
 

                  Květen 2020 

Motto: 

„Na jedno jsem vždycky věřil. Že nás Pán Bůh udělal všecky stejné. Jeden je bílý a 

druhý černý. Jeden je krásný, anebo poďobaný od neštovic. Ale všem je nám zima, 

když venku mrzne, a všichni se potíme, když venku praží slunce. A všichni musíme 

dýchat, abychom se neudusili. A všechny nás nakonec odvezou. Jinými slovy, všichni 

jsme smrtelní. I nesmrtelní. Ale pro tohle nesmíme jeden z druhého dělat otroka. Pro 

tohle každý, ať jeho táta byl prezident nebo dráteník, musím mít stejnou příležitost žít 

plný život. Nikdo si nesmí myslet, že je něco víc nebo lepšího než ten druhý. Možná, 

že toho má víc v makovici, možná že nosí lepší košili, že má fortelnější ruce, možná 

že má větší bicepsy. Ale tohle všechno ho jenom zavazuje, jenom zavazuje, aby toho 

udělal tím víc. Tím víc pro ty s menšími bicepsy a s horší košilí. Jenže tomuhle 

můžou věřit a rozumět jenom ti z lidí, kteří mají rádi lidi. Mít rád lidi a milovat lidi, 

to je celé tajemství a jediný recept na štěstí a to platí pro všechny. Pro mě, pro vás, 

pro Stalina, pro Trumana, pro celý svět“                       Jan Werich 
 

Vážení a milí spoluobčané, milé děti, 

Životem optimisticky dále…. 

Přeji Vám krásné jarní slunečné květnové dny 

 

Martin Fojtík  

starosta obce Veřovice 

 

Připomínáme si - 8. květen – Den 

vítězství 
Na 8. května připadá jedna z hlavních událostí historie 

nejen ČR, ale i Evropy - ukončení 2. světové války 

v roce 1945.  

Za konec 2. světové války v Evropě se považuje kapitulace 

vojsk nacistického Německa, která byla podepsána  

7. května 1945 v hlavním stanu spojeneckých vojsk  

v Remeši. Kapitulace vstoupila v platnost dne 8. května  

ve 23:01 hodin středoevropského času. Západní velmoci vyhlásily za Den vítězství 

v Evropě (Victory in Europe Day) 8. květen 1945, protože tento den byl formálně posledním 

dnem druhé světové války na evropském kontinentě.  

 



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 květen, červen, červenec 2020 

Stavební práce a terénní úpravy probíhají na stavbě čističky odpadních vod, která se nachází 

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

švestek. Na již nově vybudovaných hlavních kanalizačních stokách v obci Veřovice budou 

probíhat veřejné části kanalizačních přípojek, tj. odbočky k daným rodinným domům 

(nemovitostem). Jsou zahájeny realizační práce na úpravě finálních povrchů na místních 

komunikacích (jedná se o místní uličky -tzv. malé strany- kompletně v celé obci Veřovice) 

po stavbě: „Kanalizace a ČOV v obci Veřovice“.  

 

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

Do konce června 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. Po tomto období - po výstavbě hlavních stok kanalizačních řadů a vedlejších, 

tzv. veřejných přípojek částí kanalizačních řadů, které plně hradí obec Veřovice, bude 

možno již začít s prováděním samotných domovních kanalizační řadů na vlastních 

pozemcích k dané nemovitosti. Jedná se o domovní části přípojky k rodinným domům od 

kontrolní revizní šachtice s průměrem DN 400 mm s černým poklopem po vyústění 

splaškových vod z rodinných domů a daných nemovitostí.  
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Zatím je možno začít s předpřípravou a budováním těchto domovních kanalizačních 

přípojek, ale bez napojení do kontrolní revizní šachtice s průměrem DN 400 s černým 

poklopem.  

UPOZORŇUJI a ZÁROVEŇ VÁS PROSÍM - nepropojujte a nepouštějte prozatím 

splaškové odpadní vody z Vašich domácností do našich kontrolních revizních šachet, které 

jsou majetkem obce Veřovice. Dopředu budete informování o finálním napojení a propojení 

Vašich domovních kanalizačních přípojek s našimi revizními kontrolními šachtami. Celou 

akci budeme muset zdárně dokončit a následně se o Vaše splaškové vody již postaráme. 

Momentálně se o tyto splaškové vody nepostaráme, upozorňuji, opravdu nepostaráme. Jen 

nám to stěžuje práci při výstavbě kanalizace.  

Nové doplňující informace – do nově budované kanalizace a ČOV v obci Veřovice bude 

možno napojit a vypouštět jen znečištěné splaškové vody z domácností, nikoliv vody 

dešťové ze střech rodinných domů a nemovitostí, okapů a odvodnění povrchových vod 

kolem rodinným domů a nemovitostí, vsakovacích drenáží, jímek, odvodňovacích žlabů, 

z příkop, ze zatrubnění, apod. Do nově budované kanalizace patří jen vody splaškové, tj. 

veškeré vody, které jsou uvnitř rodinných domů a nemovitostí, např. záchody, koupelny, 

pračky, myčky a veškeré použitá voda z domácností!          

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. 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 se vlastník dané nemovitosti osobně dostavil na Obecní úřad ve 

Veřovicích a podepsal 2x situační výkres + plnou moc k zastupování při realizaci domovní 

kanalizační přípojky. Tímto bych chtěl poprosit a požádat majitele nemovitostí níže 

uvedených čísel popisných či evidenčních, aby se dostavili do 31.5.2020 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). 

Dostavte se v termínu do 31.5.2020!!! 

Seznam nemovitostí vzestupně dle čísla  

popisného/evidenčního/parcelního:  

č. popisná: 28,75,115,300 

č. evidenční:  13 

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 

 
3 

mailto:starosta@verovice.cz


INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU VEŘOVICE: 

• 20. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice se bude konat v úterý dne 
12.05.2020 od 17,00 hodin v sále kulturního domu 

• 21. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice se bude konat v úterý dne 
26.05.2020 od 17,00 hodin v sále kulturního domu 

Hlavními body programů bude Kanalizace a ČOV v obci Veřovice a finanční 

záležitosti.  

Bližší informace k programu naleznete na webových stránkách obce Veřovice: 

www.verovice.cz.  

Obě zasedání se budou konat za dodržení přísných hygienických podmínek 

stanovených ministerstvem vnitra z důvodu COVID-19, tj. ochrana úst a nosu 

rouškami a dodržování 2 m odstupů. 
 

 

ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU VEŘOVICE: 

V rámci uvolňování nařízení v souvislosti s nákazou koronavirem se vrátila od poloviny 

měsíce dubna otevírací doba obecního úřadu do běžného provozu. Přesto však budeme rádi, 

pokud budete i nadále řešit své záležitosti hlavně telefonicky anebo elektronickou 

komunikací. V nezbytných případech pak přijďte vyřídit svoji věc na obecní úřad osobně. 

Prosíme o dodržování bezpečnostních hygienických opatření – po vstupu do budovy 

proveďte desinfekci rukou a používejte ochranné roušky.  Jde přece jen o naši vzájemnou 

ochranu před komplikacemi, které by nám přenosem nemoci mohly nastat. Děkujeme. 

Kontakty: tel.č. 556 857 059 (starosta), 556 843 841 (místostarosta), 556 857 093 (matrika),  

556 843 842 (účetní), 556 843 843 (sekretariát).  

 

 

Sběr tříděného odpadu 
Vážení spoluobčané, velice si vážím toho, že odpady třídíte, přesto bych Vás chtěl znovu 

požádat, abyste do kontejnerů na plasty, odkládali pouze plastové obaly řádně sešlápnuté 

nebo zmačkané, aby se do nich vešlo co nejvíce materiálu. V poslední době jsou nádoby na 

odpad naplněné už před víkendem, proto je naší snahou zajistit vývoz plastů dvakrát týdně. 

Nicméně je velmi důležité veškerý odpad do kontejnerů dávat sešlapaný. Stejný problém se 

vyskytuje taky u kontejnerů na papír. Mnozí z Vás tam vyhodíte celé kartonové krabice, 

nepomačkané a pak stačí někdy dvě nebo tři krabice a je kontejner plný. Důležité je opravdu 

veškerý papírový a kartonový odpad odkládat do kontejnerů důkladně sešlapaný, případně 

poskládaný, aby zabral co nejmenší objem. 

 

Vývoz biologicky rozložitelného odpadu 
Jaro je v plném proudu a pracovníci obce v minulých dnech rozvezli po obci kontejnery na 

biologicky rozložitelný odpad. První vývoz firmou ASOMPO, a.s. proběhl už 15. dubna 

2020. Vzhledem k tomu, že v letošním roce opět došlo k navýšení ceny na 120,- Kč za 

vývoz 1 kontejneru, žádáme všechny občany, aby do přistavených kontejnerů dávali pouze 

takový biologický materiál, který nemohou kompostovat v kompostérech ve vlastních 

zahradách. Do kontejnerů prosím ukládejte listí, stonky a kořeny rostlin bez hlíny a větve 

keřů a stromů, které nemůžete seštěpkovat, ale pouze v takových délkách, aby nezůstávaly 
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viset na stěnách nádoby. Vážení spoluobčané, Vy, kteří tyto kontejnery využíváte, 

předpokládám, že doma všichni máte pilky nebo nůžky, kterými stromky a keře stříháte. 

Dejte si s tím prosím trochu práce a nastříhejte větvičky a stonky rostlin na takové délky, 

aby do kontejneru vešlo co nejvíce materiálu a byl vždy zcela zaplněn. Platíme opravdu za 

vývoz každého kontejneru.  Vyzýváme občany, aby u svozových míst neparkovali svá 

vozidla, neboť firma, která vyváží odpady nemůže v mnoha případech kontejnery kvůli 

nedostatku místa vyvézt.  

 

Sběr velkoobjemových a nebezpečných odpadů 
Sběr velkoobjemových a nebezpečných odpadů z domácností proběhne v naší obci v sobotu  

16. května 2020 od 8.00 hodin do 11.00 hodin na prostranství za Kulturním domem ve 

Veřovicích. Vzhledem k vyhlášeným opatřením v rámci nouzového stavu je nutno 

dodržovat následující bezpečnostní pokyny: přistupujte ke kontejneru (sběrnému místu) 

jednotlivě, dodržujte rozestupy minimálně 2 metry, po celou dobu mějte řádně nasazenou 

ochrannou roušku a rukavice, po odložení odpadu se dále u kontejneru nezdržujte a opusťte 

prostor, je zakázáno s odloženým odpadem manipulovat nebo jej z kontejneru vyjímat, 

dbejte pokynů pracovníků obecního úřadu a 

Technických služeb Valašské Meziříčí. Pokud odpad 

budete přivážet osobními auty s přívěsnými vozíky, 

nevystupujte z aut dříve, než po najetí ke kontejneru. 

Poté, co svůj náklad vyložíte, ihned z místa odjeďte, 

aby se uvolnil prostor pro dalšího občana. 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 svozová firma se svou technikou.   

Děkujeme za pochopení. 

 

František Černoch, místostarosta obce 

 

 
 

BLAHOPŘÁNÍ KE DNI MATEK  

V Česku je tradičním Dnem matek druhá neděle 

v květnu. Letos to je tedy 10. května 2020.  

Den matek se slaví jako vzpomínka na Annu Marii Reeves 

Jarvisovou, která bojovala za práva matek během americké 

občanské války. Za uznání Dne matek jako amerického 

svátku se prosadila její dcena Ann Marie. 

Poprvé se tento svátek slavil v USA na začátku dvacátého 

století, v roce 1907. O rok později už byl tento den slaven 

veřejně a o několik let později v roce 1914 byl uznán jako 

celonárodní svátek.  

Postupně se Den matek rozšířil i do dalších zemí světa. 

Blahopřejeme všem našim maminkám a přejeme především hodně zdraví 

a pohodu v kruhu rodinném 
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Zápis do mateřské školy  

bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců 

pro školní rok 2020/2021  

se uskuteční ve dnech 4. až 7. května 2020. 
 

 

Informace k zápisu do Mateřské školy Veřovice 

v souladu s opatřením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy proběhne zápis do MŠ 

v letošním roce bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Zápis se uskuteční 

ve dnech 4. až 7. května 2020. Potřebné dokumenty najdete na stránkách školy 

www.zsverovice.cz. 

Žádost o zápis dítěte do MŠ Veřovice můžete podat jedním z následujících způsobů: 

1. způsob – Zákonní zástupci (jeden z nich) má zřízenou datovou schránku (osobní nikoliv 

firemní) nebo elektronický podpis (certifikát nikoliv naskenovaný podpis) může žádost 

datovou schránkou nebo mailem s elektronickým podpisem. K dokumentům přiložte navíc 

sken čestného prohlášení o řádném očkování, sken rodného listu dítěte a sken očkovacího 

průkazu. V tomto případě už nemusíte chodit do školy. 

Datová schránka školy: jammiwf, 

e-mail pro žádost s elektronickým podpisem: škola@zsverovice.cz 

2. způsob – Zákonný zástupce si stáhne ze stránek školy 

a) žádost 

b) zápisní lístek 

c) prohlášení 

d) čestné prohlášení zákonného zástupce o řádném očkování dítěte 

vše vyplní a pošle e-mailem na adresu skolka@zsverovice.cz 

Škola všechny zaslané dokumenty vytiskne, připraví k podpisu a vyzve mailem zákonného 

zástupce k podpisu. Zákonní zástupci budou k podpisu zváni po dohodě tak, aby 

nedocházelo k setkávání více osob. K podpisu je potřeba si vzít rodný list dítěte, očkovací 

průkaz dítěte a svůj občanský průkaz. 

Základem seznamu očekávaných dětí jsou děti s trvalým bydlištěm ve Veřovicích. 

 

Informace k zápisu dětí do 1. třídy 

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 proběhl na naši základní školu 7. a 8. dubna. 

V souvislosti se situací kolem koronaviru proběhl zápis bez přítomností dětí podle pokynů 

ministerstva školství. Bylo přijato 29 žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání a 5 žádostí 

o odklad školní docházky.  

                                                                6                                    Mgr. Renata Štěpánová 
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INFORMACE Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava, a.s.: 
Nechejte si rychle a pohodlně napustit bazén!  

Vyhnete se sousedským sporům  

Více než 300 domácností v regionu si loni nechalo dovézt vodu do bazénu cisternou společnosti 

SmVaK Ostrava. Rychlejší a efektivnější cesta zabrání případným problémům ve vodovodní síti i 

sousedským sporům. 

Ostrava, 29. 4. 2019 – Zahradní bazén je možné napouštět zdlouhavě z veřejné vodovodní sítě 

s rizikem řady nepříjemností, nebo zvolit pohodlnější a výhodnější cestu v podobě dovozu vody do 

bazénu cisternou Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava. Proces bude výrazně rychlejší 

a nedotkne se negativně okolních odběratelů. Zájem o tuto službu každoročně výrazně stoupá – loni 

se téměř zdvojnásobil. 

Opatrnost je na místě také v případě napouštění bazénu ze studny. Je vhodné si nechat provést 

laboratorní rozbor, zda je voda k danému použití vhodná a nepředstavuje zdravotní riziko.  

Vodárenská společnost zjednodušila a zpřehlednila cenovou politiku služby – kromě bezplatné zákaznické 

linky je možné využít jednoduchý poptávkový formulář na internetových stránkách www.smvak.cz 

v sekci Nabídka služeb.  

Na rozdíl od některých jiných tuzemských vodárenských společností se SmVaK Ostrava rozhodly nabízet 

službu i v letošním roce poznamenaném v naší zemi od března epidemií nového typu koronaviru. Služba 

bude poskytnuta při přísném dodržení všech hygienických a bezpečnostních pravidel, aby bylo zdravotní 

riziko minimalizováno. Ať již jde o vybavení osobních ochranných pomůcek v podobě rukavic, roušek a 

odpovídajícího oblečení, nebo bezkontaktní způsob platby. 

Česká republika je evropským premiantem z hlediska počtu bazénu na počet obyvatel. Teplejší počasí 

v uplynulých letech navíc vedlo k tomu, že lidé touží relaxovat u svých bazénů o několik týdnů dříve, než 

to bylo obvyklé v minulosti. Proto jich u domů v našich městech a vesnicích s rozšiřující se zástavbou 

stále přibývá. To platí i pro moravskoslezský region. 

Jak správně postupovat při napouštění zahradních bazénů? Které zásady dodržovat, aby se lidé vyhnuli 

zklamání v podobě zakalené vody nebo předešli problémům ve vodovodní síti, čímž mohou rozzlobit 

obyvatele celé lokality, kde bydlí? Je efektivní napouštět bazén ze sítě, nebo je lepší svěřit celý proces do 

rukou profesionálů? 

„Problémy mohou přijít v momentě, kdy se rozhodne větší množství odběratelů v lokalitě napouštět 

prostřednictvím přípojky bazén ve stejný čas, a lidé ho chtějí mít navíc napuštěný co nejrychleji. Při 

náhlém zvýšení odběru může dojít ke změnám hydraulických poměrů vyvolaným vysokou rychlostí 

proudění vody v potrubí. To má za následek uvolňování usazenin a zákal vody, který se může dostat do 

poměrně širokého okolí. Nárazové odběry mohou také způsobit pokles tlaku vody. To se negativně projeví 

u ostatních odběratelů, kteří můžou být omezeni v odběru ze sítě,“ říká ředitel vodovodů společnosti 

SmVaK Ostrava Milan Koníř. 

Nepříjemným situacím lze předejít dodržováním několika základních pravidel. Bazén je vhodné napouštět 

pozvolna, klidně několik dnů a ideálně mimo odběrové špičky. Nejlépe přes noc ve všední den. 

„Existuje ale pohodlnější a efektivnější řešení. Když si lidé nechají dovézt vodu do bazénu cisternou, 

vyhnou se nepříjemnostem, které mohou potenciálně nastat. Budou mít navíc jistotu, že nebudou 

omezovat své sousedy, a předejdou tím případným sousedským sporům. V loňském roce jsme ke 

spokojenosti našich odběratelů napustili více než tři sta deset bazénů, přičemž počet zájemců o tuto 

službu každoročně roste,“ vysvětluje Koníř. 

 Nejaktivnější byli v tomto ohledu obyvatelé Opavska, kteří si nechali loni napustit 100 bazénů, naopak 

nejmenší zájem o tuto službu projevili lidé na Novojičínsku s 36 napuštěnými bazény. Majitelé bazénu na 

Frýdecko-Místecku a Karvinsku si shodně nechali navézt vodu do téměř 90 bazénů. 

Zájemci o dovoz vody k naplnění svého bazénu a autocisterny se mohou obrátit na zákaznickou linku 

SmVaK Ostrava 800 292 400, kde jim budou poskytnuty detailní informace o možnosti dodávky a ceně 

dle parametrů bazénu. Linka je bezplatná a je v provozu v pracovní dny od půl osmé ráno do osmi hodin 

večer. 

Cena za napuštění se odvíjí od vzdálenosti od nejbližšího provozu SmVaK Ostrava, které službu 

poskytuje, a objemem bazénu. V případě, že je možné bazén navézt jednou cisternou, činí cena do 

vzdálenosti deseti kilometrů 1165 korun bez DPH. 
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Opatrnost je na místě také v případě, že si lidé napouštějí bazén ze své studny. Je žádoucí si nejdříve 

nechat ve specializované laboratoři prověřit, zda je voda ke koupání vhodná. Obrátit se je možné 

například na laboratoře společnosti Vodotech (www.vodotech.cz).  

„Kromě základních chemických ukazatelů, jako jsou hodnota pH nebo tvrdost vody doporučujeme 

sledovat i bakteriální znečištění, které by mohlo být příčinou nepříjemných kožních či zažívacích 

problémů. V případě vyšší tvrdosti vody také dochází k reakci s prostředky k dezinfekci vody a mohou se 

vysrážet některé kovy. To má za následek nejen tvorbu vodního kamene a povlaků na stěnách bazénů, ale 

třeba i nevzhlednou barvu vody,“ říká vedoucí laboratoří společnosti Vodotech Pavla Veselá. 

Kontakt: 

Mgr. Marek Síbrt, manažer vnějších vztahů, mluvčí, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 

28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, tel. 725 500 509, e-mail marek.sibrt@smvak.cz 

www.smvak.cz 

 
Oznámení o snížení sazby DPH od 1.5.2020 

Na základě zákona č. 256/2019 Sb., dochází s účinností od 1. 5. 2020 k přeřazení dodávek pitné 

vody a odvádění a čištění odpadních vod do 2. snížené sazby DPH, tedy na 10%. 

Voda pitná (vodné)  41,10 Kč/m3 (bez DPH)  45,21 Kč (vč. 10% DPH) 

Voda odvedená (stočné) 36,51 Kč/m3 (bez DPH)  40,16 Kč (vč. 10% DPH) 

 
Upozornění - Mimořádné odečty vodoměrů 

S účinností od 1.5.2020 se mění sazba DPH u dodávek pitné vody, a tím dochází ke změně ceny 

za odebraný 1 m3 vody. 

Z tohoto důvodu se obracíme na odběratele vody z obecního vodovodu v dolní části obce 

Veřovice s žádostí o mimořádné nahlášení stavu vodoměru k datu 30.4.2020 v co nejkratší době, 

buď na email ucetni@verovice.cz nebo na telefon 556 843 842 p. Satková.  

Za Vaši ochotu a vstřícnost děkujeme.  

 

RYCHLÁ A SPOLEHLIVÁ POMOC PODNIKATELŮM V MORAVSKOSLEZSKÉM 

KRAJI v souvislosti s COVID-19 

Moravskoslezský kraj spolu s partnery spustil projekt: „Rychlá rada“. Jedná se o webové 

stránky https://rychla-rada.cz/, kde podnikatelé v našem kraji najdou přehledně a na 

jednom místě dostupné programy a podpory. Stránky jsou určeny především pro 

podnikatele z Moravskoslezského kraje, kteří museli omezit své ekonomické aktivity 

v důsledku koronavirové pandemie. Rychle, jednoduše a zdarma se díky těmto stránkám 

mohou zorientovat v aktuálně nabízené podpoře z regionálních, státních i evropských 

programů. V rámci těchto webových stránek funguje taktéž online poradna pro podnikatele 

a firmy. Cílem je zajištění kvalifikovaného zodpovězení dotazu v řádu několika hodin, 

nejpozději do 24 hodin.  

Zjistíte informace např. o mimořádné pomoci pro OSVČ, úlevách na daních, odpuštění 

odvodů pro OSVČ, ošetřovné pro OSVČ, 

programu Antivirus, kurzarbeit a dalších. 

Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje 

pan Jan Krkoška věří, že tato služba pomůže 

alespoň částečně zvládnou t složitou situaci 

živnostníků a podnikatelů v tomto kraji. 
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10 



INFORMACE - KRAJSKÉHO ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO 

KRAJE 

- kancelář ředitele krajského ředitelství, oddělení prevence 
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INZERCE – PRODEJ 

                                        PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ – BUK, SMRK 

1) prostorové metry (rovnané 1 m délky) 

2) uložené, štípané špalky do prostorového metru 

    (délky 30, 35, 40 cm ...) 

Kontakt: tel.č. 603 315 738, možnost dovozu odběrateli,  

vozík 2,5 PRM,   Man 4,5,6,7 PRM 

 
 

VZPOMÍNKA NA POLITICKÉ VĚZNĚ 

Dne 9. 5. 2020 si připomeneme 60 let od vyhlášení  VELKÉ AMNESTIE. Je to termín, na který 

si už dnes vzpomene asi jen starší generace. Z komunistických koncentračních žalářů se tehdy 

vrátilo 5.601 politických vězňů. Byli to učitelé, byli to vědci, živnostníci, kněží, byli to zemědělci, 

kteří jenom chtěli pracovat na svých polích, byli to letci z 2. světové války, ověnčeni medailemi 

za zásluhy. Jejich největší provinění vesměs spočívalo v tom, že nesouhlasili s nástupem 

komunismu, protože už tehdy rozpoznali – co ví dnes snad už každý: že komunismus je zlo, které 

rozvoj naší země zbrzdilo o desítky let a morálně ještě daleko více. I v naší vesnici se našlo 

několik mladých mužů, kteří se nebáli komunistickému bezpráví vzdorovat. Byli to dvacetiletí 

kluci, kteří měli své sny, plány, ideály, své lásky, ale věděli, že zlu je třeba se postavit. Byli za to 

„odměněni“ krutými kriminály, jáchymovskými uranovými doly. Domů se vrátili jako lidské 

trosky, které z nich udělal vlastní národ. Měl by to být příklad hlavně pro mladší generaci, že za 

pravdu je potřeba se někdy i obětovat a že i lhostejnost nahrává zlu.  Oběť těchto lidí by neměla 

být nikdy zapomenuta.                                     Antonín a Ludmila Kellerovi 

   

 

 
 

 

INFORMACE KNIHOVNY VE VEŘOVICÍCH 
Zahájení provozu od pondělí 4. května od 13:00 hodin!!!!!  

Půjčovní doba zůstává stejná, tj. pondělí od 13:00 do 17:00 hodin a čtvrtek od 13:00 do 15:00 hodin. 

Pravidla půjčování: u vstupu použití dezinfekce rukou /bude připravena/, mít na obličeji roušku, udržovat 

1-2 metrové odstupy. Vrácené knihy se budou odkládat na předem určené místo. 

Čtenáři, kteří mají zájem si vypůjčit knihy elektronicky, si mohou vybrat z nabídky on-line 

katalog knih Veřovice: https://verovice-katalog.knihovnafrenstat.cz/  

 

Tyto objednávky zašlete na adresu – knihovna@verovice.cz  

Popová Věra 
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PODĚKOVÁNI - MYSLIVECKÝ BÁL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rádi bychom poděkovali za vytvoření dobré atmosféry návštěvníkům Mysliveckého bálu, který se 

uskutečnil v sobotu 29. 02. 2020. Sponzorům patří velké díky za bohatou tombolu. Poděkování patří i těm, 

kteří akci chystali s námi, bez nich by pro nás byla jeho příprava a realizace mnohem obtížnější, moc si 

toho vážíme. Výtěžek z této akce bude využit ve prospěch dětí z Mateřské školy Veřovice. Ještě jednou 

děkujeme. Za hlavní pořadatele: Pavel Matúš, Martin Novák, Gabriela Lošáková 

 

 

JUBILANTI MĚSÍCE KVĚTNA 2020 
Petr Střalka, Dalibor Pešat, Jan Ševčík, Miluše Jandová, Jarmila Hetešová  

Karlička Matúšová, Miroslav Jeřábek, Jiřina Slavíková 

  Ludmila Kociánová, Anna Lacinová, Olga Hoďáková  

                         Jarmila   Lacinová, Marie Machová ml.,  Marie Machová st.  

                            Jarmila Kamasová   

Všem květnovým oslavencům přejeme pevné zdraví, mnoho štěstí a 

spokojenosti do dalšího života.  
 
Vzpomínka: 

Dne 8.5.2020 uplynula již 4 smutná léta od úmrtí našeho milovaného tatínka, dědečka, pradědečka, 

tchána, švagra, strýce a kamaráda pana Františka Šenkeříka z Veřovic. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s 

námi. S láskou a úctou vzpomínají dcera Alena s manželem Ladislavem, vnučka Veronika s přítelem 

Liborem a synem Radímkem, syn Pavel s rodinou, dcera Ilona s rodinou a ostatní příbuzní. Nikdy 

nezapomeneme!! 

 

Dne 28. května 2020 uplyne již 10 let od chvíle, kdy nás navždy opustil pan František Černoch a dne 31. 

května 2020 to bude již 16 let od úmrtí jeho manželky paní Jaroslavy Černochové. S láskou a úctou 

stále vzpomínají syn František a snacha Věra s rodinami. 

  

Dne 29. května 2020 to bude 10 let, co nás navždy opustil pan František Kunc a dne 1. srpna 2020 

uplyne 11 let od úmrtí pana Jaroslava Kunce. 

S láskou vzpomíná rodina Kuncova a Folvarčná. 

 

Poděkování: 

Děkuji touto cestou manželům Hanzlíkovým a rodině Urbanovské za jejich pomoc – obstarávání léků a 

potravin v této době.  

Vděčná spoluobčanka. 
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