
 

                                  Prosinec 2019 

Motto: „Na Vánoce vedou všechny cesty domů.“  
                                   Marjorie Holmes 

 

 

Vážení a milí občané, 

přejeme Vám krásné, zasněžené Vánoce,  

plné pohádek, klidu, dobrého jídla a moku  

a úsměvů na dětských tvářích.  

Do nového roku 2020 

hlavně pevné zdraví, 

stálou práci, štěstí na 

každém kroku  

a mnoho optimismu 

do žil. 

 

Zastupitelé a 

zaměstnanci  

obce Veřovice. 

 
 

 

 

 



„Na Vánoce mám plno přání, ale jen jedno si přeji nejvíc - abychom byli všichni zdraví“  

 

Vážení a milí spoluobčané, milé děti, 

konec letošního roku se velmi rychle blíží a připomenutí času Vánoc a oslav konce roku je 

za dveřmi. Toto období je vhodným časem, kdy se může rodina setkat, zapomenout na 

okolní svět a radovat se z přítomnosti nejbližších. Je třeba také vzpomenout na ty, kteří již 

mezi námi, bohužel, nejsou a chybí nám. Je to čas si také uvědomit, že ne všude na světě 

svátky vánoční budou svátky klidu a míru. Letošní rok 2019 se velmi rychle blíží ke konci a 

za chvíli máme rok 2020. Dovolte mi také Vám co nejsrdečněji poděkovat za Vaši spolupráci 

v končícím roce a těším se s Vámi na další spolupráci v roce následujícím. Zdárně 

společnými silami musíme zvládnout a dokončit velmi těžkou a náročnou stavbu: 

„Kanalizace a ČOV v obci Veřovice“ a začít s postupnými opravami místních komunikací, 

kterých máme ve vlastnictví zhruba 20 km. V roce 2020 se také společnými silami musíme 

vrhnout do stavby: „Chodníkové těleso Veřovice, podél silnice II/483 a II/480, včetně 

účelového odvodnění“. Chtěl bych Vám všem popřát klidné a ničím nerušené přípravy 

finále roku, krásné chvíle a spoustu radosti s Vašimi nejbližšími, a to nejen u vánočního 

stromku, ale i po celý následující rok. Jako vždy Vám budu přát to nejdůležitější, a to je 

ZDRAVÍ!  

Jakožto každoročně bych Vás chtěl všechny pozvat na tradiční vánoční jarmark za kulturní 

dům, který se uskuteční v sobotu dne 7.12.2019 od 15:00 hod. Bude pro Vás připraveno 

bohaté občerstvení, něco teplého i studeného na zahřátí, něco dobrého k pochutnání a 

snědku, tradiční zabijačkové pochoutky, tradiční prodej vánočních stromků, prodej 

uzených ryb, srnčí a dančí guláš, pečený divočák se zelím, domácí bramboráky od 

„Kameňa“, domácí koláče, preclíky, minitrdelníky a další…, dále vánoční ozdoby, dekorace 

i něco pro ty nejmenší a nejmilejší, pro děti. K poslechu nám zahraje koledy dechová hudba 

Galička, vystoupí SCHOLA s vánočním zpěvem u rozsvícení vánočního stromku, které se 

uskuteční v 16:30 hod. Už se na Vás všechny moc a moc těším, až se setkáme a společně 

nasajeme tu pravou vánoční atmosféru.  

Ještě před zahájením našeho tradičního vánočního jarmarku se uskuteční od 14:30 hod. 

adventní koncert pěveckého sboru Ondrášek v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve 

Veřovicích.  

Vážení a milí spoluobčané, milé děti, přeji Vám jménem svým i jménem Zastupitelstva obce 

Veřovice příjemně strávený předvánoční čas, šťastné a ve zdraví prožité vánoční svátky, 

plné pohody, klidu, odpočinku a dobrých lidských vztahů. Do následujícího roku 2020 Vám 

přeji hodně štěstí, zdraví a pracovních a rodinných úspěchů.  

Martin Fojtík  

starosta obce Veřovice 
  

USNESENÍ 

z 16. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, konaného dne 26.11.2019 

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

16/1 

určuje ověřovatele zápisu ve složení: Ing. Iva Šumšalová a Pavel Matúš 

16/2 

schvaluje program 16. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice 

16/3 

volí návrhovou komisi ve složení: Ing. Petr Vybíral a František Černoch 

16/4 

bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru          

16/5 

bere na vědomí zprávu předsedy finančního výboru              2  



16/6 

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

místostarostou obce Františkem Černochem 

16/7 

schvaluje a ukládá starostovi obce Martinu Fojtíkovi podepsat Dodatek č. 11 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. 6.3   

16/8 

schvaluje a ukládá starostovi obce Martinu Fojtíkovi podepsat Dodatek č. 12 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. 10   

16/9 

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

Veřovice“, IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno, IČ: 25322257, týkající se 

stavby „Kanalizace a ČOV v obci Veřovice“ 

16/10 

schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2019 

Příjmy  114 094 643 Kč +       0 Kč  =     114 094 643 Kč 

Výdaje  165 458 448 Kč + 1 757 934 Kč  =     167 216 382 Kč 

Financování      51 363 805 Kč + 1 757 934 Kč  =      53 121 739 Kč  

Úplné znění rozpočtového opatření č. 9/2019 je nedílnou součástí tohoto usnesení 

16/11 

bere na vědomí doporučení výběrové komise a jmenuje na pozici ředitelky příspěvkové organizace 

Kulturní zařízení Veřovice Bc. Gabrielu Lošákovou, DiS., Veřovice 360, 742 73 Veřovice s účinností od 

1.1.2020 na dobu určitou do 31.12.2020 

16/12 

schvaluje a ukládá starostovi obce Martinu Fojtíkovi podepsat Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 01090/2019/ 

PRC o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ mezi 

obcí Veřovice, Veřovice 670, 742 73 Veřovice, IČ: 00298531 a Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. 

října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692  

16/13 

vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Veřovice č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

16/14 

vydává Nařízení obce Veřovice č. 1/2019 Tržní řád, kterým se zakazuje podomní a pochůzkový prodej  

16/15 

neschvaluje žádost paní E. H., Veřovice, 742 73 Veřovice o odkoupení obecního pozemku parc. č. 2152/3 

ostatní plocha o výměře 85 m² v k.ú. Veřovice 

16/16 

schvaluje a ukládá starostovi obce Martinu Fojtíkovi podepsat Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene a Dohodu o umístění stavby IV-12-8017861/2, Veřovice, parc.č. 167/1, NNk mezi obcí 

Veřovice, Veřovice 670, 742 73 Veřovice, IČ: 00298531 a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, 

Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČ: 24729035 

16/17 

ukládá starostovi obce Martinu Fojtíkovi zjistit možnosti spolufinancování vícenákladů spojených 

s odvozem a uložením kontaminované zeminy a opravou povrchu krajské 

komunikace v souvislosti s výstavbou „Kanalizace a ČOV v obci Veřovice“. 

Termín: 31.12.2019 

 

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

   Martin Fojtík     3                 František Černoch  

   starosta obce                    místostarosta obce 



Důležitá upozornění pro občany  

Stavba: „Kanalizace a ČOV v obci Veřovice“!!! 

Vážení a milí spoluobčané, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

Předběžný harmonogram výstavby na období prosinec 2019 a leden, únor 2020 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lokality Rýnštok u č.p. 571, č.p. 572, č.p. 568, č.p. 132, č.p. 494, č.p. 579, č.p. 574, č.p. 575, č.p. 

569, č.p. 620, č.p. 573, č.p. 587, č.p. 446, č.p. 501, č.p. 308, č.p. 370, č.p. 396, č.p. 327. 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. Dalším velkým úsekem 

bude lokalita kolem kostela Nanebevzetí Panny Marie a kolem Orlovny č.p. 622. 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.  

 

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

Do konce dubna 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 řádů 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. 

Zatím je možno začít s předpřípravou a budováním těchto domovních kanalizačních přípojek,  
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ale bez napojení do kontrolní revizní šachtice s průměrem DN 400 s černým poklopem. 

UPOZORŇUJI a ZÁROVEŇ VÁS PROSÍM!!! Nepropojujte a nepouštějte prozatím vaše 

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 vaše 

splaškové vody nepostaráme, upozorňuji opravdu nepostaráme. Jen nám to stěžuje práci při 

výstavbě kanalizace.  

 

DOMOVNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 

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

dokončování projekčních prací na vašich domovních kanalizačních přípojkách k vašim 

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

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

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

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

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

uvedených čísel popisných či evidenčních, aby se dostavili do 31.01.2020 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 31.01.2020!!! 

 

Seznam nemovitostí vzestupně dle čísla popisného/evidenčního/parcelního:  

č. popisná: 15,28,65,75,83,115,118,165,282,300,320,629 

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 

 

 

 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU VEŘOVICE: 

• 17. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice se bude 
konat v úterý dne 10.12.2019 od 17,00 hodin v přísálí 
kulturního domu. 

 

• Stolní kalendáře na rok 2020 obdržíte zdarma do svých 
domovů v polovině měsíce prosince 2019. 

 

• Obecní úřad ve Veřovicích oznamuje občanům, že bude 
v době vánočních svátků uzavřen od 23.12.2019 – do 1.1.2020.  

         V novém roce zahájíme provoz ve čtvrtek 2. ledna 2020. 
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                 OBEC VEŘOVICE, se sídlem 742 73 Veřovice 670 

 

Obecně závazná vyhláška obce Veřovice č. 2/2019, 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů 

 

 

Zastupitelstvo obce Veřovice se na svém zasedání dne 26.11.2019 usnesením č. 16/13 usneslo vydat 

na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a 

v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):  

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

(1) Obec Veřovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“). 

(2) Správcem poplatku je obecní úřad Veřovice.1 

Čl. 2 

Poplatník 

(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů platí2: 

a) fyzická osoba přihlášená v obci, 

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo 

rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající 

poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo 

rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a 

nerozdílně. 

(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící 

v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí 

poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, 

příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.3 

Čl. 3 

Ohlašovací povinnost 

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů 

ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností 

zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.  

(2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, 

a příjmení, místo přihlášení, popřípadě další adresy pro doručování. 

(3) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné 

číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům 

označena evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém 

 
1 § 15 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních 
poplatcích“) 
2 § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích 
3 § 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích                                       



je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo 

stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou 

byty očíslovány.  

(4) Ve lhůtě podle odst. 1 je poplatník povinen ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti 

v důsledku změny přihlášení nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální 

rekreaci, bytu nebo rodinnému domu. 

(5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného 

smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, 

uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.4 

(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 

dnů ode dne, kdy nastala.5 

(7) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 a 3 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaje zveřejněné pro 

tyto účely správcem poplatku na úřední desce. 

Čl. 4 

Sazba poplatku 

(1) Sazba poplatku činí 480,- Kč a je tvořena: 

a) z částky 102,- Kč za kalendářní rok a 

b) z částky 378,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů 

obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za 

poplatníka a kalendářní rok. 

 

(2) Skutečné náklady za rok 2018 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 816 649,99 

Kč a byly rozúčtovány takto: 

Náklady 816 649,99 Kč děleno 2160 (2029 počet přihlášených osob na území obce + 131 počet 

staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není přihlášena žádná 

fyzická osoba) = 378,08 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) 

vyhlášky ve výši 378 Kč.  

  

(3) V případě změny místa přihlášení fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální 

rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle čl. 6 odst. 1 v průběhu 

kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců 

přihlášení, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu 

kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto 

měsíce.6 

Čl. 5 

Splatnost poplatku 

(1) Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30. 9. příslušného kalendářního roku.  

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný 

nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.  

 
4 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích 
5 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích 
6 § 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích 



Čl. 6 

Osvobození a úlevy 

(1) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba dle čl. 2 odst. 1 písm. a), která je7  

a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní 
nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě 
rozhodnutí soudu nebo smlouvy, 

b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na 
žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo 
nezletilého, 

c) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se 
zvláštním režimem nebo chráněném bydlení. 

(2) Od poplatku se osvobozují: 

 

a) fyzická osoba, která má trvalé bydliště v místě ohlašovny obecního úřadu na adrese Veřovice 

670 a místo jejího pobytu není známo 

 

b) fyzická osoba, která má trvalý pobyt v obci, a která se po dobu 6 a více po sobě jdoucích 

měsíců v kalendářním roce zdržuje v zahraničí (tj. mimo území ČR), pokud tuto skutečnost 

prokazatelně doloží nejpozději do konce kalendářního roku, kterého se osvobození týká 

(nárok na osvobození od poplatku se vztahuje pouze na dobu prokazatelného pobytu 

v zahraničí) 

Čl. 7 

Navýšení poplatku  

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce 

poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.8 

(2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na 

trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.9 

Čl. 8 

Odpovědnost za zaplacení poplatku10 

(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý  

a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti  

a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto 

poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník 

má stejné procesní postavení jako poplatník. 

(2) V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo 

opatrovníkovi poplatníka. 

(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně 

a nerozdílně. 

 
7 §10b odst. 3 zákona o místních poplatcích 
8 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
9 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích 
10 § 12 zákona o místních poplatcích 



Čl. 9 

Přechodné a zrušovací ustanovení 

(1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.1/2018, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 

27.11.2018 . 

(2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních 

právních předpisů. 

Čl. 10 

Účinnost 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2020.             

                  ............................ .......................................... 

 František Černoch     Martin Fojtík 

 místostarosta starosta 

 

 

 

Nařízení obce Veřovice č. 1/2019, Tržní řád, kterým se zakazuje 

podomní a pochůzkový prodej 

Zastupitelstvo obce Veřovice se na svém zasedání dne 26.11.2019, usnesením č. 16/14 usneslo 

vydat na základě zmocnění obsaženém v § 18 odst. 1 a 4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením§ 11odst.1 a § 

84 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení: 

Čl. 1 

Předmět právní úpravy 

(1) Předmětem tohoto nařízení je stanovit, které formy nabídky, prodeje zboží a poskytování služeb jsou 

na území obce Veřovice (dále jen „obec“) zakázány. 

(2) Účelem nařízení je zvýšení bezpečnosti obyvatel a návštěvníků obce a vytvoření příznivých podmínek 

pro život obyvatel i návštěvníků obce. 

Čl. 2 

Vymezení pojmů 

1. Podomním prodejem se pro účely tohoto nařízení rozumí nabízení a prodej zboží nebo nabízení a 

poskytování služeb provozované formou pochůzky, kdy je bez předchozí objednávky v objektech 

určených k bydlení, ubytování a rekreaci prodáváno zboží nebo poskytovány služby.  

2. Pochůzkovým prodejem se pro účely tohoto nařízení rozumí nabízení a prodej zboží nebo nabízení a 

poskytování služeb s použitím přenosného nebo neseného zařízení (konstrukce, tyče, závěsného pultu, ze 

zavazadel, tašek a podobných zařízení) nebo přímo z ruky. Nerozhoduje, zda ten, kdo zboží nebo služby 

nabízí a prodává nebo nabízí a poskytuje, se přemísťuje nebo stojí na místě. 

 

Čl. 3 

Zakázané formy prodeje zboží a poskytování služeb 

1. Na území obce   je zakázán podomní prodej. 

2. Na území obce je zakázán pochůzkový prodej. 

 



Čl.4 

Prodej zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje 

Toto nařízení se nevztahuje na: 

1. veřejné sbírky1  

2. nabízení služeb pro bezpečný provoz komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv podle zvláštního předpisu2 

3. prodej v pojízdné prodejně 

4. prodej tisku prostřednictvím kamelotů. 

 

Čl. 5 

Závěrečná ustanovení 

1. Porušení povinností stanovených tímto nařízením obce se postihuje podle jiných právních předpisů3. 

2. Toto nařízení obce nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení. 

 

…………………………..     …………………………. 

František Černoch           Marin Fojtík 

        místostarosta           starosta  

 

_______________________________________________________________________ 

 
1 zákon č.117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších 

předpisů 
2 nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv 
3 zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

OZNÁMENÍ O CENĚ VODNÉHO A STOČNÉHO OD 1. 1. 2020 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. oznamují změnu ceny vodného a stočného 

od 1. 1. 2020: 

Voda pitná (vodné)  41,10 Kč/m3 (bez DPH)  47,27 Kč/m3 (vč.15% DPH) 

Voda odvedená (stočné) 36,51 Kč/m3 (bez DPH)  41,99 Kč/m3 (vč.15% DPH) 

Nové ceny budou uplatněny vůči odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 

2020, popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a 

dodavatelem. 

 
 

PŘÍZNIVCI MARIÁŠE INFORMUJÍ 

V sobotu 23. 11. 2019 byl v prostorách restaurace Na Fojtství ve Veřovicích odehrán turnaj 

v mariáši, jehož se zúčastnilo 63 hráčů. Umístění prvních 3 hráčů je následující: 

1. Krkoška Bob Ostrava 
2. Till Josef  Ostrava  
3. Janáček Jiří  Ostrava 

Jako nejlepší z veřovských hráčů se umístil Roman Beseda na 4. místě a získal 

bramborovou medaili v podobě krásné dorty od Marie Machové. Tímto 

děkujeme i následujícím sponzorům, bez kterých by se turnaj těžko uskutečnil: 

Petr Blažek, Jiří Blažek, Lucie a Tomáš Křížkovi, Michal Piterák, Roman 

Beseda, René Matúš, Lukáš Beseda, Vladimír Tománek, Jiří Černoch (SLUP), 

Jaroslav Balcárek a v neposlední řadě Obecní úřad Veřovice. 

Poděkování rovněž patří panu Jaroslavu Balcárkovi a jeho personálu za velmi 

dobrou celodenní obsluhu a především vynikající jídlo a občerstvení. 

Příznivci mariáše 
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Advent znamená příchod 

Advent je doba očekávání a příprav na vánoční svátky. Advent býval dobou duchovní přípravy 

na Vánoce, dobou rozjímání a dobročinnosti.  Je to období čtyř nedělí před Vánoci. Spolu 

s Adventem se spojují adventní věnec, adventní kalendář, čas na pečení cukroví a vánoční 

jarmarky. Tak jako každý rok i letos naše škola v pátek před první adventní nedělí, uspořádala 

školní vánoční jarmark. Už během listopadu si žáci plánují, co pěkného vyrobí a přemýšlejí, co se 

bude dobře prodávat nebo udělá radost. V tělocvičně již od tří hodin si mohli návštěvníci vybrat 

spoustu originálních výrobků dětí i rodičů, kteří se zapojili do přípravy jarmarku. Bok tělocvičny 

lemovaly jako každý rok panely s výtvarnými pracemi dětí. Kdo chtěl, ochutnal vánoční punč 

či perník, poseděl s přáteli. 

Svým dobrovolným vstupným mohli návštěvníci přispět na tradiční vánoční charitativní sbírky. 

Závěrem děti zazpívaly vánoční koledy pod vánočním stromečkem, který jste nám pomohli 

rozsvítit. Teď se můžeme těšit na Vánoce. 

 

Všichni zaměstnanci školy přejí krásné Vánoce a v novém roce zdraví, štěstí, pohodu 

a dobrou náladu. 

 

Mgr. Renata Štěpánová 

Projektový den Lidské tělo 

V pátek 25. 10. nás v 5. třídě navštívila fyzioterapeutka Mgr. Petra Milichová, která nám přišla 

povykládat zajímavosti o lidském těle týkající se hlavně páteře a dolních končetin. Na začátku 

jsme se věnovali páteři - základním informacím, obrázkům a problémům s páteří. Soustředili 

jsme se pak na správné sezení ve školní lavici. Z praktického hlediska jsme si vyzkoušeli měření 

našeho předklonu, úklonu do strany a vyzkoušeli si správný sed. Zároveň jsme si k práci postupně 

vyplňovali pracovní list. Následně jsme se věnovali dolní končetině - základním informacím, 

obrázkům, správnému otisku nohy, vhodné obuvi. Prakticky jsme si obkreslili bosou nohu 

a porovnávali nožní klenbu. Poté jsme obkreslovali naše školní papuče a hodnotili jejich tvar 

a velikost. V závěru jsme si vyzkoušeli stimulaci nohy na překážkové dráze, kde jsme se setkali 

s různými pomůckami a povrchy, po kterých je možné chodit. Žáci celý den zhodnotili pozitivně, 

chválili aktivity. Jediné negativum bylo psaní do záznamového listu a někteří byli smutní, 

že nedosáhli prsty v předklonu na zem. 

Mgr. Kateřin Rašková, Andrea Tichavská 

Beseda o zdraví 

Ve středu 6. listopadu absolvovali žáci 8. a 9. třídy besedu s lektorkou Mgr. Annou Šnajdrovou, 

která se věnuje přípravě a realizací přednášek a školení v oblasti ochrany veřejného zdraví 

pro všechny věkové kategorie. Paní Šnajdrová zajímavou formou pojala problematiku 

onemocnění HIV, ochrany zdraví dospívajících, zodpověděla na případné dotazy. Žáci si také 

ve skupinkách mohli zasoutěžit. Beseda svým obsahem zaujala i poučila. 

Mgr. Martina Šlapalová 
11 
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Halloween ve školní družině 

V rámci školní družiny a kroužku angličtiny jsme pro děti uspořádaly tematicky zaměřené 

odpoledne plné her a zábavy, ale i vědomostních úkolů. Na začátku jsme probrali teorii, aby 

všichni věděli, co to je za svátek, kdy a kde se slaví a proč. Děvčata a chlapci si pak užili plno 

smíchu a legrace při různých disciplínách na stanovištích. Zážitek umocňovala možnost vyrobit si 

nějakou masku v družině nebo si přinést svoji. Úkoly jsme později vyhodnotily a všechny sladce 

potěšily drobnou odměnou. Chceme poděkovat sourozencům Pískalovým za obsluhu stanoviště 

s uměleckým malováním na ruce a děvčatům z 9. třídy za pomoc s výzdobou. 

Vychovatelky ŠD 

Drakiáda ve školní družině 

K podzimu neodmyslitelně patří pouštění draků. Ve školní družině máme tuto aktivitu tradičně 

ukotvenou. V jeden den se na akci nikdy nesejdou všechny děti a těm, co nemohou, je to pak líto. 

Z tohoto důvodu se nám již druhým rokem osvědčilo chodit na kopec s draky opakovaně. 

Od začátku listopadu jsme si byli zadovádět dokonce osmkrát. Počasí nám přálo, bylo teplo, ale 

vítr si s námi trochu pohrával a někdy se mu moc nechtělo foukat.  Děti byly moc šikovné a často 

si samy poradily s manipulací i drobnou opravou. Nakonec se do oblak dostal téměř každý drak 

a udělal tak svému majiteli nemalou radost. 

Vychovatelky ŠD 

Beseda o šikaně a kyberšikaně 

V úterý 12. 11. byla pro žáky 6. třídy zorganizována preventivní beseda s PhDr. Pavlem Letým 

z Pedagogicko-psychologické poradny v Novém Jičíně. Beseda byla zaměřena na téma 

kyberšikany, jakožto jedné z novodobých hrozeb, se kterými se mohou žáci setkat. 

Žáci se shodli, že byla beseda poučná a velmi se jim líbila. Zde jsou některé z jejich myšlenek: 

„Líbilo se mi, že jsme si řekli, jak tomu zabránit… Video bylo celkem smutné a dostalo mě to. 

Je neuvěřitelné, kam ten svět spěje. Mrzelo mě, že kluk ukončil život kvůli svým, s prominutím 

blbým spolužákům. Vzalo mě to za srdíčko a bylo mi to líto. Vzala jsem si poučení do života 

a nikdy se s šikanou a kyberšikanou nechci setkat. I kdyby se tak stalo, už vím, jak se jí bránit.“ 

„Seminář byl fajn, ale byla jsem smutná z příběhu o klukovi, který kvůli spolužákům, kteří ho 

šikanovali, spáchal sebevraždu. Dozvěděla jsem se o šikaně hodně nových věcí. Na koho se 

obrátit, co dělat když vás někdo šikanuje apod. Líbilo se mi to a bavilo mě to.“ 

„Přednáška byla zajímavá. Pan Letý, který nám povídal různé příběhy, byl milý a mluvil 

zajímavě. Bavilo mě, když nás rozřadil do skupinek a hráli jsme hru na soudce. Film byl 

zajímavý. Bylo to poučné a už vím, za kým mám jít, když se něco takového bude dít. Líbilo se mi 

to!“ 

Bc. Hana Hajdušková 

Policie ČR 

S policií ČR se setkali ve čtvrtek 7. listopadu na jejím pracovišti v Novém Jičíně žáci šesté 

a sedmé třídy. Policie pro ně uspořádala preventivní program zaměřený na drogovou 

problematiku. Vysvětlili dětem, jaké drogy jsou užívány, jak působí, jaké má užívání drog vliv 

na zdraví lidí, zejména na nebezpečnost jejich užívání pro děti. Věnovali se i právní problematice, 

týkající se výroby a užívání  drog. Děti tématika zaujala, dostaly fundované odpovědi na mnoho 

svých dotazů. Také si mohly prohlédnout praktické ukázky. 

Program se dětem líbil, dověděli se mnoho užitečných informací. 

                                                              12                                              Mgr. Božena Přikrylová 



Právní odpovědnost dětí 

Ve čtvrtek 14. 11. jsme s 9. třídou navštívili policii ČR v Novém Jičíně. Byl pro nás připraven 

preventivní program o právní odpovědnosti dětí. Přednáška i prezentace se mi líbila, dozvěděli 

jsme se mnoho informací. Líbilo se mi, jak na žácích naší školy předváděli krádež mobilního 

telefonu. Už vím, jaký je rozdíl mezi přestupkem a trestným činem a co by stalo, kdybych porušil 

zákon. 

Dnešní program se mi i mým spolužákům líbil. 

Michal Černoch, 8. třída 

Soutěž Náboj 2019 

Letos se žáci naší školy opět zúčastnili mezinárodní matematicko-fyzikální soutěže ve Frýdlantu 

nad Ostravicí, která probíhala v pátek 22. listopadu souběžně na více místech. 

V Náboji nejde o bezduchou aplikaci postupů naučených ze školy, úlohy zpravidla vyžadují jistou 

dávku invence a důvtipu. Příklady jsou netradiční a pomáhají rozvíjet představivost, logické 

myšlení a především zájem o matematiku a fyziku. Žáci soutěží v čtyřčlenných týmech. Všichni 

členové týmu jsou žáky stejné školy. 

Tým našich deváťáků byl ve stejném složení jako vloni: Jindřich Boháč, Robin 

Drozd, Magdaléna Cibulcová a Kristián Matúš. Z 34 týmů převážně gymnázií a městských 

škol se naši umístili na krásném 10. místě. 

Blahopřejeme.                                                                                

Bc. Marie Matúšová 

 

 

Zprávy o činnosti MŠ za měsíc listopad 2019 
 

V posledním podzimním měsíci jsme si s dětmi vyprávěli o tom, jak vypadá podzimní příroda na 

zahradě, na poli a v lese a jak se chystají zvířátka na zimu. Při vycházkách děti pozorovaly 

barevnost lesa, naučily se základní poznatky o lese - poznávat listnaté a jehličnaté stromy, jejich 

názvy, vzhled a plody, sbíraly přírodniny, pozorovaly ptáky, veverky, zajíce a srnky. Výuka 

probíhala často přímo v lese formou zážitkového učení – tzn. poznávání všemi smysly (na vlastní 

oči, hmat, nos i uši), čímž u dětí dochází k přirozenému vnímání a snadnému zapamatování.  
O lese jsme se učili v lese. Protože si děti rády hrají „na divadlo“ a převlékají se do různých 

kostýmů - dramatizovaly pohádky se zvířecí a lesní tématikou, zpívaly písničky a říkaly básničky 

o zvířátkách, vybarvovaly omalovánky zvířátek a konstruovaly zvířátka a les z různých stavebnic 

a přírodních materiálů. 

Na začátku listopadu jsme si připomněli svátek, kterému se lidově říká DUŠIŠKY a vyrobili jsme 

si věnečky se svíčkou. 

V listopadu skončil starším dětem plavecký výcvik. V závěrečné lekci byly děti odměněny 

„Mokrým vysvědčením“ a medailemi. 

Také jsme měli kulturní vyžití. Naše MŠ se proměnila v malou divadelní scénu. Zavítalo k nám 

divadlo Leonka, s pohádkou „Loupežník a slunečnice“, která navazovala na probíhající téma. 

V prosinci nás čeká ještě několik akcí. Ozdobíme si vánoční stromeček, potom přijde Mikuláš se 

svou družinou a nadílkou pro děti ve spolupráci s žáky 9. třídy ZŠ. Celý den bude v MŠ čertování, 

kde si společně zatancujeme, zazpíváme a zahrajeme různé čertovské hry a v kotli uvaříme 

brambory.  

V dalším týdnu odpoledne přijdou do MŠ rodiče a se svými dětmi napíšou dopis Ježíškovi, který 

společně za zpěvu vánočních koled odneseme Andělovi, který mu psaníčka určitě předá. Možná 

přijde Ježíšek i do školky, a o tom Vám napíšeme příště.  

S dětmi také přivítáme nové občánky Veřovic v obřadní síni s pásmem písní a básní. 
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Ve dnech 25. – 27. 11. 2019 navštívila naši MŠ Česká školní inspekce. Byla hodnocena 

bezpečnost, metody a formy práce, přímá práce učitelek, využívání materiálního vybavení školy a 

přírodního prostředí, školní dokumentace - soulad s legislativou a další oblasti. 

Mateřská škola byla velmi kladně hodnocena po stránce materiální – prostory budovy, vybavení 

didaktickými pomůckami, jejich zpřístupnění dětem a maximální využití v pedagogickém 

procesu.  

Vyzdviženo bylo pozitivní klima tříd, samostatnost a schopnost dětí vzájemně se podporovat a 

spolupracovat; kvalitní vzdělávání dětí, které je podporováno inovativním metodami a formami 

práce; aktivní spolupráci školy s vnějšími partnery - zřizovatel, spolky obce, místní řemeslníci, 

ekologická sdružení regionu a provázanost předškolního a základního vzdělávání. Ve všech 

posuzovaných oblastech byla MŠ hodnocena velmi kladně. Výsledek šetření ČŠI bude vyvěšen 

na webových stránkách školy. 

Upozorňujeme, že provoz mateřské školy bude přerušen ve dnech 23. 12. 2019 - 3. 1. 2020. 

Jménem všech zaměstnanců a dětí mateřské školy přejeme občanům Veřovic krásné Vánoce 

a v novém roce 2020 pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, radosti a spokojenosti. 

                                                         Alena Bezděková 

 

 

Pro lyžaře začíná nová sezóna 2019/2020 
Pro sportovní odvětví, která využívají venkovní sportoviště už sezóna skončila, naopak lyžaři 

začínají sezónu 2019/2020. 

Podmínky v posledních letech nebyly pro lyžování příznivé, už několikrát za poslední roky jsme 

museli přesunout Krajské závody kvůli nedostatku sněhu na Pustevny. 

Maškarní karneval na lyžích byl po tříleté absenci ze stejných důvodů, 

uskutečněn v letošním roce s vypětím všech sil organizátorů. 

Takže s napětím očekáváme, čím nás překvapí letošní zima a jak to bude se 

sněhovou nadílkou. Tím, že jsme v roce 2018 vybudovali nové osvětlení na 

sjezdovce a také na dolní běžecké louce, vytvořili jsme podmínky pro 

večerní lyžování. Současná sněžná technika, kterou máme nám umožňuje připravit a udržovat 

svah s vlekem a také vytvořit kvalitní běžecké stopy na dolní louce. Vše bude tedy záležet na 

podmínkách a zejména na vrstvě sněhové pokrývky a pokud budou příznivé, bude lyžování 

probíhat i ve večerních hodinách následovně: 

 

- Pátky od 16 - 20 hod. 

- Soboty od 9 - 20 hod. 

- Neděle od 9 -  16 hod. 

- Lyžovat se bude také v době vánočních prázdnin mezi vánočními svátky. 
 

Termín Krajského závodu v běhu na lyžích, zařazeného do kalendáře Moravskoslezského svazu lyžování 

již známe a doufáme, že se uskuteční v našem areálu v sobotu dne 8. února 2020. 

Na závěr děkujeme všem občanům, kteří navštěvují přes víkendy náš areál, všem těm, kteří navštívili 

naše sportovní a společenské akce v roce 2019, všem sponzorům, kteří se jakkoliv podíleli na podpoře 

naší činnosti a zejména děkujeme Zastupitelstvu naší obce za poskytnuté dotace na činnost Lyžařského 

klubu v roce 2019. 

Zároveň zveme všechny občany na naše akce pořádané v roce 2020. Bude se opět jednat např. o „XII. 

ročník soutěže ve vaření gulášů“, který svou popularitou už překročil hranice naší obce, Maškarní 

karneval na lyžích pro děti, přespolní závod v běhu, závody v běhu na lyžích atd. 

Všem členům Lyžařského klubu Veřovice, jejich rodinným příslušníkům a všem občanům naší obce 

přejeme veselé prožití svátků vánočních, štěstí, zdraví a hodně pracovních a osobních úspěchů v roce 

2020. 

Za Lyžařský klub Veřovice  Pavel Křížek                      14 



PŘÍSPĚVEK KYNOLOGICKÉHO KLUBU VEŘOVICE 
Zkoušky dle zkušebního řádu Kynologické jednoty Brno 

V sobotu 9. listopadu jsme uspořádali zkoušky dle zkušebního řádu Kynologické jednoty ČR 

Brno. Na zkoušky nastoupilo celkem 8 psovodů, z toho 5 psovodů byli členové ZKO Veřovice. 

Zkoušky úspěšně složili 4 naši psovodi. Základní zkoušku ovladatelnosti psa (ZOP) složila Klára 

Přadková s hovawarticí Quinny a Jana Sorková s německou dogou Safirou. Zkoušku vyšší stupně 

(ZPU1) úspěšně složila Květa Valušová s hovawarticí Poly Černá tečka ze své vlastní 

chovatelské stanice a Pavla Besedová s německou ovčandou Curií. Všem úspěšným absolventům 

blahopřejeme. 

Získání atestu figuranta I. třídy 

V neděli 10. listopadu se náš figurant Martin Žáček zúčastnil školení figurantů v Praze. Zde se 

mu podařilo úspěšně složit zkoušku na figuranta I. třídy a díky tomu může v současné době 

figurovat i na soutěžích a akcích krajského významu. Pro kynologický klub Veřovice je to velký 

úspěch, neboť doposud jsme měli mezi svými členy pouze figuranty s atestem II. třídy. 

  

Kynologický klub Veřovice přeje všem krásné a pohodové 

Vánoce a zároveň děkuje svým členům za aktivní činnost 

v průběhu celého roku. Rádi bychom také poděkovali obci 

Veřovice a všem našim věrným příznivcům, sponzorům i 

široké veřejnosti za podporu. 

 

INFORMACE POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY – ODDĚLENÍ PREVENCE: 

Kontroly chatových oblastí 
MS kraj – preventivní rady k zabezpečení rekreačních objektů, aktualizace mobilní aplikace 

 „Zabezpečte se“ 

V tomto období již nastal čas, kdy „hlavní“ sezóna chataření se chýlí ke konci. Někteří majitelé již svá 

rekreační obydlí „zazimovali“, jiní toto právě činí nebo se připravují.  

…dosud neznámý pachatel měl v jedné z chatových oblastí provést vloupání do dílny poblíž rekreační 

chaty a následně odcizit zahradní techniku. Poté se měl vloupat také do uvedené chaty a odcizit z ní 

elektroniku a potraviny. Škoda byla vyčíslena na více než třicet tisíc korun… 

Je na místě uvést, že delší nepřítomnosti majitelů mohou využít pachatelé či nezvaní nocležníci. Policisté 

v Moravskoslezském kraji provádějí nepravidelně kontrolu chatových oblastí, a to i s využitím psovodů 

se služebními psy. I v rámci běžného výkonu služby policie dohlíží na uvedené lokality. Několik kontrol, 

také v rámci celorepublikového projektu s názvem „Zabezpečte se! Chraňte majetek sobě i svým 

sousedům“, již policisté na několika místech v kraji realizovali. Při této příležitosti také přítomným 

majitelům připomínali preventivní rady týkající se zabezpečení rekreačních objektů: 

- poblíž objektu nenechávat zejména žebříky či nářadí, které by mohlo usnadnit násilné vzniknutí 

do chaty, 
- řádně uzavřít okna, zajistit objekt vhodnými způsoby (okenice, mříže), s ohledem na hodnotu 

jeho zařízení zvolit vhodné zabezpečení chaty, případně i elektronickými prostředky, 

- pokud je to možné, je vhodné odvézt cenné věci (elektroniku, kola, starožitnosti), pro případ 

odcizení si pořídit jejich fotodokumentaci a zaznamenat si výrobní čísla hodnotných přístrojů a 

věcí, 

- objekt nepravidelně navštěvovat i v zimním období. 

Další preventivní informace se lze dozvědět v mobilní aplikaci s názvem „Zabezpečte se“, která byla 

představena již v loňském roce a na podzim byla aktualizována, více na: 

https://www.policie.cz/clanek/vylepsena-aplikace-napovi-jak-se-chranit-pred-zlodeji.aspx 

U této problematiky je velmi důležité nebýt lhostejní k ostatním, pomáhat si a také všímat si podezřelých 

osob či vozidel.  

                                                                            15                        por. Mgr. Lukáš Kendzior, komisař 

https://www.policie.cz/clanek/vylepsena-aplikace-napovi-jak-se-chranit-pred-zlodeji.aspx


INZERCE – PRODEJ 

                             PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ - BUK 

1) prostorové metry (rovnané 1 m délky) 

2) uložené, štípané špalky do prostorového metru 

    (délky 30, 35, 40,...) 

 

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

vozík 2,5 PRM,   Man 4,5,6,7 PRM 
 

 

 
Vážení občané,  

ve dnech 1. až 14. ledna 2020  bude probíhat ve Vaší obci Tříkrálová sbírka.  

V této době u Vašich dveří zaklepou za zpěvu koledy tři králové, kteří se Vám 

prokážou platnou průkazkou. Peněžité dary, které věnujete do sbírky, budou 

použity k podpoře zdravotních a sociálních projektů. Věříme ve Vaši štědrost 

a dobrosrdečnost. Mockrát Vám děkujeme.     

Pracovníci Charity Kopřivnice 

 
                                                                

 

 

ČS PLUS – informuje              
Stavební spořitelna Čs a.s. 

 

Služby -  

České spořitelny a.s. - hypotéky, spotřebitelské úvěry 

Stavební spořitelny Čs.a.s. - hypoúvěry, stavební úvěry, stavební spoření 

Penzijní společnosti Čs.a.s. - doplňkové penzijní spoření, změny 

Kooperativy pojišťovny a.s. - životní pojištění Flexi, neživotní pojištění, 

Equa Bank - hypotéky, spotřebitelské úvěry 

   

se vrací do naší obce - od 5.11.2019 v kanceláři ČS PLUS  - budova Revíru 

Veřovice č.p. 197 

 

Otevírací doba:  

ÚT : 10.00-16.00 hodin 

ČT : 08.00-14.00 hodin 

                                                             
Mimo uvedenou dobu schůzky na objednání:  

tel.: 737 485 282 Štěpánová Anna, email: anna.stepanova@ceskasporitelnaplus.cz 

tel.: 731 254 624 Vroblová Ester       
16 
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Pohřební služba Božena Böhmová 

Hřbitovní 1354, Kopřivnice 

Telefon: 556 812 944, 602 774 311 

www.psbohm.com 

 

 

 

 

Poskytujeme komplexní zajištění pohřbů 

- nepřetržité převozy zesnulých z místa úmrtí 

- převozy zemřelých na a ze zdravotní/soudní pitvy 

- vyřízení matriky, úmrtního listu, paragraf do zaměstnání 

- vyřízení pohřbu u Vás doma 

- kněze, řečníka 

- veškeré obřady (např. v kostele, obřadní síni, krematoriu,  

   modlitebně …) 

- multimediální projekce v obřadní síni v Kopřivnici 

- široký výběr rakví a příslušenství 

- tisk parte na počkání, vyvěšení (obálky, známky) 

- květiny a dopravu na místo pohřbu zdarma 

- hudba dechová, reprodukovaná hudba, zpěv v obřadní síni 

- vykopání hrobu včetně dekorace, otevření a uzavření hrobky 

- nosiče rakve a věnců 

- přesyp urny, vsyp zpopelněných ostatků na vsypové loučce 

 

                                   Provozní doba kanceláře 

 

Pondělí – pátek  8:00 – 15:00 hodin 

 

Telefon: 556 812 944, 724 517 789   

(po telefonické domluvě lze sjednat pohřeb i mimo tuto pracovní 

dobu) 

                              Pohotovostní služba 24 hodin denně 
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Jubilanti měsíce prosince  2019 
Jarmila Černochová, Hana Hanáková, Ludmila Vavrošová 

 Marie Bartoňová, Miroslava Drozdová 

              Štěpánka Vroblová 

Jubilantům posledního měsíce roku 2019 přejeme hlavně 

pevné zdraví, štěstí, spokojenost a optimismus do dalších let. 

 

 
Vzpomínky: 

 Dne 29. listopadu 2019 uplynulo 5 let od úmrtí pana 

Albína Tománka. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Snacha Anna, vnuk Ivo a vnučka 

Šárka. 

Dne 15. prosince 2019 vzpomeneme 15 let od chvíle, kdy nás navždy opustil pan Ing. 

Ivo Tománek. S láskou vzpomínají manželka Anna, syn Ivo a dcera Šárka.    

Dne 4. prosince 2019 by se dožil pan Jaroslav Černoch 60 let. Kdo jste ho znali, 

vzpomeňte s námi. S láskou vzpomínají manželka Věra a dcery s rodinami. 

Dne 7. prosince 2019 uplyne 25 let od úmrtí naší maminky paní Marie Matúšové. 

S láskou vzpomínají dcery Jana a Marie a syn Ladislav s rodinami. 

Dne 18. prosince 2019 uplyne již 20 let od úmrtí pana Františka Vaculína.  

Vzpomínají manželka Ludmila, dcery Ludmila, Jana a syn Pavel s rodinami. 

Poděkování: 

Děkujeme všem za hojnou účast, slova soustrasti a květinové dary při posledním 

rozloučení s panem Milošem Lošákem. Za zarmoucenou rodinu manželka Jana, syn 

Michal a dcera Jana s rodinou. 

 Poděkování: 

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

rozloučení se zemřelou paní Emilií Tománkovou. Za zarmoucenou rodinu dcery 

Věroslava a Jana. 
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