
                                                    

                 Září 2019 

Motto 

 

„Nejkrásnější hudba je lidský smích“  

                                   Jan Werich 

 

Vážení a milí spoluobčané, milé děti, 

 

hurá hurá hurá, škola volá, jupí jupí jupí, jde se do školy. Opět nám to vše uteklo a zasedá 

se do školních lavic. Zvlášť prvňáčkům bych chtěl popřát mnoho školních úspěchů. 

V době letních prázdnin v obci Veřovice proběhlo dosti kulturních a společenských akcí. 

Začalo to zájezdem do přátelské obce Lampertswalde za našimi německými přáteli, 

následně proběhla u nás ve Veřovicích v kostele Nanebevzetí Panny Marie primiční mše 

Lukáše Dořičáka, také proběhl Den obce Veřovice 2019 a v neposlední řadě tradiční 

Veřovská pouť. A mohu Vám sdělit, opravdu to bylo náročné, jak psychicky, tak fyzicky. 

Jsem rád, že jsme to ve zdraví všichni společně přežili. Tímto bych chtěl poděkovat 

především všem organizátorům a účinkujícím, ale také všem, kteří se těchto akcí zúčastnili. 

Myslím si, že jsme se všichni dobře pobavili, užili si, zatančili, pomodlili se, oslavili……. 

 

Přeji Vám krásné poslední letní a nadcházející podzimní dny 

Martin Fojtík, starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



USNESENÍ 

z 11. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, konaného dne 23.07.2019 

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

11/1 

určuje ověřovatele zápisu ve složení: Bc. Gabriela Lošáková, DiS. a Ing. Marcela Paseková 

11/2 

schvaluje upravený program 11. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice 

11/3 

volí návrhovou komisi ve složení: Ing. Miroslav Marek a Zdeněk Bartoň 

11/4 

bere na vědomí zprávu předsedy finančního výboru   

11/5 

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

místostarostou obce Františkem Černochem 

11/6 

schvaluje poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce Veřovice spolku AFC Veřovice, z.s., 

Veřovice 657, 742 73 Veřovice, IČ: 60336315, na projekt „Dětské hřiště na parc. č. 1375/1 v k.ú. 

Veřovice“ ve výši 150.000 Kč 

11/7 

schvaluje a ukládá starostovi obce podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2505/151 mezi 

AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc, IČ: 28597044 a obcí Veřovice, Veřovice 

670, 742 73 Veřovice, IČ: 00298531. Předmětem dodatku je změna doby plnění autorského 

dozoru na stavbě: „Kanalizace a ČOV obce Veřovice a Vodovodní řad pro dolní část obce 

Veřovice, ucelená část A – kanalizace a ČOV obce Veřovice“, a to do 31.12.2020. Celková částka 

vztahující se k Dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 2505/151 nepřesáhne částku 300.000 Kč včetně 

DPH 

11/8 

schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Veřovice spolku Lyžařský klub 

Veřovice, z.s., Veřovice č. ev. 79, 742 73 Veřovice, IČ: 14614570, na obnovu místní komunikace 

k lyžařskému areálu ve výši max. 70.000 Kč 

11/9 

schvaluje a ukládá starostovi obce podepsat Dodatek č. 6 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 

11/10 

schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2019 takto: 

Příjmy 111 842 289 Kč +   68 300 Kč = 111 910 589 Kč   

Výdaje 156 259 500 Kč + 4 490 000 Kč = 160 749 500 Kč  

Financování  44 417 211 Kč + 4 421 700 Kč =  48 838 911 Kč    

úplné znění rozpočtového opatření č. 4/2019 je nedílnou součástí tohoto usnesení 

11/11 

schvaluje a souhlasí s úhradou za bezesmluvní užívání pozemku parc. č.  2251/3 ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 433 m² v obci a katastrálním území Veřovice panu Ing. P. L., 257 

21 Poříčí nad Sázavou, za období od 01.08.2018 do 31.07.2019 ve výši obvyklého nájemného 

3,52 Kč/m² ročně dle Znaleckého posudku č. 36/2018 ze dne 18.05.2018 zpracovaného Ing. 

Ivanem Viskupičem, tj. celkem úhrada částky ve výši 1.524,- Kč, která bude vyplacena Ing. P. L. 

bezhotovostním převodem v termínu nejpozději do 31.7.2019 (schválená splatnost plnění) 
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11/12 

schvaluje a souhlasí s úhradou za užívání pozemku parc. č.  2251/3 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 433 m² v obci a katastrálním území Veřovice panu Ing. P. L., 257 21 

Poříčí nad Sázavou, pro období od 01.08.2019 do 31.07.2020 ve výši obvyklého nájemného 3,32 

Kč/m² ročně dle Znaleckého posudku č. 39/2019 ze dne 01.07.2019 zpracovaného Ing. Ivanem 

Viskupičem, tj. celkem úhrada částky ve výši 1.438,- Kč, která bude vyplacena Ing. P. L. 

bezhotovostním převodem v termínu nejpozději do 31.07.2019 (schválená splatnost plnění) 

11/13 

schvaluje zveřejnění záměru prodeje obecního pozemku parc. č.  st. 359/2 zastavěná plocha o 

výměře 23 m² a pozemku parc. č. 2152/49 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 18 m², 

oba pozemky v k.ú. Veřovice dle GP č. 2075-40/2019 vyhotoveného Ing. Miroslavem Veselkou 

ze dne 3.7.2019 

11/14 

schvaluje koupi pozemku parc. č. 1456/5 orná půda o výměře 493 m² v k.ú. Veřovice od pana Z. 

B., 744 01 Frenštát pod Radhoštěm a paní V. M., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm za cenu 50 

Kč/m², tj. za celkovou cenu 24.650 Kč. 

11/15 

schvaluje koupi pozemku parc. č. 2216/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 44 m² v k.ú. 

Veřovice od pana Bc. P. K., 755 01 Vsetín za cenu 50 Kč/m² tj za celkovou cenu 2.200 Kč 

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

   Martin Fojtík                            František Černoch  

   starosta obce                   místostarosta obce 
 

USNESENÍ 

z 12. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, konaného dne 20.08.2019 

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

12/1 

určuje ověřovatele zápisu ve složení: Ing. Ondřej Matuš a Lukáš Urbanovský 

12/2 

schvaluje upravený program 12. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice 

12/3 

volí návrhovou komisi ve složení: Martin Fojtík a Ing. Iva Šumšalová 

12/4 

bere na vědomí zprávu předsedy finančního výboru   

12/5 

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

místostarostou obce Františkem Černochem 

12/6 

schvaluje dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 84 odst. 2 písm. p), uzavření pracovně právního 

vztahu (dohody o provedení práce) mezi obcí Veřovice a členkou Zastupitelstva obce Veřovice Bc. 

Gabrielou Lošákovou, DiS.  

12/7 

schvaluje výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku "Obnova místní komunikace č. 8-1-2 

k lyžařskému areálu" na stavební práce, kterou podala firma SWIETELSKY stavební s.r.o., 

Oblast Ostrava, Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČ: 48035599 za cenu díla 

907.455,27 Kč včetně DPH 

12/8 

schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na stavební práce na akci: "Obnova místní komunikace č. 8-1-

2 k lyžařskému areálu" mezi obcí Veřovice, 742 73 Veřovice 670, IČ: 00298531 a firmou  
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SWIETELSKY stavební s.r.o., Oblast Ostrava, Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína, 

IČ: 48035599 za cenu díla 907.455,27 Kč včetně DPH a zároveň ukládá starostovi obce Veřovice 

Martinu Fojtíkovi podepsat Smlouvu o dílo 

12/9 

schvaluje a ukládá starostovi obce podepsat Dodatek č. 7 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. 6.1 

12/10 

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“ 

12/11 

schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2019 

Příjmy 111 910 589 Kč +   645 000 Kč = 112 555 589 Kč 

Výdaje 160 749 500 Kč +  1 845 000 Kč = 162 594 500 Kč 

Financování  48 838 911 Kč +  1 200 000 Kč =  50 038 911 Kč 

Úplné znění rozpočtového opatření č. 5/2019 je nedílnou součástí tohoto usnesení 

12/12 

schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Veřovice na základě smlouvy o 

spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ mezi obcí 

Veřovice, Veřovice 670, 742 73 Veřovice, IČ:00298531 a Moravskoslezským krajem, 

28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, ve výši 6.000 Kč účelově určenou na 

spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. 

výzva“ realizovaného příjemcem v rámci Operačního programu Životní prostředí, 

reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161   

12/13 

schvaluje prodej pozemku parc. č. st. 359/2 zastavěná plocha o výměře 23 m² a pozemku parc. č. 

2152/49 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 18 m², oba pozemky v k.ú. Veřovice dle GP 

č. 2075-40/2019 vyhotoveného Ing. Miroslavem Veselkou ze dne 3.7.2019 paní L. U., Veřovice 

za cenu 50 Kč/m², tj. za celkovou cenu 2.050 Kč. Záměr prodeje byl schválen na 11. zasedání 

Zastupitelstva obce Veřovice, č. usnesení 11/13 ze dne 23.7.2019 a byl vyvěšen na úřední desce 

obce Veřovice od 29.7.2019 do 13.8.2019 

12/14 

schvaluje zveřejnění záměru prodeje obecních pozemků parc. č. 2154/3 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 47 m², parc. č. 2154/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3 m² a 

parc. č. 2154/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 28 m² všechny pozemky v k.ú. 

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

12/15 

bere na vědomí žádost o majetkoprávní vypořádání formou směny u části obecních pozemků parc. 

č. 2083/1 ostatní plocha, ostatní komunikace a pac. č. 1389/11 ostatní plocha, ostatní komunikace, 

oba pozemky v k.ú. Veřovice, podanou panem R. K. a paní K. K., Veřovice, 742 73 Veřovice 

12/16 

bere na vědomí oznámení pana P. G., nábřeží Dukelských hrdinů, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

o splnění podmínek, které mu stanovilo Zastupitelstvo obce Veřovice svým usnesením č. 27/20 ze 

dne 24.1.2017, v plném rozsahu, ale v nedodrženém termínu. Zastupitelstvo obce trvá na 

původním znění usnesení č. 27/20 ze dne 24.1.2017   
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12/17 

rozhodlo o vyhlášení výběrového řízení na místo ředitele Kulturního zařízení p.o., v obci 

Veřovice 

12/18 

schvaluje podepsat Smlouvu o poskytování služeb nebo prací mezi Česká republika – Hasičský 

záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ: 

70884561 a obcí Veřovice, Veřovice 670, 742 73 Veřovice, IČ: 00298531   

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

   Martin Fojtík                              František Černoch  

   starosta obce                    místostarosta obce 
 

Pozvánka na 13. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice 

- uskuteční se v úterý dne 17.09.2019 od 17,00 hodin v přísálí 

Kulturního domu 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 září, říjen, listopad 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 ulička kolem nádrže Rýnštok směrem do uličky k č.p. 527, č.p. 359, č.p. 

454, č.p. 475, č.p. 273, č.p. 269, č.p. 486 kolem č.p. 225 rodina Goldova směrem k vlakovému 

nádraží až k č.p. 109 rodina Fojtíkova u hlavní komunikace. Dále slepá ulička směrem za  
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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 (bude později upřesněno, zapotřebí 

zkoordinovat s dopravní situací v této oblasti). 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.  

 

Během měsíce září a října 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  
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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 30.9.2019 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 30.9.2019!!! 

 

Seznam nemovitostí vzestupně dle čísla popisného/evidenčního/parcelního:  

č. popisná  

15, 17, 28, 53, 65, 75, 83, 115, 118, 165, 273, 282, 290, 300, 310, 320, 351, 369, 403, 444, 446, 

451, 478, 497, 562, 622, 629 

č. evidenční – 13,41 

č. parcelní – parc. č. 716, parc. st. 794, parc. st. 915  

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 

 

 

Běh rodným krajem Emila Zátopka 

Vážení spoluobčané, v sobotu 21. září 2019 se uskuteční již 17. ročník memoriálu 

olympijského vítěze Emila Zátopka. Běh rodným krajem Emila Zátopka propojuje rodiště 

tohoto běžce Kopřivnici s místem jeho posledního odpočinku v Rožnově pod Radhoštěm. 

Start závodu je  v 11.00 hodin před Technickým muzeem v Kopřivnici a pokračuje po trase 

Štramberk, Ženklava, Veřovice, sedlo nad pramenem Jičínky, Rožnov pod Radhoštěm 

s cílem ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Délka trati je celkem 

22,3 km. 

Vážení spoluobčané, přijďte povzbudit závodníky, probíhající přes Veřovice. 

Předpokládáme, že první závodníci do naší obce vběhnou asi 25 minut po startu 

v Kopřivnici, t.j.  v 11,25 hodin. 
 

 

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu 

Další sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu v naší obci proběhne v sobotu  

19. října 2019 v čase od 8.00 do 11.00 hodin 

Sběrným místem bude prostranství za kulturním domem ve Veřovicích. TS Valašské 

Meziříčí upozorňují všechny občany, že při tomto sběru již nebude možno odevzdat 

použité pneumatiky. Sběrné dvory včetně TS Valašské Meziříčí nejsou místem zpětného 

odběru pneumatik. Pneumatiky je možno odevzdávat pouze na místech zpětného odběru 

pneumatik povinných osob, což jsou pneuservisy a autoservisy. 

Děkujeme za pochopení.      

            František Černoch 

                                                                        7                             místostarosta obce 

mailto:starosta@verovice.cz


 
 

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) 
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 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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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 v pondělí 30.09.2019, ve středu 

02.10.2019,  v pondělí 07.10.2019, ve středu 09.10.2019, v pondělí 14.10.2019 

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

Jste 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 ten 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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„Dobrý začátek vede k dobrému konci.“ 

Ve slavnostní náladě, plni očekávání a prvňáčci v doprovodu rodičů jsme společně v pondělí 

2. září zahájili nový školní rok. Jako každoročně nám všem prázdniny velmi rychle uběhly a opět 

začíná rok plný zajímavé práce.  

Hned v září začneme s výukou plavání pro 1. až 4. třídu. V říjnu jsme pro žáky 2. stupně již 

podruhé připravili 5-ti denní ozdravný pobyt v chráněné krajinné oblasti Moravský kras, také 

budeme organizovat sběr starého papíru a proběhneme se s draky po obloze. V listopadu si s žáky 

2. stupně připomeneme 30. výročí sametové revoluce, která ukončila komunistický totalitní režim 

v tehdejším Československu. Prosinec zahájíme tradičním vánočním jarmarkem a na konci 

adventního času nás čekají dlouhé 14 denní vánoční prázniny.  

Opět se s žáky 4. a 5. třídy zapojíme do ligy v miniházené a florbal cupu. Také si budeme 

prohlubovat osobní dovednosti v preventivních programech zaměřených na budování dobrých 

vztahů ve třídě a kyberšikanu. Již třetím rokem jsme zapojeni do projektu Krokus, který 

organizuje Irská organizace HETI ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze a poskytuje 

školám zdarma 50 ks cibulek žlutých krokusů, které účastníci projektu na podzim zasadí jako 

připomínku jednoho a půl milionu židovských dětí a tisíců dalších dětí, jenž zemřely během 

2. světové války. Na jaře se můžeme těšit na jejich květy. 

Na začátku ledna žáci 1. i 2. stupně absolvují první lekci bruslení v Kopřivnici. Leden ukončíme 

s žáky 7. a 8. třídy lyžařským výcvikem ve skiareálu Karolínka.  V únoru a březnu budeme stále 

ještě bruslit. Opět půjdeme s žáky 1. stupně do knihovny a pro prvňáčky již tradičně připravíme 

pasování na čtenáře. Den otevřených dveří plánujeme znovu na březen, abychom mohli na tento 

den pozvat rodiče budoucích prvňáčků a 7. dubna proběhne zápis do 1. třídy. Po celý školní rok 

budeme zrealizovat v rámci projektu MŠMT Šablony II - Srdcem k dětem II několik 

projektových dnů mimo školu zaměřené na přírodovědné předměty a dějepis. Červen bude tak 

jako každý rok ve znamení školních výletů. To jsou jen některé akce, které nás v letošním roce 

čekají. 

Do nového školního roku přeji všem hodně štěstí a pevné zdraví. Rodičům přeji radost z výsledků 

svých dětí a spokojenost s prací naší školy. Přeji všem úspěšný školní rok 2019/2020. 

Mgr. Renata Štěpánová 
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Poděkování za primiční oslavy 
Touto cestou děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na organizaci primiční mše 

sv. a následné oslavy novokněze Mgr. Lukáše Dořičáka, a kteří přispěli k hladkému průběhu 

celého odpoledne. 

Kromě jednotlivců a rodin z farnosti děkujeme také SDH Veřovice, obci Veřovice a jejich 

zaměstnancům, restauraci na Fojtství, KD Veřovice a ostatním, kteří pomohli a poskytli 

podmínky pro důstojný průběh akce. 

Děkujeme také všem návštěvníkům, místním i cizím, kteří podpořili tuto výjimečnou událost 

svojí účastí. Celkově se primiční mše svaté zúčastnilo cca 800 věřících, kněží, bohoslovců, 

řádových sester, včetně vzácného hosta - pomocného biskupa Mons. Mgr. Martina Davida.  

Obec Veřovice přispěla dotací ve výši 40.000,- Kč. Tato dotace byla použita na výzdobu kostela,  

stany pro dechovou hudbu a návštěvníky, pro mobilní WC a dechovou kapelu Bystřičanka. 

Občerstvení a další výdaje byly dotovány sbírkou, která byla pro tento účel zřízena. Podrobnější 

vyúčtování najdou případní zájemci na nástěnce v předsíni veřovického kostela. 

Záznam z primiční mše svaté je k dispozici na internetu v archívu TV NOE. Fotografie 

budou uveřejněny na stránkách obecního úřadu a farnosti Veřovice. 

Farní rada Veřovice a Mgr. Lukáš Dořičák  

 

POZVÁNKA NA KONCERT 

Farnost a obec Veřovice Vás všechny srdečně zvou v sobotu 28. září 2019 od 16,00 hodin  

do místního chrámu Nanebevzetí Panny Marie na koncert s názvem - Poděkování za svobodu. 

Vystoupí zde povětšinou místní mladí hudebníci a rovněž si můžete vyslechnout písně několika 

generací místní scholy. 

Vstupné na tento koncert je dobrovolné. 

O přestávce se můžete těšit na drobné občerstvení. 

Na všechny příchozí, kteří chtějí prožít státní svátek - Den české státnosti v hudebním a 

kulturním duchu se těší pořadatelé.                        13 



Školka Orlíček Veřovice 
Letní měsíce prázdnin jsme si ve školce pořádně užili. Léto bylo ve znamení výletů a zážitkových 

dnů, a proto je potřeba také všem, kteří nám během léta zajistili nezapomenutelné zážitky 

poděkovat. Za horkých letních dnů jsme jezdili na koupaliště do Nového Jičína, kde jsme měli 

domluvené "soukromé koupaliště" – moc děkujeme za tuto možnost. Vzdělávací činnosti byly 

zaměřeny na prevenci a bezpečnost. Teoretické informace byly doplněny výletem do Nového 

Jičína za hasiči a městskou policií. Děti si tak mohly prohlídnout stanici na vlastní oči, držet 

pistoli, obléct si neprůstřelnou vestu, nasadit si helmu nebo pustit sirénu. 

O tom, co dělat při úrazech, jak zahájit masáž srdce a správně obvázat ránu, nám přišel do školky 

popovídat pan záchranář. Prohlédnout i vyzkoušet jsme si mohli také převozovou sanitku. Všem, 

kteří nám tohle umožnili, moc děkujeme! 

A poslední exkurze byla na vlakové nádraží. Prohlédli jsme si vlaky, strojovnu, získali základní 

informace, jak vše funguje. 

V měsíci červenci jsme se také vypravili na výlet do Štramberka na Štramberskou trúbu. Všechny 

děti došly až na vrchol do věže, za což si zasloužily štramberské ucho. A měsíc srpen s sebou 

přinesl pouť, na kterou jsme se samozřejmě museli jít podívat. Děkujeme pánům kolotočářům, 

kteří nás povozili, pro všechny děti to byl velký zážitek. 

Od měsíce září nám opět začínají pravidelné tréninky na konících, návštěvy divadla, exkurze, 

návštěvy knihovny.... a mnoho dalšího :) 

Naše školka ve spolupráci s Jednotou Orel Veřovice také pořádá různé besedy a workshopy pro 

dospělé, veškeré informace o událostech naleznete na www.skolkaorlicek.cz nebo na facebooku. 

Od října také zahajujeme kurz zumby pro děti, v případě zájmu nás neváhejte kontaktovat. 

Mgr. Kateřina Kellerová 

14 

http://www.skolkaorlicek.cz/


Akce „GULÁŠE 2019“ byla úspěšná 
Po roční odmlce, kdy jsme byli nuceni „Soutěž ve vaření gulášů“ zrušit kvůli nepřízni počasí, se  

24.8.2019 v areálu Lyžařského klubu  již  XI.ročník této soutěže uskutečnil. 

Tentokrát nám počasí přálo, i když okolo 16 hodiny byla bouřka na spadnutí. 

Celkem se soutěže zúčastnilo osm dvojic.  

Nabídka byla bohatá a „konzumenti“ mohli ochutnat guláše z těchto surovin: 

- 3x hovězí kližka 

- 1x jehněčí 

- 1x srnčí 

- 1x fazolový 

- 1x vepřový 

- 1x z hlívy ústřičné 

Soutěžní vyhodnocení bylo provedeno výhradně na základě hlasování návštěvníků – konzumentů 

a hlasovací lístky jich stačilo odevzdat celkem 347. Po sečtení hlasů čtyřčlennou  komisí bylo 

vyhlášeno  následující pořadí: 

- na třetím místě skončili sourozenci  Roman a Tomáš  Křížkovi s tradičním hovězím 

gulášem,  

- na druhém místě se umístili manželé Martin a Irena Lacinovi se svým tradičním jehněčím 

gulášem, 

- v soutěži zvítězili s převahou manželé Kamil a Iveta Frydrychovi se srnčím gulášem . 

Celá akce v lyžařském areálu byla jako vždy organizačně „perfektně“ připravena a jak už bývá 

zvykem, podílelo se na tom pár jedinců. 

Pro návštěvníky bylo připraveno občerstvení – na třech místech výčep piva, dále čepovaný birell, 

čepovaná limonáda, alkohol a další nealko nápoje, párek v rohlíku a pro zpestření také langoše a 

palačinky. Od 16 hodin celou akci oživila hudební skupina METEOR. 

Po celou dobu konání akce prošlo areálem odhadem 800 návštěvníků, ohlasy byly kladné a to 

také např. od lidí z Orlové, Ostravy, Hlučína, Hodslavic, Mořkova  a samozřejmě od místních. 

Např. návštěvník z Ostravy  (věkově starší pán) sdělil, že takovou akci s takovou nabídkou a 

příznivými cenami ještě nezažil. Také všichni soutěžící vyjadřovali spokojenost a přislíbili účast 

v dalším ročníku 2020. 

Na závěr chci poděkovat všem návštěvníkům, organizátorům a hlavně soutěžícím a  poděkování 

si zaslouží paní Anna Lacinová, která opět vytvořila z perníku medaile a krásné upomínkové 

perníčky pro soutěžící. 

A úplně na závěr budu opakovat slova soutěžícího pana Černého (vařili guláš z hlívy ústřičné):  

„Nezvítězili jsme, ale jsme morální vítězové, protože vařit před tolika lidmi, kteří vám vidí 

doslova pod pokličku, chce kus odvahy“. 

A na tomto pravdivém hodnocení je vlastně založena podstata celé naší „Soutěže ve vaření 

gulášů“, která jistě propaguje naši vesnici, jak je vidět, v širokém okolí. 

 

Zpracoval: 

Za Lyžařský klub Veřovice 

Pavel Křížek 
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Pro majitele Senior Pasů: 

Vraťte se do dětství!  Přijďte 7. 9. a 8. 9. 2019, 10 - 18 hod. do Dolních Vítkovic v Ostravě a užijte si 

s námi víkend plný zábavy a zážitků.  

Nezapomeňte s sebou vzít své přátele, vnoučata a kartu Senior Pas pro získání 50% slevy :-)  

To je - Velký svět:  100,- Kč, Malý svět:  55,- Kč.                

19 



Dotazníkové šetření: 

Ve spolupráci s odborem sociálních věcí Městského úřadu Frenštát p.R. byl zveřejněn na webových 

stránkách obce Veřovice dotazník, zaměřený na potřeby občanů v oblasti sociálních služeb. Dotazník se 

týká hlavně rodin s osobou se zdravotním postižením. Můžete jej odeslat elektronicky, anebo si je 

vyzvednout na recepci Městského úřadu Frenštát p.R., vyplnit a odevzdat tamtéž.  Dotazníky jsou k 

dispozici do 31. 12. 2019 i na webových stránkách města www.mufrenstat.cz. 

 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA: 
Poděkování: 

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

Kováčovi ZLATÝ KŘÍŽ III. třídy za 80 bezpříspěvkových odběrů krve. Obecní úřad Veřovice 

oceňuje jeho hluboce lidský postoj a děkuje za reprezentaci obce. 

 

• Děkuji touto cestou paní vedoucí i prodavačkám z horní samoobsluhy COOP Veřovice za nález mé 

peněženky s doklady, kterou jsem omylem zapomněla v košíku.  

        Za lidský přístup děkuje Jindřiška Adamčíková            

 

• Děkujeme touto cestou všem za účast, slova soustrasti a květinové dary při posledním 

rozloučení s panem Jaroslavem Holubem. Poděkování patří i panu faráři Mgr. Miloslavu 

Šmahlíkovi, zpěvákům a hudebníkům i panu MUDr. Václavu Filipovi za lékařskou péči. 

      Zarmoucená rodina  

 

• Děkujeme touto cestou Vám všem, kteří jste se přišli naposledy rozloučit s panem 

Miroslavem Markem, za Vaše slova útěchy, projevy soustrasti i květinové dary. 

Poděkování patří rovněž panu faráři Mgr. Miloslavu Šmahlíkovi, veřovským hasičům, 

zpěvákům i muzikantům. 

      Manželka se synem 

 

Vzpomínka: 

• Dne 27. září 2019 by se dožil pan Zdeněk Sýkora 85 let.  

      Vzpomínají synové Zdeněk a Lubomír s rodinami. 

 

         Jubilanti měsíce září 2019: 
 

Radim Grunt, Pavel Šabo, Ondřej Ďurajka 

      Urszula Maria Fojtik 

            Rudolf Polášek, Marta Kondlerová,  

                 Ludmila Konvičková, Eva Kociánová 

   Květoslava Michalová, Oldřiška Geryková 

                         Jiřina Bartoňová 

 

Výše uvedeným jubilantům přejeme hlavně pevné zdraví, 

mnoho spokojenosti, optimismu,  štěstí a lásky do dalších let. 
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