
 

               Červen 2020 

Motto: 

„V každém člověku je slunce, jenom je nechat plát…“ —  Sókratés 

 
 

Vážení občané, milé děti, 

 

převelice Vám všem děkuji za obětavou a nezištnou pomoc svým spoluobčanům v obci při 

vzniklé situaci v souvislosti s nemocí COVID-19, která byla velkou zkouškou, jak pro 

obec Veřovice, tak pro celou naši zemi. Myslím si, že i právě díky Vám jsme v této 

zkoušce obstáli.  

Pomoc bližním je to nejkrásnější, co můžeme udělat. Je to dar od srdce, který vyžaduje 

nemalé úsilí, vklad vlastních sil, ale i finančních prostředků.  

A říká se, že podaná ruka, byť jen jednomu jedinému člověku, mění svět k lepšímu a 

radostnějšímu. 

Přestože se pomalu uvolňují koronavirová opatření v naší zemi, nezapomeňte, že se stále 

doporučuje nošení ochranných prostředků (roušek) v uzavřených prostorách, jako jsou 

obchody, ordinace, hromadné dopravní prostředky, úřady, apod. Používejte desinfekci a 

dále dbejte na prevenci a bezpečnost. Táhneme přece za jeden provaz a jedině tak se nám 

podaří situaci zvládnout. 

Přeji Vám mnoho sil, radosti ze života a hlavně pevné zdraví.  

 

Martin Fojtík  

starosta obce Veřovice 

 

 

                 
 

 

 



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 červen, červenec a srpen2020 

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!          

 

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 

 

 

Sběr velkoobjemových a nebezpečných odpadů - poděkování 
V sobotu 16. května 2020 proběhl v naší obci sběr velkoobjemových a nebezpečných 

odpadů. Technické služby Valašské Meziříčí na prostranství za kulturním domem 

přistavily své sběrné vozy krátce po čtvrt na osm ráno. Přestože samotný sběr byl 

plánovaný až od osmi hodin, téměř ihned po přistavení kontejnerů mohli první netrpěliví 

občané začít s vykládáním svých vozíků, naplněných odpady z domácností. Vzhledem 

k tomu, že sběr probíhal ještě v době nouzového stavu, měli jsme trochu obavy, zda 

všichni přijíždějící občané budou dodržovat požadované předpisy. Mohu s klidným 

svědomím konstatovat, že až na jednu nebo dvě výjimky, kdy jsme museli občany požádat, 

aby si nasadili roušku, všichni ostatní tyto požadavky dodržovali. Sběr měl docela hladký 

průběh. Došlo sice k závadě na nakládací technice, kdy praskla hadice od nakládací ruky, 

avšak pracovníci technických služeb tuto závadu pohotově odstranili, takže sběr mohl být 

v 11.00 hodin zdárně ukončen. 

Tímto bych chtěl poděkovat všem pracovníkům Technických služeb Valašské Meziříčí, 

kteří se sběru velkoobjemových a nebezpečných odpadů v obci Veřovice zúčastnili za 

jejich dobře odvedenou práci a taky za rychlost, s jakou byla závada na technice 

odstraněna. Poděkování patří také pracovníkům obce za dobře zorganizovanou práci, 

kterou napomohli k Vašemu rychlejšímu odbavení a samozřejmě taky Vám občanům, kteří 

jste odpady za kulturní dům přiváželi, za Vaši ukázněnost a disciplinovanost. 

Další sběr velkoobjemových a nebezpečných odpadů proběhne v naší obci zase na podzim, 

konkrétně 17. října 2020.  Děkuji Vám všem. 

          František Černoch 

       3                      místostarosta obce                          

mailto:starosta@verovice.cz


USNESENÍ 

z 20. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, konaného dne 12.5.2020 

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

20/1 

určuje ověřovatele zápisu ve složení: František Černoch a Ing. Miroslav Marek 

20/2 

schvaluje program 20. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice 

20/3 

volí návrhovou komisi ve složení: Bc. Gabriela Lošáková, DiS. a Pavel Matúš 

20/4 

bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru 

20/5 

bere na vědomí zprávu předsedy finančního výboru  

20/6 

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

místostarostou obce Františkem Černochem 

20/7 

bere na vědomí Dodatek č. 14 ke 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. 12 

20/8 

schvaluje a ukládá starostovi obce Martinu Fojtíkovi podepsat Dodatek č. 15 ke 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. 13 

20/9 

schvaluje a ukládá starostovi obce Martinu Fojtíkovi podepsat Dodatek č. 16 ke 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. 14 

20/10 

schvaluje a ukládá starostovi obce Martinu Fojtíkovi podepsat Dodatek č. 17 ke 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. 15 

20/11 

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 obce Veřovice“ 

20/12 

schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2020 takto: 

Příjmy  60 099 100 Kč  +  102 800 Kč      =       60 201 900 Kč 

Výdaje  75 205 600 Kč  +  873 000 Kč      =       76 078 600 Kč 

Financování  15 106 500 Kč  +  770 200 Kč      =       15 876 700 Kč 

Úplné znění rozpočtového opatření č. 3/2020 je nedílnou součástí tohoto usnesení 

20/13 

rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Veřovice ve výši 120.000 Kč spolku Amatérský fotbalový 

klub AFC Veřovice, z.s., IČ: 60336315, na dopravné a cestovné, platby rozhodčím na FAČR, sportovní 

vybavení (míče, sportovní nářadí, dresy, potisk dresů, brankové sítě, sportovní pomůcky, vybavení na 

tréninky a zápasy), pronájmy (tělocvična, hřiště v orlovně), zimní turnaje a schvaluje uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
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20/14 

rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Veřovice ve výši 70.000 Kč spolku Lyžařský klub Veřovice,  

z.s., IČ: 14614570, na rekonstrukci kuchyně (kuchyňská linka, obklady), údržbu a provoz lyžařské chaty, 

areálu, techniky a vleku (energie, revize a opravy), sportovní činnost a schvaluje uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace 

20/15 

rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Veřovice ve výši 95.000 Kč spolku Základní organizace 

Českého zahrádkářského svazu Veřovice, IČ: 70239070, na odborné akce pro členy (včetně dopravy), 

oplocení pozemku – sadu (starý vodojem), přípojku vody, omítky, obklady, materiál na podlahu, opravu 

zařízení v moštárně a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

20/16 

rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Veřovice ve výši 55.000 Kč spolku Český svaz včelařů, z.s., 

základní organizace Veřovice, IČ: 48430528, na rekonstrukci zádveří budovy včelařského střediska, 

výměnu dvou vstupních dveří, opravu střešní krytiny nad medárnou a schvaluje uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace 

20/17 

rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Veřovice ve výši 70.000 Kč spolku Orel jednota Veřovice, 

IČ: 65472233, na silniční běh Veřovskou desítku (ceny pro závodníky), činnost organizace – nákup 

sportovního materiálu, nářadí, sportovní potřeby a vybavení, vybavení posilovny, startovné a cestovné na 

závody a turnaje, pronájem sportovních zařízení, tělocvičny apod., údržbu a úpravu orelského areálu a 

schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

20/18 

rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Veřovice ve výši 30.000 Kč spolku Myslivecký spolek 

Veřovice, IČ: 47658169, na myslivecká políčka (náklady na orbu, osiva, ochranné postřiky, nafta), údržbu 

myslivecké chaty, výrobu mysliveckých zařízení a údržbu stávajících (řezivo, krytina, materiál), krmivo 

pro zvěř na přikrmování, nákup a výsadbu kulturních dřevin (jabloň, jeřáb ptačí, jírovec maďal) a 

schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

20/19 

rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Veřovice ve výši 55.000 Kč spolku Český kynologický svaz, 

ZKO Veřovice, IČ: 70914648, na poháry a odměny na závody, opravu podlahy v kuchyni, servis 

zahradního traktoru, opravu dveří do kůlny a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace  

20/20 

rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Veřovice ve výši 40.000 Kč spolku SH ČMS Sbor 

dobrovolných hasičů Veřovice, IČ: 65471881, na materiál na stavbu altánu, nájem tělocvičny, medaile a 

poháry, dresy pro mladé hasiče a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

20/21 

rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Veřovice ve výši 10.000 Kč spolku Junák – český skaut, 

oddíl Veřovice, IČ: 14614782, na celoroční činnost (sportovní vybavení, materiál, nákup knih a her, 

drobné vybavení do klubovny), letní tábor (tábornické potřeby, materiál, vybavení kuchyně), víkendovku 

(víkendový pobyt – potraviny, cestovné, ubytování, materiál) a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí dotace  

20/22 

rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Veřovice ve výši 10.000 Kč spolku Dechová hudba Galička, 

IČ: 03591441, na 14 ks notových stojanů a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  

20/23 

bere na vědomí Zprávu o provedené inventarizaci majetku a závazků obce Veřovice k 31.12.2019 

20/24 

bere na vědomí Dodatek č. 20 ke Smlouvě o dílo uzavřené smluvními stranami dne 1.5.2005 mezi obcí 

Veřovice, Veřovice 670, 742 73 Veřovice, IČ: 00298531 a TS Valašské Meziříčí s.r.o., M. Alše 833, 

Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 26814463. Předmětem dodatku je změna cenových 

ujednání u jednotlivých druhů odpadů 
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20/25 

bere na vědomí Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dodávce služeb uzavřené smluvními stranami dne 29.8.2011 

mezi obcí Veřovice, Veřovice 670, 742 73 Veřovice, IČ: 00298531 a TS Valašské Meziříčí s.r.o., M. Alše 

833, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí. Předmětem dodatku je změna ceny služby za sběr a 

svoz popelnice bez uložení odpadu v ní 

20/26 

schvaluje závěrečný účet obce Veřovice za rok 2019 a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce 

Veřovice za rok 2019, a to bez výhrad 

20/27 

schvaluje účetní závěrku obce Veřovice sestavenou k 31.12.2019 

20/28 

schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření příspěvkové organizace Kulturní zařízení Veřovice za 

rok 2019 a schvaluje vyrovnání záporného výsledku hospodaření příspěvkové organizace Kulturní 

zařízení Veřovice za rok 2019 ve výši – 55.102,49 Kč z rezervního fondu  

20/29 

schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola 

Veřovice za rok 2019 a schvaluje převedení výsledku hospodaření příspěvkové organizace Základní škola 

a Mateřská škola Veřovice za rok 2019 ve výši 34.999,89 Kč do rezervního fondu 

20/30 

stanovuje prodejní cenu 1 m³ pitné vody od 1.5.2020 pro občany odebírající vodu z vodovodního řádu pro 

dolní část obce Veřovice ve výši 45,21 Kč včetně DPH  

20/31 

schvaluje podání žádosti o dotaci na Česko – Německý fond budoucnosti na akci: „Partnerské setkání 

obcí Veřovice 2020 – Hendungen 24. výročí spolupráce ve dnech 6.8.2020 – 9.8.2020“. Termín do 

31.5.2020 

20/32 

schvaluje Zřizovací listinu jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Veřovice kategorie JPO V jako svou 

organizační složku obce s účinností od 13.5.2020 na dobu neurčitou 

20/33 

schvaluje podání žádosti o udělení nadačního příspěvku z hasičského fondu Nadace AGROFERT na 

nákup zásahových přileb 

20/34 

uděluje souhlas k uzavření smlouvy o výpůjčce v předloženém znění, uzavřené podle § 2193 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi Městem Frenštát pod 

Radhoštěm, nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČ: 00297852 a Základní školou a Mateřskou 

školou, příspěvkovou organizací, Veřovice 276, 742 73 Veřovice, IČ: 75029286, za účelem výpůjčky 

didaktické a diagnostické pomůcky Klokanův kufr od data pořízení do 31.12.2022 

20/35 

ukládá místostarostovi obce Františku Černochovi zajistit provedení bezodkladné údržby mostů a lávek 

pracovníky obce. Termín 31.8.2020 

 

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

   Martin Fojtík                        František Černoch  

   starosta obce              místostarosta obce 

 
                                

USNESENÍ 

z 21. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, konaného dne 26.5.2020 
Zastupitelstvo obce Veřovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 

21/1 

určuje ověřovatele zápisu ve složení: Martin Fojtík a Ing. Petr Šťastný 

21/2 

schvaluje upravený program 21. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice 
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21/3 

volí návrhovou komisi ve složení: Zdeněk Bartoň a Lukáš Urbanovský 

21/4 

bere na vědomí zprávu předsedy finančního výboru  

21/5 

schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2020 takto: 

Příjmy  60 201 900 Kč +     0 Kč = 60 201 900 Kč 

Výdaje  76 078 600 Kč + 50 000 Kč = 76 128 600 Kč 

Financování  15 876 700 Kč + 50 000 Kč = 15 926 700 Kč  

Úplné znění rozpočtového opatření č. 4/2020 je nedílnou součástí tohoto usnesení 

21/6 

schvaluje na základě vyhlášeného nouzového stavu usnesením vlády č. 194, Sbírky zákonů č. 69/2020 Sb., 

ze dne 12.3.2020 odpuštění nájmu nebytových prostor v objektu č. p. 197 po dobu trvání nouzového stavu 

od 12.3.2020 do 17.5.2020 těmto podnikatelům: P. P., A. Š., M. Š.  

21/7 

schvaluje zařazení území obce Veřovice do území působnosti MAS Lašsko, z.s. na programové období 

2021 – 2027 

21/8 

schvaluje přijetí dotace ze SFDI na akci: „Chodníkové těleso Veřovice, podél silnice II/483 a II/480, 

včetně účelového odvodnění“ – ISPROFOND 5817510200 v limitní výši 12 784 166,00 Kč 

21/9 

a) schvaluje požadavek M. W., Veřovice, 742 73 Veřovice na projednání a zpřesnění geometrického 

a polohového zaměření hranice pozemku parc č. 1387/18 zahrada v k.ú. Veřovice a lomových 

bodů sousedících pozemků  

b) neschvaluje požadavek paní M. W., Veřovice, 742 73 Veřovice, vést hranici místní komunikace 

s odstupem 1 m od hranice pozemku parc. č. 1387/5 zahrada, a to v celé délce 

pozemku parc.č. 1387/18 zahrada, oba pozemky v k.ú. Veřovice 

 

c) bere na vědomí požadavek paní M. W., Veřovice, 742 73 Veřovice na dodržení platných norem a 

postupů při projektování a výstavbě pozemních komunikací v souvislosti s opravou místní 

komunikace po výstavbě kanalizačního řadu 

d) neschvaluje požadavek paní M. W., Veřovice, 742 73 Veřovice na okamžité odstranění zbylých 

betonových panelů včetně sutě nebo zbytků betonového svršku z poškozeného sjezdu pozemek 

parc. č. 1387/5 zahrada v k.ú. Veřovice, v důsledku výstavby kanalizačního řadu 

21/10 

bere na vědomí žádost pana J. S., Veřovice, 742 73 Veřovice, o opravu místní komunikace na parc. 

č. 1594/15, 2089/4, 1594/2, 1594/16 a 2089/1 všechny pozemky ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. 

Veřovice  

21/11 

bere na vědomí žádost Českého svazu včelařů z.o., Veřovice 654, 742 73 Veřovice, o opravu místní 

komunikace parc. č. 2085/3 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Veřovice k budově včelařského 

střediska č.p. 654  

21/12 

schvaluje a ukládá starostovi obce Martinu Fojtíkovi podepsat Smlouvu o zřízení věcného břemene 

č. NJ/52/e/2020/Jan mezi Moravskoslezským krajem, se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, 

IČ: 70890692 a obcí Veřovice, Veřovice 670, 742 73 Veřovice, IČ: 00298531, a to na pozemek parc. 

č. 2144/1 ostatní plocha, silnice v k.ú. Veřovice v rámci stavby „Vodovodní řady pro dolní část obce 

Veřovice“ 

21/13 

bere na vědomí Oznámení o zahájení řízení Změny č. 1 Územního plánu Veřovice a oznámení o konání 

veřejného projednání dne 29.6.2020 

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

   Martin Fojtík                         František Černoch  

   starosta obce           7          místostarosta obce 



Pozvánka na 22. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, které se bude 

konat v úterý dne 23. června 2020 od 17,00 hodin v sále Kulturního domu 

ve Veřovicích. Bližší informace k programu naleznete včas na webových 

stránkách obce.  

 
 

www.zsverovice.cz                                                              Červen  2020 

               
 

Zápis do školní družiny 

pro školní rok 2020/2021  
 

K zápisu do školní družiny jsou zváni všichni rodiče dětí 1. stupně. Zápis do školní družiny 

pro budoucí prvňáčky se budou konat ve dnech 15. 6. a 16. 6. 2020 po schůzkách s paní učitelkou 

Macíčkovou. Zápis pro děti ostatních tříd 1. stupně bude ve dnech 17. 6. a 18. 6. 2020 od 13:00 

do 16:00 hodin. Zápisy se uskuteční v hernách školní družiny. 

Těší se na vás vychovatelky školní družiny 

 

Základní škola a Mateřská škola Veřovice hledá kuchařku do školní kuchyně s nástupem 

od 1. 8. 2020. Požadované předpoklady pro výkon práce: 

• Výuční list – kuchař 

• Praxe ve školním stravování výhodou 

• Znalost právních předpisů souvisejících se školním stravování výhodou 

• Spolehlivost, flexibilita, pečlivost, důslednost, zodpovědnost, samostatnost, 

komunikativnost 

• Kladný vztah k dětem 

• Zdravotní průkaz pro zaměstnance veřejného stravování (školství). 

Přihlášky posílejte na adresu školy nebo na renata.stepanova@zsverovice.cz. 

http://www.zsverovice.cz/
mailto:renata.stepanova@zsverovice.cz
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SDĚLENÍ - KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 

Rouška píše dějiny 

Prožíváme složitou dobu, pro kterou bychom v našich životech hledali jen těžko srovnání. Píše se milník 

dějin lidstva zvaný pandemie koronaviru. Zvlášť v naší zemi je jejím symbolem pokrývka obličeje 

všeobecně nazývaná rouškou.  

Kousek látky rozličných tvarů, barev i vzorů. Chrání naše blízké, sousedy, kolegy, všechny kolem a 

v důsledku i nás samotné. Do našich pamětí se vrylo notoricky známé heslo“ „moje rouška chrání tebe, 

tvoje rouška chrání mě.“ Kousek látky, který stmelil národ a ukázal kolik solidarity a ochoty pomoci 

druhým v nás je. Jako symbol doby si zaslouží pozornost současníků, ale i příštích generací. Rozhodli 

jsme se proto vytvořit jejich unikátní sbírku a expozici v Muzeu Policie České republiky a zanechat tak 

historickou stopu. Do projektu se může zapojit každý. Pošlete nám zajímavou vámi zhotovenou roušku, 

třeba i se vzkazem policistům či konkrétnímu policistovi a my z vašich děl vytvoříme historickou sbírku, 

odkaz dalším budoucím generacím.  

Zapište se i vy sami do historie koronavirové krize vlastnoručně vyrobenou rouškou pro hrdiny.  

Své výtvory posílejte přímo na adresu: Muzeum Policie České republiky, Ke Karlovu 453/1, 120 00, 

Praha 2. Už se na ně moc těšíme. Dle podmínek České pošty je až do odvolání možné zasílat roušky 

zdarma, pokud jsou umístěné v průhledném obalu a jsou označeny nápisem „Roušky“. 

plk. Mgr. Zuzana PIDRMANOVÁ 

 
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje informuje: 

Léto a prázdninový čas 

Léto je za dveřmi a s ním i prázdninový čas našich dětí. I když jsou letos školáci mimo školní lavice již 

od jara, své školní povinnosti si však musí plnit.  A proto se již většina z nich těší na letní prázdniny, které 

si plánují užít společně s rodiči anebo také bez nich.  

I když jsou prázdniny obdobím odpočinku a různých letních radovánek, nesmíme zapomínat na to, že i o 

prázdninách nesmíme zapomínat na bezpečnost nejen našich dětí, ale i nás dospělých. Měli bychom 

myslet na to, že děti budou mít spoustu volného času a jsou hravé a zkoumavé. Proto je důležité 

nenechávat zbytečně v jejich dosahu zápalky, zapalovače, svíčky, zábavnou pyrotechniku nebo různé 

chemické přípravky, které by se mohly lehce stát předmětem experimentů a pokusů, které často končí 

požáry, úrazy nebo v nejhorších případech i smrtí. Mějme na paměti, že často i malé dítě předškolního 

věku, moc dobře ví, na co jsou zápalky a jak s nimi manipulovat. A v zápalu hry dítě, rychle zapomene na 

rizika, které se špatným zacházením souvisí. Měli bychom také děti upozornit, že plynové a elektrické 

sporáky a jiné elektrické spotřebiče nejsou určeny ke hraní a s nápadem uvařit si palačinku, ať raději 

počkají na rodiče.    

K létu neodmyslitelně patří také rodinné výlety. Nejčastějším nápadem je zajít si „opéci si špekáček“ do 

přírody. Proto bychom měli všichni na paměti zásady pro rozdělávání ohně nejen na vyhrazených 

tábořištích: 

• oheň rozdělávat vždy za přítomnosti dospělé osoby, 

• nikdy nezapalovat oheň v blízkosti lesa (50 m), 

• nikdy nerozdělávat oheň za extrémního počasí, např. za silného větru nebo extrémního sucha, 

• nikdy neponechávat oheň bez dozoru, 

• mít k dispozici dostatečné množství vlastní vody k uhašení ohně pro případ, že je oheň rozdělán 

v místě, kde není žádný vodní zdroj, 

• nenechávat mladší sourozence a kamarády, aby si hráli nebo seděli v blízkosti ohně (nebezpečí 

vznícení šatstva), 

• do ohně nikdy neházet jakékoliv výbušné předměty (zábavná pyrotechnika, nádoby od sprejů 

apod.), 

• oheň neroznášet po okolí (např. na zapálené větvi), 

• oheň vždy pečlivě uhasit dostatečným množstvím vody a ujistit se, že nehrozí jeho samovolné 

rozhoření. 

Nezapomeňte na pořekadlo „oheň je dobrý sluha, ale zlý pán“. 

Snad každého z nás již někdy zastihla v přírodě letní bouřka. Pobyt v přírodě může být za bouřky 

obzvlášť nebezpečný. Víte, jak se správně zachovat? Za bouřky je nejlépe urychleně vyhledat spolehlivý  
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úkryt. Bezpečným místem pro úkryt v přírodě jsou vhodné husté lesy a háje, úzká údolí, úpatí vysokých 

skalních stěn, jeskyně či městské ulice. Když už vás zastihne bouřka na rozlehlé pláni, je nejlépe ji 

přečkat v podřepu s nohama u sebe. V případě silných větrů doprovázejících bouřku je třeba dávat pozor 

na padající stromy či větve. Děti se rovněž na svých prázdninových toulkách přírodou často dostanou do 

blízkosti okrajů skal nebo různých jeskyní a opuštěných štol, ve městech pak na ně čekají lákadla ve 

formě lešení, komínů, kanalizace apod., kde hrozí nebezpečí pádu, závalu, ztráty orientace nebo k 

zaklínění v úzkých prostorách. V nejhorších případech může dojít i k nečekanému zaplavení prostor nebo 

přítomnosti nebezpečných plynů. Rovněž před hrátkami v takovýchto místech by měli rodiče své děti 

důrazně varovat. 

Velkou letní nástrahou je i koupání na řekách a různých přírodních koupalištích. Skákání do vody, kdy 

neznáme její hloubku a přeceňování plaveckých schopností je pravidelnou příčinou prázdninových 

tragédií. Nebezpečí hrozí dětem i při procházce po ulici nebo hře na hřišti, které sousedí se silnicí. Během 

několika sekund, může dítě vběhnout za míčem přímo pod kola jedoucího auta. Seznamte děti s pravidly 

pohybu po silnici nebo cyklostezce a nezapomeňte koupit ochranou cyklistickou přilbu na hlavu, která je 

u dětí do 18 let povinná. 

Tento výčet možných nebezpečí, která číhají na naše děti o prázdninách, kdy mají nadbytek volného času, 

není zdaleka úplný a mnohdy nastanou i těžko předvídatelné situace. Ale pokud se jako rodiče pokusíme 

alespoň trochu děti na výše uvedená nebezpečí připravit a varovat je před nimi, můžeme očekávat, že 

letošní léto proběhne bez úrazů, požárů a jiných mimořádných událostí. 

Příjemné, slunečné a především bezstarostné léto přejí hasiči HZS MSK, územní odbor Nový Jičín 

 

 

 

      

Milí občané, 

 

 

Milí spoluobčané, 

zastupitelé naší obce rozhodli, že Den obce se letos konat 

nebude a partnerská návštěva obce Hendungen, po společné 

domluvě, také ne … důvod je Vám všem jistě známý, 

koronavir. O to více se můžete těšit na příští rok, kdy nás čeká 

Den obce Veřovice k oslavě 610 let od první písemné zmínky 

o obci. 

Plánované akce místních spolků většinou zůstávají. Včelaři připravují Pálení Jána a 

Medobraní, myslivci Svatohubertskou mši s mysliveckým odpolednem. Nepřijdete ani o 

tradiční soutěž ve vaření gulášů pořádanou lyžaři, letos se uskuteční již XII. ročník. 

Všechny zmíněné akce jsou uvedené v kalendáři Veřovic. Den dětí, který byl plánován 

začátkem června přesouváme na 30.08.2020 jako akci k ukončení prázdnin, pro děti bude 

nachystaný pohádkový les a spoustu her. Během léta Vás snad potěšíme letním kinem, 

které za kulturní dům dorazí 25. a 26.07.2020 a v páteční předvečer bude připravena i 

zábava pro nejmenší. KafeHerna pro maminky s dětmi je naplánována na 

7.,16.,28.07.2020, na srpen termíny ještě ladíme. Tradiční pouť bude v neděli 

16.08.2020 … dorazí i střelnice, chystáme malé potěšení pro děti a vystoupení cimbálové 

muziky ... o páteční zábavu v restauraci Na Fojtství také nepřijdete. 

Na podzim 7.10.2020 k nám zavítá divadlo Artur s divadelním hrou Tři v háji, autory jsou 

Michal Viewegh, Halina Pawlowská a Iva Hercíková, předprodej proběhne v době letních 

prázdnin. Od října máme v plánu rozjet Taneční pro dospělé, zájemci se mohou informovat 

na tel. čísle 608 357 110. Plánované akce jako drakiáda či vánoční jarmark budou 

doplněné o další program.   Budeme se těšit, kulturní komise Veřovice            
13 
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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 
 

 

 

Pedikúra u Vás doma: 
Dopřejte svým nohám, co si zaslouží! 

Můžete si vyzkoušet pedikúru s peelingem a maskou v ceně 350 Kč. 

Přijedu k Vám domů. 

Více informací na telefonním čísle 723 444 181. 

Budu se na Vás těšit ☺ 

Pavlína Boušková (Vaněčková) Hodslavice. 

 

 

 

 PRACOVNÍ NABÍDKA 

Hledáme  2 nové  spolupracovníky do Hostince a penzionu Dolní Dvůr  

ve Veřovicích: 

- číšník nebo servírka 

- pomocná síla - pokojská 

Nástup od 1.7.2020 

Informace na tel. 777 565 636 nebo emailem na adresu:  

info@dolnidvur-verovice.cz 
       15 

                                                                                                                              

 



OBÁLKA DO LEDNIČKY neboli IN.F.Obálka 

Jedná se o projektovou aktivitu Moravskoslezského kraje pod osobní záštitou náměstka hejtmana 

pro sociální oblast Jiřího Navrátila MBA, z projektu  „Informace jako forma ochrany osob 

v seniorském věku“. Aktivita je zaměřená na zvýšení kvality života seniorů a podporu jejich 

bezpečí. IN.F.Obálky lze vyzvednout na i na Obecním úřadě ve Veřovicích kanceláři matriky č.1. 

IN.F.Obálka (= Informace jako Forma ochrany) je plastová obálka, která obsahuje informační 

leták s pokyny k vyplnění, formulář k vyplnění, propisku, magnetu nebo samolepku (s nápisem: 

Zde je IN.F.Obálka, s telefonními čísly na složky záchranného systému). 

IN.F.Obálka slouží k předání údajů o zdravotním stavu, užívaných lécích, kontaktech na 

příbuzné či blízké, v případě, že se senior v domácnosti ocitne v nebezpečí či ohrožení života, 

složkám záchranného systému, které jsou o této aktivitě informovány. 

IN.F.Obálka může přispět k efektivnímu zajištění pomoci v situaci tísně, ohrožení zdraví nebo 

života. Je třeba vyplnit formulář s požadovanými údaji a vložit jej zpět do plastové obálky a 

umístit do lednice, nejlépe do vnitřní přihrádky dveří. Samolepkou nebo magnetkou označit dveře 

lednice nebo dveře z vnitřní strany bytu a tím způsobem budou informovány zasahující záchranné 

složky. 

 

 

JUBILANTI MĚSÍCE ČERVNA 2020 
Petr Řehák, Mgr. Miloslav Šmahlík, Markéta Zuzaňáková, 

Tomáš Kocián, Martin Marek, 

     Dalibor Hanko, 

 Jarmila Zemánková, Jan Bartoň, Marta Křížková,  

            Ing. Petr Nikl, Ladislav Pítr,  

      Anna Görigová, Danuše Besedová, Olga Knapová,   

                  Anna Fojtíková,  Ludmila Svobodová,  

                     Běta Černochová, Věra Hoďáková. 

 

Všem našim červnovým jubilantům přejeme hlavně pevné 

zdraví, spokojenost a pohodu do dalších let. 

 

 

 

Vzpomínka: 

Dne 23.6.2020 uplynou již 3 roky co nás navždy opustil pan Zdeněk Sýkora.  

S láskou stále vzpomínají manželka Věra, syn Zdeněk s rodinou a dcera 

Zdenka s rodinou. 

Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi. 
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