přijal do pracovního poměru dnem 1. ledna 2012 pro výkon asistenčních prací
sl. Romanu Černochovou. V pracovních povinnostech asistentky starosty obce bude vedení úřední
desky, organizační zajištění porad, jednání a zasedání, provádění zápisů z nich. Dále bude
obsluhovat webové stránky obce, podávat informace z územního plánu, pracovat ve skupinách
komunitního plánování Mikroregionu Frenštátsko, v komunitní škole a místní aktivní skupině.
Zároveň bude provádět úklid v budově OÚ.

Z ČINNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU VEŘOVICE ZA ROK 2011
Počet obyvatel obce Veřovice k datu 01.01.2012
z toho muži
Z celkového počtu 1.985 je 293 dětí do 15-ti let.

1.985
975

Do obce se v roce 2011 přihlásilo k trvalému pobytu celkem
Z obce se v roce 2011 odhlásilo cekem
V roce 2011 zemřelo v obci celkem
V roce 2011 se narodilo v obci celkem

21 občanů
26 občanů
16 občanů
19 dětí

Narozené děti - ročník 2011:
Elen Dostálová, Ester Lacinová, Daniel Moravec, Robin Švolba, Eliška Hrnčířová,
Natálie Bartoňová, Jitka Lančová, Eliška Růsková, Eliška Macečková, Marek
Šmahlík, Vojtěch Janda, Dorota Cibulcová, Veronika Žáčková, Dominik Novák,
Lukáš Mark, Jan Vrobel, Viktorie Frňková, Sofie Wolfová, Pavel Straka.
Počet vítání občánků do svazku obce: 2
Počet svatebních obřadů v obci:
z toho církevní sňatek
z toho občanský sňatek

4
0
4

Sbor pro občanské záležitosti navštívil v roce 2011
29 jubilantů v obci
455
Počet provedených ověřování podpisů a opisů listin
Počet podaných žádostí o vydání občanského průkazu
141
Počet zápisů o určení otcovství
6
52
Počet podaných žádostí o výpis z rejstříku trestů (CzechPOINT)
Počet podaných žádosti o výpis z katastru nemovitostí ( CzechPOINT)
40
4
Počet podaných žádosti o výpis z obchodního rejstříku ( CzechPOINT)
Počet podaných žádostí o výpis z bodového systému řidičů (CzechPOINT)
5
Počet podaných žádostí o výpis z živnostenského rejstříku (CzechPOINT)
1
Počet podaných žádostí o zřízení datové schránky
1

Počet žádostí o zneplatnění přístup.údajů do datové schránky
Počet poskytnutých informací z informačního
systému evidence obyvatel dle z.č. 133/2000 Sb.
Počet poskytnutých informací dle zák.č. 106/1999 Sb.
Počet jednacích čísel z podacího deníku
Počet čísel popisných v obci
Počet čísel evidenčních ( rekreační objekty )

0
3
8
885
1 - 639
01 - 080

Z činnosti sociální komise
Počet provedených prošetření poměrů v rodině nebo u jednotlivce

3

Z činnosti komise životního prostředí
Počet podaných žádostí o povolení kácení stromů rostoucích mimo les

6

Finanční záležitosti:
Příjmy celkem :
- z toho daňové příjmy
- nedaňové příjmy
- investiční příjmy
- přijaté dotace
* most
* dětské hřiště
* kulturní dům
* projektová dokumentace- vodovod, kanalizace
* dotace na oslavy dne obce
* průtoková dotace pro ZŠ
* dotace na sčítání lidu
* dotace na státní správu
* dotace z úřadu práce

21,818.244,67 Kč
14,726.138,88 Kč
1,057.600,56 Kč
268.600,-- Kč
5,702.468,23 Kč
2,223.669,47 Kč
399.361,-- Kč
991.742,76 Kč
500.000,- Kč
52.000,- Kč
725.521,- Kč
10.627,- Kč
745.547,- Kč
54.000,-- Kč

Výdaje celkem:
- z toho běžné výdaje
* dotace příspěvkovým organizacím KZ a ZŠ
* poskytnuté dotace spolkům v obci
* dotace římskokatolické farnosti
* vyplacené příspěvky potřebným občanům
* vyplacené příspěvky na stravování důchodců
- investiční výdaje
* most
* parkoviště u hřiště AFC
* dětské hřiště v MŠ
* vnitřní úpravy v kulturním domě
- splátka úvěru

23,993.806,61 Kč
12,151.959,81 Kč
2,700.000,- Kč
342.000,- Kč
250.000,- Kč
20.000,- Kč
36.550,- Kč
11,841.846,80 Kč
2,452.442,- Kč
5,620.792,10 Kč
673.232,- Kč
2,327.395,40 Kč
1,392.000,-- Kč

- počet evidovaných psů
- počet přijatých faktur
- počet vydaných faktur
Připravila: Bartoňová Eva, Satková Marcela

335
404
56

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Koncem měsíce března uplynulého roku se na našem území konalo v pořadí deváté
sčítání lidu od vzniku samostatné Československé republiky v roce 1918.
Z předběžných výsledků sčítání lidu, domů a bytů je znám celkový počet obyvatel
ČR k 26.03.2011 = 10 562 214 obyvatel.
Základní výsledky:
ČR, kraj

ČR
Moravskoslezský
kraj
Zdroj:

Obyvatel
celkem

Podle
muži

pohlaví
ženy

10 562 214
1 236 028

5 188 188
604 897

5 374 026
631 131

Věk
0-14

Věk
15 - 64

Věk
65 a více

Cizinci

1 527 670
179 016

7 360 249
865 181

1 674 295
191 831

449 450
21 423

Ekonomicky
aktivní
5 172 737
597 323

ČSÚ

URL: http://vdb.czso.cz/sldbvo

KALENDÁŘNÍ PLÁN KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A SPOLEČENSKÝCH
AKCÍ NA MĚSÍC ÚNOR 2012:

11.2.
12.2.
17.2.
18.2.

19,00 hod.
14,00 hod.
14,00 hod.
19,00 hod.

Hasičský ples - kulturní dům - Sbor dobrovolných hasičů
Dětský maškarní karneval - kulturní dům - SRPŠ
Výroční členská schůze zahrádkářů - přísálí kulturního domu
Sportovní maškarní ples - kulturní dům - AFC Veřovice

Naše obec se účastní již druhé fáze projektu, jehož nositelem je Národní síť venkovských
komunitních škol se sídlem v Borech se svými partnery - obcí Bartošovice (zabezpečují projekt
v Moravskoslezském kraji) a firmou Winter (zabezpečuje projekt v kraji Olomouckém).
Informace o projektu:
Projekt Rovné příležitosti ve venkovských místních partnerstvích je financován z prostředků
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 5 589 046 Kč. Má pět fází aktivit,
zahájen byl v listopadu 2010 a celý bude ukončen v říjnu 2013.
Jedním z hlavních cílů projektu je zvýšení kvality života ve vesnicích, zapojení většího počtu lidí do
veřejného dění, propojení spolků, škol, podnikatelů, zastupitelů a obyvatel (s rovnými příležitostmi
pro ženy a muže) a pomoci při „řízení života obce“. Z obcí, které nejlépe projdou úvodními fázemi
projektu budou z MSK vybrány čtyři do závěrečných fází projektu a to proškolením partnerských

týmů v obci (zástupci neziskového sektoru, podnikatelů a zastupitelů) a vytvořením strategického
plánu rozvoje obce.
V první a druhé fázi (mimo jiné) obec zastupuje Mgr. Ludmila Šírová.
Zprávy o činnosti mateřské školy za měsíc leden 2012
Již v posledních prosincových dnech minulého roku 2011 byla mateřská škola z důvodu
rekonstrukce přestěhována do náhradních prostor v základní škole Veřovice. Během ledna si děti i
dospělí na nové prostředí postupně zvykali. Tento měsíc děti pokračovaly v předplaveckém
výcviku, který probíhá jednou týdně ve Frenštátě pod Radhoštěm. Dne 11.1. se uskutečnila beseda
pro rodiče nejstarších dětí s paní psycholožkou Mgr. Helenou Pýchovou. Hovořila na téma školní
zralost. Besedy se zúčastnil i pan ředitel základní školy Mgr. Petr Mokroš, paní učitelka Mgr.
Ludmila Petrášová a Mgr. Pavla Besedová. Ta představila program Nanečisto. Rodiče se dověděli
mnoho potřebných informací. V pondělí 16.1. navštívily nejstarší děti 1.třídu základní školy ve
vyučovací hodině. V mateřské škole si děti hravou formou procvičují barvy, tvary, početní
představy a mnoho dalších vědomostí a dovedností, které mají budoucí prvňáčci před vstupem do
školy umět a znát.
Ve čtvrtek 26.1. k nám přijelo loutkové divadlo ze Šternberka. Zahráli nám 3 pohádky: O zlaté
rybce, O Smolíčkovi a Hrnečku, vař. Děti si během programu i zazpívaly a celé představení se jim
velice líbilo. Na závěr bychom chtěli oznámit, že po dobu adaptace mateřské školy jsou zrušeny
návštěvy maminek na mateřské dovolené. Děkujeme za pochopení.
Věra Popová

Oznámení
Na dny 31. 3. 2012 a 1. 4. 2012 opět připravujeme jarní prodejní výstavu.
Rády uvítáme každého, kdo by chtěl přispět a výrobky své ruční tvorby
nabídnout k prodeji či zapůjčit pro výstavu. Těšíme se na Vaši spolupráci
Zdeňka Matúšová, tel. 774 401 912, e-mail: matusova.zdenka@centrum.cz
Marta Surovcová, tel. 604 733 859
Antonie Pšenicová, tel. 739 765 755, e-mail: psenicova.antonie@seznam.cz

GARÁŽOVÁ VRATA,

ploty-pletivo
Vrata od 9.999,- Kč vč. 20% DPH. Výklopná, dvoukřídlá, sekční.
Provádíme i montáže.
Doprava materiálu PO CELÉ ČR. Při nákupu nad 7000,- Kč doprava
ZDARMA.
Více na: www.KANCLIR.cz
Ostrava - Nová Bělá, Hrabovská 5/39, Tel.: 722 550 000, 732 650 203.

NABÍDKA PRONÁJMU BYTU
Pronajmu byt ve Veřovicích - družstevní 2 + 1
v bytovém domě čp. 364.
Kontakt: tel.č. 731 713 220

STŘECHY A JEJICH
REKONSTRUKCE
KLEMPÍŘSTVÍ - POKRÝVAČSTVÍ
Komíny - Střechy-Nátěry-Krovy 2012
Prodej, dodávka a montáže plechových střešních tašek na míru vaší střechy.
Rádi vám pomůžeme navrhnout barvu a správnou povrchovou úpravu jak u
plechových střech, tak i u jiných typů střešních krytin, jako jsou betonové a
pálené střešní krytiny, dále modifikované hydroizolační pásy plochých střech
a střešní šindele tak, aby životnost materiálů byla co nejdelší. Dodávky jsou
včetně všech správně navržených doplňků, jako jsou různé ochranné prvky
proti ptákům, sněhové zábrany, střešní okna, okapové systémy a další tak,
aby střecha byla plně funkční.

Neváhejte nás proto kontaktovat a my vám dle vaší dokumentace nebo
skutečnosti u vás na stavbě, zpracujeme výpočet materiálu a případně
práce. Krátké dodací lhůty rozvozu materiálu. Akční ceny na vybrané typy
materiálu.
Při předložení tohoto letáku sleva 10% na střešní krytinu na objednávky
uzavřené do 14.4.2012

Mobil: 603 744 364

telefon: 558 439 732

KAMENICTVÍ
PETR JANEK
NABÍZÍME:

- výroba a montáž pomníků moderních i klasických tvarů z kvalitních materiálů
- renovace stávajících pomníků
- broušení rámů, soklů, krycích desek, ochranné nátěry proti vodě a mechu
- kopání a betonování základů, pokládání dlažby
- sekání a pískování písma (zlacení, stříbření, barvení), montáž plastického písma
- prodej a výměna lamp, váz, vitrín z nerezu, bronzu i žuly
- přijedeme, poradíme a zakázku sjednáme v místě Vašeho bydliště zdarma
- odvádíme profesionální práci již víc než 10 let !!!
OBJEDNÁVKY u: Petr Janek, Máchova 61,Nový Jičín,tel.:777 223 171
e-mail: kamenictvijanek@seznam.cz, IČ: 64973182
nebo u: Pavel Křížek, Veřovice 173

u objednávek

do 30.4.2012 žulový materiál za loňské ceny

a navíc 20% sleva na kamenické práce!!!

NABÍDKA - PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ
DŘÍVÍ - BUK
SKLAD - TROJANOVICE - BYSTRÉ
DŘÍVÍ NAŠTÍPANÉ, NAŘEZANÉ NA:
PROSTOROVÉ METRY- ROVNANÉ ( PRM )
NEBO ŠPALKY DLE DOHODY
MOŽNOST ODVOZU ODBĚRATELI.
KONTAKT: tel.č. 603 315 738

POZVÁNKY
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES
SRPŠ ve Veřovicích Vás všechny zve do kulturního domu v neděli 12.2.2012

který začne ve 14,00 hodin.
Vstupné na tuto akci je dobrovolné.
Čeká Vás tombola, občerstvení, odměny pro nejoriginálnější masky a malá
drobnost pro každé maskované dítě.
V programu vystoupí v budoucnu možná legendární skupina Čvandroni Art
Compeny.
Přijďte se pobavit se svými dětmi a vnoučaty společně s námi.
Na všechny se těší SRPŠ ve Veřovicích.
Rovněž připravujeme v pátečních odpoledních hodinách dne 17.2.2012 v prostorách antukového
hřiště a okolí školy zimní sportovní hry a o podrobnostech budete rovněž zavčas informováni, a to
např. na dětském maškarním plese, ale vše bude samozřejmě záležet na povětrnostních
podmínkách.

Pozvánka na Valnou hromadu AFC Veřovice
Dne 24. 2. 2012 se uskuteční v přísálí KD ve Veřovicích Řádná valná hromada fotbalového klubu
AFC Veřovice s tímto programem:
1/ Zahájení a schválení programu valné hromady
2/ Volba mandátové, návrhové a volební komise
3/ Zpráva předsedy klubu o stavu fotbalu ve Veřovicích
4/ Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2012
5/ Zpráva revizní komise
6/ Zpráva mandátové komise
7/ Volby do výkonného výboru AFC Veřovice a revizní komise
8/ Diskuze
9/ Návrh usnesení a schválení usnesení
10/Závěr
Výbor AFC Veřovice srdečně zve všechny své členy na tuto valnou hromadu. Začátek je stanoven
na 18,00 hodin.
Občerstvení je zajištěno. Prosíme o dochvilnost.
Výbor AFC Veřovice

Knihomol útočí !
Ve čtvrtek 2. února 2012 odstartoval na Základní škole ve Veřovicích dlouhodobý projekt
„Knihomole, daruj knihu“, který je zaměřen na podporu čtenářství dětí na 1. stupni. V první fázi
jsme do projektu přizvali pět osobností, aby projekt zahájily a představily dětem knihu svého
dětství. Ráno jsme se společně sešli v tělocvičně, kde proběhlo pohádkové dělení do skupin, ve
kterých děti plnily různé úkoly zaměřené na čtenářskou gramotnost.
Z výsledků drobného průzkumu čtenářství u našich dětí vyplývá, že většinu dětí čtení baví nebo jim
čtení nevadí. Nejoblíbenějším žánrem jsou dobrodružné napínavé příběhy, následují komiksy a
kreslené příběhy. Děti uvedly, že čtou často a rády, ale přesto upřednostňují možnost podívat se na
příběh v televizi nebo v kině. Na otázku „Kdo u nás v rodině nejvíce čte?“ označili nejčastěji sami
sebe. Velká většina dětí uvedla, že jim doma rodiče nečetli nebo nečtou vůbec.
Dalším úkolem bylo ve skupinách vytvořit návrh na maskota
projektu a vymyslet mu jméno. Hosté projektu vybrali ze
čtrnácti obrázků návrh s názvem „Knihomol Kniháček“.
Poté pan ředitel všechny podrobněji seznámil s projektem a
hosté představili knihy, které dětem přinesli. Po velké
přestávce a dobré svačince jsme se rozešli do tříd. Prvňákům
přinesla knížku „Učím se číst - Kobylka Karolínka“ paní
učitelka MŠ Alena Bezděková, která si pro děti připravila ke
knížce zábavný kvíz a luštění. Druhákům přinesl knihu svého
dětství pan farář Miloš Šmahlík. Představil knihu „Honzíkova cesta“, která patřila v dětství k jeho
oblíbeným a na kterou vzpomíná dodnes. Pan ředitel Petr Mokroš donesl třeťákům knihu
„Fantastický pan Lišák“, kterou právě čte svým vnukům. Čtvrťáky si vzala na starost paní
zástupkyně Hana Bartoňová, která si vybrala knihu „Mach a Šebestová“. Pro děti si navíc
připravila i hádanku a tajenku. Za páťáky bohužel nemohl pro nemoc přijít pan starosta, proto jej
zastoupila paní učitelka Magdalena Obšivačová s knihou „Letopisy Narnie“.
Všichni hosté ze svých knih přečetli ukázku a nakonec s milým věnováním knihu darovali dětem.
Poslední hodiny projektového dne patřily lekcím čtení s porozuměním. V lekcích se děti setkaly
s netradičními učebními metodami a pracovaly na interaktivní tabuli.
Projekt „Knihomole, daruj knihu“ je zaměřen na to, abychom dětem na 1. stupni nabídli ke čtení
příběhy, o kterých víme, že stojí za přečtení. Tím, že do školní knihovničky přibylo prvních pět
knih, jsme náš projekt úspěšně odstartovali. A teď už bude řada na vás. Budeme rádi, když
podpoříte čtenářství u našich dětí tím, že škole darujete zajímavou knihu, která podle vás stojí za
přečtení. Nemusí to být kniha nová - jen by měla být zachovalá. Můžete darovat například knihu,
kterou vaše děti četly, když byly menší. Nebráníme se ani novým knihám, v knihkupectvích vám
jistě dobře poradí. Pokud můžete a chcete darovat knihu škole, neváhejte nás kontaktovat. Stačí
poslat vzkaz po dětech nebo se osobně zastavit do školy a najít kteroukoli paní učitelku z prvního
stupně, která vám ráda poskytne bližší informace.
Děkujeme za vaši podporu
autorky projektu
Pavla Besedová a Ludmila Šírová

AFC Veřovice Vás zve na

který se koná v sobotu 18. února 2012 od 19°° hod.
v Kulturním domě ve Veřovicích
vstupné: masky 30,- Kč
ostatní 50,- Kč
K tanci hraje skupina Arriön.
Vyhlášení nejlepší masky.
Bohatá tombola a občerstvení
zajištěno.
Těší se na Vás pořadatelé !

Svatava Syptáková
Věra Jalůvková
Jiří Geryk
Ing. Jindra Zábranský
Dobromila Vysocká
Ludvík Matúš
Jarmila Fitowská
Rudolf Görig
Jitka Olšáková
Irena Urbanovská
Anna Hyvnarová
Albín Tománek
Všem našim jubilantům přejeme k životnímu jubileu především dobré zdraví, hodně elánu,
spokojenost a radosti.

Vzpomínka:
Prosíme, věnujte tichou vzpomínku a modlitbu panu Ing. Václavovi Smetanovi, lesnímu
inženýrovi v.v. Dne 30.1.2012 uplynulo 20 let od jeho úmrtí.
Jan a Vít, synové

