
 

            Říjen 2019 

Motto 

 

„Člověk by měl alespoň jednou za rok navštívit nemocnici, blázinec nebo hřbitov. Tam 

pochopí, že když není ani na jednom z těchto míst, jaké má štěstí a jaký je život krásný“  
Emil Horváth 

 

Vážení a milí spoluobčané, milé děti, 

zamysleme se nad tímto moudrým a velmi pravdivým rčením. Všichni si je důsledně 

přečtěme a třeba budeme moudřejší. 

 

Školní rok je v plném proudu, děti se již snad seznámily po prázdninách se školním 

prostředím, hlavně prvňáčci, a v obci ještě stále pokračuje výstavba kanalizace a čističky 

odpadních vod. Taky se pomalu připravujeme na zimní období, plískanice a sníh.  

Ještě předtím ale oslavíme Den vzniku samostatného československého státu a opět si 

připomeneme den Památky zesnulých, lidově řečeno Dušičky. V tuto dobu vzpomínáme. 

Patří se v duchu poděkovat zemřelým za vše, co pro nás udělali a čím pro nás byli. 

Nezapomínejte tímto gestem vyjádřit vaše pocity, važte si jich a zachovejte je neustále ve 

Vašich srdcích. 

 

Přeji Vám krásné slunečné podzimní dny! 

 

Martin Fojtík, starosta obce Veřovice 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



USNESENÍ 

ze 13. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, konaného dne 17.09.2019 

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

13/1 

určuje ověřovatele zápisu ve složení: Bc. Gabriela Lošáková, DiS. a Martin Fojtík 

13/2 

schvaluje program 13. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice 

13/3 

volí návrhovou komisi ve složení: Zdeněk Bartoň a Ing. Marcela Paseková 

13/4 

bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru 

13/5 

bere na vědomí zprávu předsedy finančního výboru   

13/6 

bere na vědomí informace o činnosti orgánů obce podané starostou obce Martinem Fojtíkem a 

místostarostou obce Františkem Černochem 

13/7 

schvaluje a ukládá starostovi obce Martinu Fojtíkovi podepsat Dodatek č. 8 k Smlouvě o dílo 

mezi „Společnost pro výstavbu kanalizace a ČOV obce Veřovice“, IMOS Brno, a.s., Olomoucká 

704/174, Černovice, 627 00 Brno, IČ: 25322257 a obcí Veřovice, Veřovice 670, 742 73 Veřovice, 

IČ: 00298531. Předmětem dodatku je Změnový list č. 6.2 

13/8 

schvaluje a ukládá starostovi obce Martinu Fojtíkovi podepsat Dodatek č. 9 k Smlouvě o dílo 

mezi „Společnost pro výstavbu kanalizace a ČOV obce Veřovice“, IMOS Brno, a.s., Olomoucká 

704/174, Černovice, 627 00 Brno, IČ: 25322257 a obcí Veřovice, Veřovice 670, 742 73 Veřovice, 

IČ: 00298531. Předmětem dodatku je Změnový list č. 8 

13/9 

bere na vědomí informace podané zhotovitelem stavby „Společnost pro výstavbu kanalizace a 

ČOV obce Veřovice“, IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno, 

IČ: 25322257, týkající se stavby „Kanalizace a ČOV v obci Veřovice“ 

13/10 

schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 25.000 Kč Mysliveckému spolku Veřovice, 

Veřovice 21, 742 73 Veřovice, IČ: 47658169 za dobrovolnou práci v obecním lese pro obec 

Veřovice 

13/11 

schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2019 

Příjmy  112 555 589 Kč      +   37 800 Kč  = 112 593 389 Kč 

Výdaje  162 594 500 Kč       + 1 393 620 Kč  = 163 988 120 Kč 

Financování  50 038 911 Kč       + 1 355 820 Kč  =  51 394 731 Kč 

Úplné znění rozpočtového opatření č. 6/2019 je nedílnou součástí tohoto usnesení 

13/12 

schvaluje poskytnutí částky 15.000 Kč z rozpočtu obce Veřovice novojičínskému sboru ZUŠ 

Ondrášek za účelem uspořádání adventního koncertu v obci Veřovice 

13/13 

vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Veřovice č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním 

odpadem na území obce Veřovice 
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13/14 

schvaluje prodej pozemku parc. č. 2154/3 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 47 m² 

v k.ú. Veřovice dle GP č. 2402-47/2019 vyhotoveného Ing. Miroslavem Veselkou ze dne 5.8.2019 

panu D. P., Veřovice, 742 73 Veřovice, za cenu 50 Kč/m², tj. za celkovou cenu 2.350 Kč. Záměr 

prodeje byl schválen na 12. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, č. usnesení 12/14 ze dne 

20.8.2019 a byl vyvěšen na úřední desce obce Veřovice od 22.8.2019 do 6.9.2019 

13/15 

schvaluje prodej pozemku parc. č. 2154/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3 m² v k.ú. 

Veřovice dle GP č. 2402-47/2019 vyhotoveného Ing. Miroslavem Veselkou ze dne 5.8.2019 panu 

P. Ch., Veřovice, 742 73 Veřovice, za cenu 50 Kč/m², tj. za celkovou cenu 150 Kč. Záměr prodeje 

byl schválen na 12. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, č. usnesení 12/14 ze dne 20.8.2019 a 

byl vyvěšen na úřední desce obce Veřovice od 22.8.2019 do 6.9.2019 

13/16 

schvaluje prodej pozemku parc. č. 2154/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 28 m² 

v k.ú. Veřovice dle GP č. 2402-47/2019 vyhotoveného Ing. Miroslavem Veselkou ze dne 5.8.2019 

panu M. I., Lhotka, 739 47 Lhotka, panu V. I., Veřovice, 742 73 Veřovice a paní K. R., Lhotka, 

739 47 Lhotka za cenu 50 Kč/m², tj. za celkovou cenu 1.400 Kč každému z nich k ideální 1/3. 

Záměr prodeje byl schválen na 12. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, č. usnesení 12/14 ze 

dne 20.8.2019 a byl vyvěšen na úřední desce obce Veřovice od 22.8.2019 do 6.9.2019 

13/17 

schvaluje koupi pozemku parc. č. 252/3 zahrada o výměře 85 m² v k.ú. Veřovice dle GP č. 2402-

47/2019 vyhotoveného Ing. Miroslavem Veselkou ze dne 5.8.2019 od pana P. Ch., Veřovice, 742 

73 Veřovice, za cenu 50 Kč/m², tj. za celkovou cenu 4.250 Kč 

13/18 

schvaluje koupi pozemku parc. č. 2230/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 69 m² 

v k.ú. Veřovice od pana P. Ch., Veřovice, 742 73 Veřovice, za cenu 50 Kč/m², tj. za celkovou cenu 

3.450 Kč 

13/19 

neschvaluje žádost pana MUDr. P. H., M. Kuděje, 570 01 Litomyšl o odkoupení obecního 

pozemku parc. č. 1529/1 trvalý travní porost o výměře 676 m² v k.ú. Veřovice 

13/20 

bere na vědomí žádost pana Ing. T. M., U Kovárny, 779 00 Olomouc a pana Ing. J. M., Veřovice, 

742 73 Veřovice o zřízení věcného břemene – služebnost cesty a stezky k části pozemku parc. č. 

1402/10 orná půda o šíři 3,5 m a délce 180 m 

13/21 

schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v obecní budově č. p. 197, místnost o 

výměře 14,53 m² 

13/22 

schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o výkonu úkolů městské policie mezi Městem Frenštát pod 

Radhoštěm, zastoupeným Ing. Miroslavem Halatinem, nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod 

Radhoštěm, IČ: 00297852 a obcí Veřovice, zastoupenou Martinem Fojtíkem, Veřovice 670, 742 

73 Veřovice, IČ:00298531 

13/23 

určuje výběrovou komisi pro výběrové řízení na obsazení pracovní pozice ředitel/ředitelka 

příspěvkové organizace Kulturní zařízení Veřovice ve složení: Jaroslav Mach, Ing. Marcela 

Paseková, Lukáš Urbanovský, František Černoch, Zdeněk Bartoň 

náhradníci: Martin Fojtík, Ing. Iva Šumšalová, Ing. Petr Šťastný, Bc. Gabriela Lošáková, DiS., 

Ing. Miroslav Marek  
…...............................           ................................ 

   Martin Fojtík                       František Černoch  

   starosta obce       3     místostarosta obce 



Pozvánka na 14. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice 

- uskuteční se v úterý dne 15.10.2019 od 17,00 hodin v přísálí Kulturního 

domu Veřovice. Bližší informace naleznete na webových stránkách obce. 

 
Důležitá upozornění pro občany  
Stavba: „Kanalizace a ČOV v obci Veřovice“!!! 

Vážení a milí spoluobčané, 

prosím Vás, dbejte na bezpečnost osob a dětí poblíž staveniště. Dodržujte pokyny, které 

budou stanoveny vždy při prováděných pracích (nevstupovat, hrozí pád, silnice uzavřena, 

silnice neprůjezdná, objížďka, slepá ulice,...)!!! Při stavbě se budou v obci pohybovat velká 

dopravní vozidla, výkopová a manipulační technika, těžké stroje. Ještě jednou - DBEJTE 

NA ZVÝŠENOU BEZPEČNOST OSOB A DĚTÍ v blízkosti stavby!!! Prosím Vás 

nepodceňujte toto upozornění. Nejcennější na světě, co máme, je zdraví!!! Děkuji  

Neustále budete informováni, kde a jak budou probíhat stavební práce, kde budou dopravní 

uzavírky, kde bude omezený provoz, kde bude nutno dbát na zvýšenou bezpečnost osob a dětí 

poblíž staveniště. Tímto Vás chci požádat a vyzvat Vás, občany, abyste mne při jakémkoliv 

problému, nejasnostech v technických záležitostech, sporech majetkoprávních, při poškození 

Vašich majetků a dalších problémech, neprodleně informovali. Jsem tady od toho, abych s Vámi 

řešil vše přímo na místě u daného problému při této stavbě. Spokojený občan je občan spokojený.  

  

 Předběžný harmonogram výstavby na období říjen, listopad a prosinec 2019 

Stavební práce probíhají v úseku uličky za železničním mostem pod Restaurací u Hyklů směrem 

vlevo od železničního mostu do obou dvou uliček a dále také kolem Restaurace u Hyklů směrem 

k parkovišti u fotbalového hřiště, dále k lyžařské cestě až směrem do Pádolí.  

Práce probíhají v uličce naproti bývalého obecního úřadu č.p. 70 k rodinným domům č.p. 439 p. 

Veselková Michaela, kolem č.p. 27, č.p. 444 p. Macháček Luboš, č.p. 204 rodina Sýkorova a č.p. 

550 p. Jaromír Křížek a Romana Mičková. Oblast v kolonii - ulička od č.p. 181 rodina Špačkova, 

kolem č.p. 281, č.p. 145, č.p. 583, č.p. 576, č.p. 564, č.p. 459, č.p. 391, č.p. 488, č.p. 455, č.p. 

458, č.p. 271, č.p. 457, č.p. 460, č.p. 254, č.p. 452, č.p. 456, č.p. 484, č.p. 470, č.p. 485, č.p. 493, 

č.p. 503, č.p. 490. Dále slepá ulička směrem za restaurací Dolní dvůr k č.p. 134, č.p. 323, č.p. 

212, č.p. 240, č.p. 413, dále krátká slepá ulička k č.p. 508, č.p.481, č.p. 482, č.p. 440 a 

v neposlední řadě slepá ulička k č.p. 592, č.p.272, č.p.26, č.p.25, č.p. 465, č.p. 236, č.p. 507, č.p. 

510. Dále dlouhá ulice kolem potoka Jičínka od č.p. 166 naproti nového obecního úřadu směrem 

na horní konec kolem potoka Jičínka po malé straně kolem bývalé firmy Josef Slavík až 

k fotbalovému hřišti k č.p. 491, č.p. 195, č.p. 613. Dále stavební práce budou probíhat v oblasti 

lokality Rýnštok . Dále slepá ulička před železničním přejezdem na Frenštát pod Radhoštěm 

k č.p. 202, č.p. 415, č.p. 340, č.p. 339, č.p. 335, č.p. 301, č.p. 302, č.p. 399, č.p. 643 a č.p. 644. 

V neposlední řadě budou práce probíhat na stavbě čističky odpadních vod, která se nachází při 

výjezdu z obce Veřovice směrem na Mořkov vpravo pod Pěstitelskou pálenicí a sadem švestek. 

Dále budou probíhat stavební práce v uličce do Kolonie u č.p. 558 rodina Tománkova  směrem 

k č. p. 239 p. Staňková Eliška, kolem č.p. 617 rodina Šumšalova až k č.p. 262 p. Bartoň Štěpán. 

Až do 30.11.2019 budou stavební práce také probíhat v hlavní krajské komunikaci č. II/483 a 

II/480, a to přesněji úseky u č.p. 209 rodina Plucnarova směrem k železničnímu přejezdu směrem 

na Frenštát pod Radhoštěm v délce cca 400 m, dále úsekem od nového obecního úřadu směrem 

na horní konec až po nákupní středisko v délce cca 1 km, dále úsekem od nového obecního úřadu 

č.p. 670 až po starý obecní úřad (katolický dům č.p. 70) v délce cca 300 m a posledním úsekem 

bude úsek u dolní křižovatky u restaurace Dolní Dvůr směrem na Ženklavu v délce cca 100 m.  
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Dalším velkým úsekem bude lokalita kolem kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Veřovicích a 

kolem Orlovny č.p. 622. Dále stavební práce budou probíhat kolem vlakového nádraží u č.p. 98, 

č.p. 201, č.p. 172, č.p. 313, č.p. 352, č.p. 436, č.p. 287, č.p. 99, č.p. 321, č.p. 260, č.p. 297.  

 

Během měsíce září, října a listopad 2019 budou probíhat stavební práce na hlavní 

komunikaci č. II/483 a II/480, dojde k vyfrézování celého jednoho jízdního pruhu v šíři 3,2 

(v jízdním pruhu, kde je veden kanalizační řad) a následně dojde k položení nového 

asfaltového povrchu v celé šíří jednoho jízdního pruhu v celé délce hlavní komunikace cca 

(4 km – přes celou obec Veřovice). Příčné překopy (kanalizační přípojky napříč hlavní 

komunikace) budou zapraveny 3 m na každou stranu od osy výkopu, tj. dojde k zapravení 

asfaltovým povrchem.  

 

Důležité informace o dalším vývoji výstavby „Kanalizace a ČOV v obci Veřovice“ 

Celý rok 2019 a celý rok 2020 budeme pracovat na výstavbě hlavních stok kanalizačních řadů a 

vedlejších, tzv. veřejných přípojek částí kanalizačních řadů v obci Veřovice, které jsou majetkem 

obce a jsou plně hrazeny z rozpočtu obce Veřovice. Tyto veřejné přípojky kanalizačních řadů 

budou ukončeny černou kanalizační šachticí o průměru DN 400 mm. Také tyto šachtice jsou 

hrazeny z rozpočtu obce Veřovice a dále od této šachtice je již část domovních kanalizačních 

přípojek k rodinným domkům hrazena majitelem dané nemovitosti. Prozatím není kam pospíchat, 

až koncem roku 2020, kdy se bude moci postupně pracovat na budování vašich domovních 

kanalizačních přípojek, které budou již v majetku vlastníka nemovitosti a vlastník nemovitosti si 

je bude hradit na své náklady. S termínem začátku napojování a budování vašich domovních 

kanalizačních přípojek budete dopředu informováni a vyzváni!!!   
 

DOMOVNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 

Usilovně a nepřetržitě ve spolupráci s fy. AGPOL, s.r.o. Olomouc se pracuje na závěrečném 

dokončování projekčních prací na vašich domovních kanalizačních přípojkách k vašim 

nemovitostem (rodinným domům). Tato projektová dokumentace k domovním kanalizačním 

přípojkám byla či nebyla vámi hrazena částkou 1.500 Kč. V neposlední řadě je potřeba u 

rodinných domků viz. níže seznam č.p., aby vlastník dané nemovitosti se osobně dostavil na 

Obecní úřad ve Veřovicích a podepsal 2x situační výkres + plnou moc k zastupování při realizaci 

domovních kanalizačních přípojek. Tímto bych chtěl poprosit a požádat majitelé nemovitostí níže 

uvedených čísel popisných či evidenčních, aby se dostavili do 31.10.2019 na Obecní úřad ve 

Veřovicích k vyplnění a podepsání patřičných dokladů, aby bylo možno dále s těmito dokumenty 

pracovat a dopracovat se k úspěšnému územnímu souhlasu, územnímu rozhodnutí a vydání 

stavebního povolení na domovní část kanalizační přípojky k nemovitostem (rodinným domům). 

S termínem do 31.10.2019!!! 

 

Seznam nemovitostí vzestupně dle čísla popisného/evidenčního/parcelního:  

č. popisná  

15,28,53,65,75,83,115,118,165,282,300,310,320,351,369,444,446,478,497,622,629 

č. evidenční – 13,41 

č. parcelní – parc. č. 716 

V případě potřeby objasnění či vysvětlení nejasností v technických záležitostech se na mne 

kdykoli obraťte a já věřím, že vše společnými silami vyřešíme. Děkuji za pochopení.  

Martin Fojtík 

starosta obce Veřovice, tel. 736 689 699, email: starosta@verovice.cz 
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Sběr nápojového kartonu 
Připomínám všem občanům, že ve čtvrtek 10. října 2019 proběhne v naší obci sběr pytlů s tetrapakovými 

nápojovými obaly. Pytle prosím přistavte na obvyklá místa tak, aby v průběhu čtvrtka mohly být 

posbírány a odvezeny. 

Děkuji  

 

Sběr velkoobjemových a nebezpečných odpadů 
Upozorňujeme občany, že v sobotu 19. října 2019 se uskuteční další sběr velkoobjemových a 

nebezpečných odpadů z domácností. Sběr proběhne v naší obci v době od 8.00 hodin do 11.00 hodin. 

Sběrné místo bude pouze jedno a bude vytvořeno na prostranství za kulturním domem ve Veřovicích. 

Firma nebude odebírat ojeté pneumatiky, proto je prosím nepřivážejte. Dále žádáme všechny občany, aby 

velkoobjemový i nebezpečný odpad přiváželi až v době k odběru určené a nenaváželi jej na prostranství 

za KD dříve, aby mohla na místo najet firma se svou technikou. 

Děkujeme za pochopení.                František Černoch místostarosta obce 

UPOZORNĚNÍ MAJITELŮM PSŮ 

S předstihem upozorňujeme všechny vlastníky a chovatele psů, že podle zákona 

č.166/1999 Sb. O veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů s účinností od 

1. ledna 2020 musí být každý pes označen elektronickým čipem. 

Od 1. ledna 2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je 

pes označený mikročipem. Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době 

prvního očkování proti vzteklině (tedy nejpozději v půl roce věku). 

Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří mají jasně čitelné tetování provedené před 

3. červencem 2011. 

Za psa bez označení mikročipem bude od roku 2020 hrozit správní řízení s uložením až 

20tisícové pokuty, protože na psa bude pohlíženo, jako kdyby neměl platné očkování proti 

vzteklině. 

Výhody čipování: snadnější vycestování se psem do zahraničí, zaběhnutý pes se rychleji 

vrátí k majiteli, při odcizení psa se snáze prokáže jeho vlastnictví, lepší průkaznost identity 

psa, snadnější monitoring chovu psů, lepší dohledatelnost majitele v případě nutnosti 

postihu za týrání zvířat, umožnění kontroly psů při prodeji. 

Mikročip je přibližně milimetr široké a centimetr dlouhé miniaturizované zařízení, které je 

naprogramováno čitelným kódem, který je jedinečný a neopakovatelný. Čip je možno 

aplikovat zvířeti v jakémkoliv věku. Životnost čipu se odhaduje na 25 let. Pořizovací cena 

mikročipu se pohybuje mezi 120-450 Kč a závisí na jeho typu. Další částku si soukromí 

veterinární lékaři účtují za jeho aplikaci. Ceny jsou smluvní. 

Majitelé a chovatelé psů jsou povinni zajistit, aby identifikační číslo mikročipu bylo 

zaznamenáno v dokladu o očkování psa (očkovací průkaz, pas).  

Číslo mikročipu nahlaste na Obecní úřad Veřovice p. Satková, telefon 556 843 842 nebo 

email: ucetni@verovice.cz.  

Dále doporučujeme majitelům psů zaregistrovat se např. v Národním registru majitelů 

zvířat nebo jiném registru psů (centrální registr zatím neexistuje). Po zaregistrování plní 

mikročip funkci prostředku k vyhledávání a nalezení vašeho psa v případě zaběhnutí.  
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O B E C    V E Ř O V I C E                                
 se sídlem Veřovice čp. 670,  PSČ 742 73, okres Nový Jičín 

 
 

 

OZNAMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 
 

Zastupitelstvo obce Veřovice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice 
 

ředitel(ka) příspěvkové organizace Kulturní zařízení Veřovice 
 

Druh práce a její charakteristika:  

 

Řízení a koordinace příspěvkové organizace Kulturní zařízení Veřovice zejména na úseku 

veřejně prospěšných činností, služeb a správy majetku zřizovatele.  

 

Činnost zajišťovaná příspěvkovou organizací:  

 

- organizování a pořádání kulturních akcí a programů 

- iniciování a koordinování nekomerčních kulturních aktivit 

- poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb 

- organizování tradičních, kulturních a společenských akcí např. vánoční jarmark, 

   tradiční veřovská pouť, den obce, obecní ples, osvobození obce, letní kino, koncerty,  

   divadla,  apod… 

- spolupráce s místními spolky při organizaci společenských akcí  

- organizace soukromých oslav, svateb, pohřebních hostin… 

- spolupráce s klubem seniorů  

- sestavení ročního kalendářního plánu kulturních akcí v obci Veřovice 

- spolupráce a koordinace činnosti s příspěvkovou organizací ZŠ a MŠ, p.o. Veřovice 

- spolupráce s obcí Veřovice a Obecním úřadem ve Veřovicích 

 

Místo výkonu práce:                   Veřovice 

Doba výkonu práce:                    na dobu určitou jeden rok se zkušební dobou 3 měsíce 

Platová třída/skupina:                 dle platových tabulek třída 8 - 9  

Předpokládaný nástup do funkce:      1.1.2020 

 

Další předpoklady a požadavky:  

 

- středoškolské vzdělání s maturitou 

- praxe při řízení kolektivu (rozsah uvést v životopise) 

- manažerské schopnosti a dovednosti  

- komunikační a organizační schopnosti, schopnost rozhodování, řešení problémů a  

  vedení týmu 

- svéprávnost 

- uživatelské znalosti práce s PC (Office, Windows, Excel, Internet, webové stránky..) 

- řidičský průkaz sk. B (aktivní řidič)  5 
7 



výhody:  

- praxe v oblasti kultury                                

- řídící schopnosti a flexibilita 

- občanská a morální bezúhonnost 

- ochota se dále vzdělávat 

- umění jednat s lidmi 

 

Požadované doklady:  

 

- Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat níže uvedené náležitosti: 

   Přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul, místo trvalého pobytu, 

kontaktní 

   (doručovací) adresa, není-li shodná s místem trvalého pobytu, telefonní kontakt a e-mail  

   na uchazeče, datum a podpis uchazeče.  

- Strukturovaný životopis uchazeče včetně údajů o dosavadním zaměstnání a o odborných 

  znalostech a dovednostech. 

- Souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení dle 

zákona  

  č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. 

- Výpis z evidence Rejstříku trestů uchazeče, ne starší než 3 měsíce. 

- Úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. 

 

K Výběrovému řízení budou přijaty pouze přihlášky podané do uvedeného termínu a 

doložené kompletními požadovanými doklady viz. výše.  

 

Informace: www.verovice.cz 

 

Písemné přihlášky odevzdejte v termínu do 20.10.2019 včetně na adresu:  

Obec Veřovice, Veřovice 670, 742 73 Veřovice 

 

Obálku označte textem: „Neotvírat – výběrové řízení příspěvková organizace 

Kulturní zařízení Veřovice“   a  svým jménem, příjmením a adresou. 

 

Další potřebné informace podá osobně nebo telefonicky starosta obce Veřovice Martin 

Fojtík  

(tel. 736 689 699, email: starosta@verovice.cz). 

 

Martin Fojtík 

starosta obce Veřovice 
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Slavnostní zahájení školního roku 

V pondělí 2. září v 8 hodin se zcela zaplnil kulturní dům. Byl plný dětí, učitelů a rodičů – opět 

začal nový školní rok. 

Ředitelka školy všechny přivítala a pak už dostali prostor žáci 9. třídy, kteří mezi školáky uvítali 

nové prvňáčky. Každý byl pozván na jeviště, kde se představil, nalepil své jméno do „školního 

vlaku“ a dostal na krk medaili s barevnou plackou. Společně s paní učitelkou pak děti 

„odjely“ do 1. třídy. 

Poté se i ostatní žáci přesunuli do školních lavic, kde už to doopravdy všechno znovu začalo. 

Mgr. Martina Šlapalová 

Zapojení školy do projektů 

Naše škola se pravidelně  zapojuje do různých projektů. V době letních prázdnin jsme ukončili 

projekt Srdcem k dětem v rámci tzv. šablon. Dotace činila 847 983 Kč na dobu 2 let. Co to 

vlastně je ta „šablona“? Šablona je způsob zjednodušeného čerpání dotací, kde si škola z předem 

definovaných aktivit vybírá a sestavuje aktivity podle svých potřeb. V rámci tohoto projektu 

mohli rodiče MŠ zdarma navštívit celkem 12 přednášek z oblasti logopedie, psychologie 

a předškolního vzdělávání. Také jsme mohli finančně zajistit vzdělávání pedagogů v oblasti 

inkluze, čtenářské a matematické gramotnosti, nákup některých učebních pomůcek, práci klubu 

deskových her a práci školních asistentů v MŠ a ZŠ.  

Od 1. září 2019 do 31. 8. 2021 budeme pokračovat v tomto projektu v rámci výzvy OP VVV 

„Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ II“. Dotace 

činí 1 356 254 Kč. Aktivity projektu jsou zaměřeny na další vzdělávání pedagogických 

pracovníků, na informační technologie v jazykovém vzdělávání, na zájmové kluby 

např.: klub deskových her, klub robotiky, doučování žáků a na práci školního asistenta v MŠ. 

Během následujících dvou let budeme realizovat projektové dny ve škole i mimo ni nejenom 

v základní škole, ale i v mateřské škole a školní družině. 

Nadále pokračujeme v projektu Centra vzdělávání pro udržitelný rozvoj zaměřený na badatelsky 

orientovanou výuku a spolupráci přírodovědně orientovaných učitelů 42 škol ze všech krajů 

České republiky. V rámci tohoto projektu jsme do přírodovědných předmětů získali pomůcky 

v hodnotě 284 900 Kč.  

Z dotace SFŽP ČR „Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta“ budeme již podruhé 

realizovat v měsíci říjnu 5 denní ozdravný pobyt žáků 2. stupně v CHKO Moravský kras. 

Příspěvek ze státního fondu ŽP ČR je 56 000 Kč. 

Již 4 rokem výsadbou žlutých krokusů na školním pozemku si připomínáme židovské děti, které 

zemřely při šoa. Cibulky žlutých krokusů získáváme v rámci projektu irské organizace HETI 

(Holocaust Education Trust Ireland) ve spolupráci s Oddělením pro vzdělávání a kulturu 

Židovského muzea v Praze.  

Pokračujeme v projektu Recyklohraní. V rámci projektu je naše škola vybavena sběrnými 

nádobami na použité baterie a drobné elektrozařízení. Každý žák má možnost přinést do školy 

nepotřebné drobné elektrospotřebiče (například starý mobil, kalkulačku,…), baterie 
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a akumulátory. Naši žáci se také zapojují do zábavných her a soutěží, výtvarných či 

fotografických úkolů a kvízů z oblasti třídění a recyklace odpadů, které zadávají organizátoři 

projektu. Za nasbírané vysloužilé baterie a drobná elektrozařízení a splněné úkoly získá naše 

škola body, za něž žákům budeme moci pořídit různé učební pomůcky, hry i vybavení pro volný 

čas.  

Celá škola je zapojena do projektu Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol. Oba projekty 

podporují zdravou výživu žáků. 

Mgr. Renata Štěpánová 

Projektový den mimo školu - Záchranná stanice Bartošovice 

Ve čtvrtek 26. září  se žáci druhé a třetí třídy se svými učiteli rozjeli do Bartošovic v rámci 

projektu z Šablon II Srdcem k dětem II. Těšili se na zvířátka, která stanice přijímá a o která tam 

pečují. Vyslechli si povídání o tom, jak se mohou volně žijící živočichové zranit, co jim může 

způsobit úraz. Kromě ptáků ve voliérách si také  prohlédli vystavené exponáty vycpaných  ptáků, 

savců a ryb. Také se prošli lužním lesem u přilehlých rybníků v Nové Horce, učili se rozeznávat 

jednotlivé listnaté stromy. Pozorné děti si všimly schované žáby v rákosí, bílé chlupaté housenky, 

či třeba malé ještěrky na chodníku. 

Domů jely děti trochu unavené, ale plné zážitků. Většina by chtěla opět někdy stanici navštívit. 

Mgr. Martina Macíčková 

Dopoledne s hasiči 

V pátek ráno (27. 9.) byl vyhlášen cvičný požární poplach. Celá škola se vydala únikovými 

východy ven z budovy, k seřazení došlo před kulturním domem. Po úspěšné zkoušce si pro žáky 

1. – 5. ročníku hasiči připravili zajímavý program. Děti se mohly posadit do hasičských aut 

a vyzkoušet si hasičskou výzbroj. Dozvěděly se také mnoho užitečných informací – například jak 

se zachovat při požáru nebo jaké rozlišujeme druhy hasicích přístrojů. Největší úspěch u žáků 

mělo stříkání vody z hasičských hadic na plechovky. Všem dobrovolným hasičům moc děkujeme 

za příjemně strávený čas a za jejich obětavou práci. 

Mgr. Ivana Černochová 

Draví ptáci 

V pondělí 16. 9. 2019 naši školu navštívila skupina Vancos zabývající se ukázkami sokolnictví. 

Mnoho dravých ptáků z absolutní blízkosti viděli žáci první až deváté třídy naší školy a přišly se 

také podívat děti ze školky Veřovice a Bordovice. Vystoupení bylo velmi zábavné a poučné. 

Viděli jsme káňata, jestřáby, sokoly, sovy, kondory, orla, sýčka a supa. Sovy jsme si mohli 

i pohladit. Od sokolníka Jeana van Coppenolle jsme se dověděli mnoho nových informací 

o životě dravců a také jak je vychovat a ochočit. Sokolnická show se všem líbila. 

Mgr. Karolina Guzdková 

 

Plavecký výcvik pro děti z 1. - 4. ročníku 

Hned na začátku září jsme opět začali jezdit každou středu se třídami 1. - 4. ročníku na krytý 

bazén do Frenštátu pod Radhoštěm. Zde budou děti absolvovat celkem 10 lekcí plaveckého 

výcviku. Při výuce děti využívají velký bazén a pro ty nejmladší je k dispozici malý bazén. 

V něm pod odborným dohledem probíhá jejich seznamování se s vodou, s plaveckými styly 

i s různými plaveckými pomůckami, které jim usnadňují překonávat i ty sebemenší obavy 

z neznámého. Ti starší se stále více zdokonalují a utužují svoji ,,fyzičku." 

Pavlína Cibulcová 
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SBĚR TŘÍDĚNÉHO PAPÍRU 

(PROSÍME SVÁZAT ZVLÁŠŤ PAPÍR A KARTON S LEPENKOU) 

VE DNECH 21., 22. A 23. ŘÍJNA 2019 

VŽDY OD 13:30 DO 16:00 HOD.   

 NA NÁDVOŘÍ ŠKOLY 

                                                         
 

 

 

Zpráva o činnosti mateřské školy za měsíc září 2019 

 

V dobrém jsme se sešli, 

rádi jsme se našli. 

V měsíci září jsme se přivítali s novými kamarády, kterých do naší mateřské školy 

nastoupilo 12. Poznávali jsme kamarády z celé školky a také paní učitelky. Postupně se 

děti učily orientovat v prostředí třídy, herny, školky i školní zahrady. 

Společně jsme vytvořili pravidla, která budeme po celou dobu ve školce dodržovat. 

Neustále se procvičujeme v sebeobslužných činnostech – při oblékání, svlékání a skládání 

svého oblečení a obuvi na určená místa, při úklidu hraček, při hygieně i stolování. 

Do školky za námi přijelo divadlo Koloběžka s pohádkou „Jak šli indiáni za sluncem“. 

Děti se seznámily s některými dravými ptáky, o kterých nám poutavě vyprávěl pan 

sokolník.  

Předškoláci ze třídy Veverek začali navštěvovat plavecký výcvik v Plavecké škole Laguna  

ve Frenštátě pod Radhoštěm, kde probíhá formou hry adaptace dětí na vodní prostředí. 

Děti se učí orientovat se ve vodě, dýchat do vody, splývat a taky do vody skákat. 

               Lenka Tomanová 

 
 

Nezapomeňte : KONEC LETNÍHO ČASU 

V neděli dne 27. října 2019 končí letní čas.  

Ve 3 hodiny v noci posuneme ručičky hodin  

na 2 hodiny. 
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INFORMACE POLICIE:  

 „Senioři – jak se nestát obětí“ 
Na první den v měsíci říjnu připadá každoročně Mezinárodní den seniorů. Moravskoslezští 
policisté se v rámci svých preventivních aktivit na tuto cílovou skupinu intenzivně zaměřují 
během celého roku. Při různých preventivních i prezentačních akcích upozorňují seniory na 
nejčastěji se vyskytující protiprávní jednání páchané vůči nim a předávají dříve narozeným rady 
a doporučení jak se nestát obětí. V duchu známého rčení, že „opakování je matka moudrosti“, 
chceme opětovně připomenout pár preventivních rad. 
Nakupování 
…neznámý pachatel měl v jednom z ostravských obchodních center využít nepozornosti 78leté 
ženy a z nákupního vozíku jí odcizit kabelku. V té se měl nacházet mobilní telefon, peněženka 
s finanční hotovostí, osobními doklady a další věci… 

• Při nakupování či dávání zboží do zavazadlového prostoru vozidla na parkovišti mějte 
své věci neustále pod kontrolou, tašku s věcmi si nikam neodkládejte. 

• Buďte obezřetní při výběru peněz z bankomatu (nikdy si nepište a nelepte svůj PIN kód 
na platební kartu), 

• Rovněž při cestování v prostředcích MHD mějte své věci pod kontrolou. 
Podvody 

• Při telefonickém hovoru nepředávejte volajícímu jakékoliv informace o sobě (finanční 
situaci) či své rodině (jména příbuzných apod.). 

• Žádost o finanční prostředky si ihned ověřte zavoláním svým rodinným příslušníkům 
(skutečným vnukům či dalším příbuzným). 

• Důkladně zvažte, koho a zda vůbec vpustíte do svého obydlí. Je potřeba si uvědomit, že 
ne všichni lidé mají dobré úmysly. 

• Pořiďte si na dveře panoramatické kukátko, při komunikaci s neznámým člověkem 
používejte bezpečnostní řetízek. 

• Pokud se neznámá osoba představí například jako opravář, pracovník úřadu či jiných 
služeb, nechte si předložit jeho průkaz nebo si zavolejte přímo na úřad či instituci, na 
kterou se odvolává a jeho totožnost si ověřte. 

• V případě jakéhokoliv podezření ihned kontaktujte Policii České republiky na bezplatné 
telefonní lince 158. 

Bezpečnost venku 

• Pokud je to možné, ve večerních hodinách choďte raději ve skupinách nebo si domluvte 
odvoz. 

• Nebraňte svůj majetek za každou cenu. Zdraví a život jsou nenahraditelné. 
Doprava 
…k dopravní nehodě cyklisty a osobního vozidla došlo v noci mimo obec. Muž jel na 
neosvětleném kole bez užití cyklistické přilby… 

• I v silničním provozu buďte obezřetní. Vozovku přecházejte, pokud je to možné, po 
vyznačených přechodech pro chodce. Před vstupem do vozovky se řádně rozhlédněte a 
na přechod pro chodce vstupujte až tehdy, kdy vozidlo zastaví či pokud nic nejede. A 
nezapomínejte, že tramvaj má vždy přednost.  

• Myslete na svou viditelnost. Noste oblečení jasných barev. Při šeru, ve tmě opatřete své 
oblečení, tašku, batoh či hůl reflexními doplňky. Při jízdě na kole za snížené viditelnosti 
používejte předepsané osvětlení. 

Moravskoslezští policisté při svém preventivním působení u seniorů využívají preventivní 
projekty moravskoslezské policie, například knižní publikaci s názvem „Černá kronika aneb se 
soudních síní“. Ta je určena především seniorům a obsahuje dvanáct příběhů, které jsou vždy 
ukončeny poučením, jak se v takové situaci zachovat, či se jí vyhnout. Jsou zde zachyceny 
časté a závažnější trestné činy páchané na seniorech. Děj jednotlivých povídek je inspirován 
skutečnými příběhy. Pro seniory se zrakovým handicapem je k dispozici i audiokniha. S knihou 
je možné se setkat nejen v rámci besed, které policisté pro seniory pořádají. V případě zájmu o 
besedu z řad klubů seniorů či samospráv kontaktujte pracovníka prevence (email: 
lukas.kendzior@pcr.cz).                                   12 
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Publikace i audiokniha jsou také volně dostupné v knihovnách v Moravskoslezském kraji. Další 
informace o projektu „Černá kronika aneb ze soudních síní“ naleznete na internetových 
stránkách policie http://www.policie.cz/clanek/cerna-kronika-aneb-ze-soudnich-sini.aspx. 

por. Mgr. Lukáš Kendzior 
                komisař 

 

Parkujeme vždy správně…? 
       Hasiči se při výjezdu k požáru setkávají s množstvím situací, které jim komplikují jejich práci. Se 

zvyšujícím se počtem automobilů jsou naše města a především jejich sídliště doslova přeplněna 

parkujícími automobily. Neukáznění řidiči parkují své automobily i na místech, kde je to zakázáno. Není 

neobvyklé, že obyvatelé využívají k parkování svých vozidel i požární nástupní plochy, i když jsou 

tyto plochy zřetelně označeny dopravním značením "Zákaz stání - nástupní plocha pro požární 

techniku" nebo „Zákaz stání – požární plocha“. Řidiči si zřejmě neuvědomují následky svého 

nedbalého jednání. Nástupní plocha totiž slouží v případě požárního zásahu k ustavení výškové 

techniky, kdy se hasiči potřebují dostat co nejblíže k zasaženému objektu, aby mohli evakuovat obyvatele 

nebo vést protipožární zásah.  

       Dalším problémem, se kterým se potýkají nejen hasiči, ale i další záchranářské složky, je špatná 

průjezdnost ulicemi přeplněných sídlišť. A hlavní roli zde hrají opět neukáznění řidiči, kteří parkují svá 

vozidla tak, že dokonale znemožní průjezd velkého požárního vozidla. V tomto případě hrozí nebezpečí z 

prodlení, vzhledem k tomu, že se záchranáři musí k místu mimořádné události často komplikovaně 

dostávat jinou trasou. Tuto skutečnost si mnozí z řidičů uvědomí až v okamžiku, kdy se sami ocitnou 

v tísni a čekají na pomoc. Potom i pouhá minuta je pro postiženého neskutečně dlouhou dobou. 

 Velkým problémem jsou rovněž vozidla zaparkovaná nad podzemním hydrantem nebo příliš 

blízko nadzemního hydrantu, která takto brání jejich použití. Vodu na hašení je pak nutno dodávat 

z jiného, často vzdáleného zdroje a tím dochází ke ztížení podmínek pro rychlý zásah. 

 Mohlo by se zdát, že problematika nesprávného parkování je pouze záležitostí obyvatel větších 

měst a městských sídlišť. Nesmí se ale zapomenout na to, že i v menších městech a obcích jsou 

rozmístěny nadzemní nebo podzemní hydranty nebo jsou hůře průjezdné ulice. A rovněž obyvatelé těchto 

menších lokalit zajíždějí do větších měst za nákupy, lékařským ošetřením, návštěvě různých institucí a 

také k návštěvě rodinných příslušníků a známých. Takže ukázněné parkování vozidel se prakticky dotýká 

všech. 

      Důležité je rovněž upozornit na skutečnost, že fyzickým osobám, které omezí nebo znemožní použití 

označených nástupních ploch pro požární techniku, může být uložena pokuta až do výše 25 000,-- Kč. 

Stejně může být postihnuta i fyzická osoba, která znemožní použití hydrantů, a to pokutou až do výše 

20 000,-- Kč. 

Řidiči by měli v rámci umožnění rychlého zásahu hasičů a dodržovat několik zásad správného parkování: 

- parkovat tak, aby zůstala trvale volně průjezdná šířka příjezdové komunikace nejméně 3m 

k objektům, k nástupním plochám a k požárním hydrantům, 

- neparkovat před vstupem do objektu, 

- neparkovat na nástupních plochách pro požární techniku, 

- neparkovat v těsné blízkosti nadzemních hydrantů, 

- neparkovat nad podzemními hydranty. 

Můžeme Vás zachránit, ale musíme se k Vám dostat včas! 

 

nprap. Dagmar Benešová 

HZS Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín 

pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení 
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Orel jednota Veřovice oznamuje zahájení provozu sauny v orlovně ve Veřovicích, a to 

od středy 2.10.2019. 

Provoz sauny:   Středa     18:00-20:00   MUŽI 

                          Pátek      17:00-19:00   ŽENY  

                                         19:10- 21:00  MUŽI 

                          Neděle    16:00-18:00  ŽENY 

                                         18:10-20:45  MUŽI                       17 
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POZVÁNKA NA KONCERT: 
 

Kulturní zařízení, p.o. Veřovice  ve spolupráci s obcí Veřovice pořádá 

v pátek dne 18.10.2019 v 19,00 hodin koncert dua 

 

 
Koncert se bude konat v sále Kulturního domu ve Veřovicích a předprodej 

vstupenek v ceně 200 Kč se uskuteční ve středu 09.10.2019 a v pondělí 

14.10.2019 vždy v době od 17,00 – do 19,00 hodin v Kulturním domě ve 

Veřovicích.  Jste srdečně zváni. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECOND HAND - HRABÁRNIČKA 
Ve středu 6.11.2019 a ve čtvrtek 7.11.2019 se uskuteční v přísálí Kulturního domu ve 

Veřovicích prodej značkového i neznačkového second-handového oblečení.   

Vždy v době od 9,00 – do 18,00 hodin si můžete přijít vybrat svůj kousek. V nabídce 

budou převážně dětské a dámské oděvy za velmi výhodné ceny.   

Těší se na vás organizátorky prodeje z Veřovic. 
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA: 

Poděkování: 

• Český červený kříž Ostrava oznámil obecnímu úřadu, že udělil občanu naší obce panu 

Zdeňkovi Sýkorovi ZLATÝ KŘÍŽ II. třídy za 120 bezpříspěvkových odběrů krve. 

Obecní úřad Veřovice oceňuje jeho hluboce lidský postoj a děkuje za reprezentaci 

obce. 

 

Poděkování: 

• Děkujeme touto cestou všem za účast i květinové dary při posledním 

rozloučení se zemřelým panem Rudolfem Pítrem. 

      Dcery Helena, Anna a syn Pavel s rodinami. 

 

• Děkujeme za uctění památky při posledním rozloučení s manželem, 

otcem, bratrem, dědečkem, pradědečkem, kamarádem, fotbalovým 

fanouškem, milovníkem hudby, čtení a domácího elixíru panem 

     Vladimírem Lošákem. Zůstaneš v naších srdcích a nikdy nezapomeneme....... 

Zarmoucená rodina 
 

 

 

 

         Jubilanti měsíce října 2019: 
 

Srdečné blahopřání – hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a pohodu 

přejeme jubilantům, kteří se dožívají významných životních výročí 

v měsíci říjnu: 

 

Radana Hamalová, Jaromír Křížek, Jiří Černoch, Renata Štěpánová 

 František Bartoň, Anna Holubová, Lenka Straková 

     Jiří Křížek, Zdeněk Ploc 

       Zdeněk Černoch, Karel Matúš, Alojz Pitel,  Cyril Góra 

                   Vladimír Fojtík,  Ludmila Vaculínová 

 

 

Vážení spoluobčané, pokud si nepřejete zveřejňovat svá životní jubilea ve Zpravodaji, 

oznamte to na Obecní úřad ve Veřovicích buďto osobně, poštou, telefonicky (556 857 093), 

nebo na e-mail (obecni.urad@verovice.cz). Děkujeme 
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