
                                                    

                 Září 2020 

Motto: 

„Pro život, ne pro školu se učíme.“ —  Seneca,  římský filozof 

 

 

Uběhly letní prázdniny a děti po delší odmlce, zapříčiněné i koronavirovou situací, opět 

včera zasedly do školních lavic.   

Všem žákům od 1. až po 9. třídu bych chtěl popřát mnoho školních úspěchů, 

pedagogickým pracovníkům pak pevné nervy a hodně trpělivosti, a  samozřejmě všem 

pevné zdraví.  

 

Dne 19. září 2020 se uskuteční již 18. ročník memoriálu olympijského 

vítěze Emila Zátopka – „Běh rodným krajem Emila Zátopka“. V 11,00 

hodin proběhne start závodu od Technického muzea v Kopřivnici. 

Délka trasy je 22,3 km. Kolem 11,20 hodin budou první závodníci 

probíhat naší vesnicí. Přijďte je, prosím, povzbudit k hlavní silnici. 

Slavnostní vyhlášení vítězů hlavního závodu bude ve Valašském 

muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Vstup do dřevěného 

městečka a na všechny doprovodné akce je zdarma.  

 

 

Dne 28. září si připomeneme „Den české státnosti“. Slavíme 

památku svatého Václava, knížete českých zemí. Připomíná 

událost z roku 935, kdy byl kníže Václav zavražděn svým bratrem 

ve Staré Boleslavi. Tento den je od roku 2000 státním svátkem.  

 

 

 

 

 

Vážení a milí spoluobčané, přeji Vám krásné nadcházející podzimní dny. 

Martin Fojtík, starosta obce 

 

 

 

 
 



Důležitá upozornění pro občany:  

Stavba: „Kanalizace a ČOV  obce 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 a říjen 2020 

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

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

Na již nově vybudovaných hlavních kanalizačních stokách v obci Veřovice budou probíhat 

veřejné části kanalizačních přípojek, tj. odbočky k daným rodinným domům (nemovitostem). 

Jsou zahájeny realizační práce na úpravě finálních povrchů na místních komunikacích (jedná se o 

místní uličky - tzv. malé strany - kompletně v celé obci Veřovice) po stavbě: „Kanalizace a ČOV 

v obci Veřovice“. Postupně v obci probíhají opravy již na nově vybudovaném kanalizačním řadu 

a na veřejných kanalizačních přípojkách. Probíhají závěrečné dokončovací práce na stavbě: 

„Kanalizace a ČOV obce Veřovice“. Budeme postupně zahajovat zkušební provoz.  

  

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

Do konce září 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.  

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.  
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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 veškerá 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 

 
                                

USNESENÍ 

z 23. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, konaného dne 21.7.2020 

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

23/1 

určuje ověřovatele zápisu ve složení: Pavel Matúš a Mgr. Zuzana Piteráková 

23/2 

schvaluje upravený program 23. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice 

23/3 

volí návrhovou komisi ve složení: Ing. Ondřej Matuš a Ing. Miroslav Marek 

23/4 

bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru 

23/5 

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

místostarostou obce Františkem Černochem 

23/6 

revokuje usnesení č. 22/8 z 22. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, konaného dne 23.6.2020, kterým 

se schválil podepsat Dodatek č. 20 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 byl Změnový list č. 16 

v celkové výši 281.295,09 Kč bez DPH 

23/7 

schvaluje a ukládá starostovi obce Martinu Fojtíkovi podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě o pronájmu 

pozemku OS 142/18/VHS a DS 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 se mění doba trvání pronájmu pozemku od 1.8.2018 

na dobu určitou do 30.9.2020  

23/8 

schvaluje a ukládá starostovi obce Martinu Fojtíkovi podepsat Dodatek č. 21 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. 17 v celkové výši 3.975.000 Kč bez DPH                                  3 
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23/9 

schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2020 takto: 

Příjmy  60 265 400 Kč +         0 Kč      = 60 265 400 Kč 

Výdaje  76 469 000 Kč +      3 683 600 Kč      = 80 152 600 Kč 

Financování 16 203 600 Kč +      3 683 600 Kč      = 19 887 200 Kč  

Úplné znění rozpočtového opatření č. 6/2020 je nedílnou součástí tohoto usnesení 

23/10 

rozhodlo v souladu s doporučením hodnotící komise veřejné zakázky „Chodníkové těleso Veřovice, podél 

silnice II/483 a II/480, včetně účelového odvodnění“ o vyloučení účastníka zadávacího řízení: firma IDS 

– Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., se sídlem Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, 

IČ: 25869523 

23/11 

rozhodlo v souladu s doporučením hodnotící komise veřejné zakázky „Chodníkové těleso Veřovice, podél 

silnice II/483 a II/480, včetně účelového odvodnění“ o vyloučení účastníka zadávacího řízení: firma 

Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 00014915 

23/12 

bere na vědomí Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016 za rok 2019, jehož součástí je 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016 za rok 2019 

(v souladu s § 39 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb.) 

23/13 

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

věcného břemene a dohodu o umístění stavby IV-12-8019288/3, Veřovice, p.č. 1325/7 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 Děčín, IČ: 24729035, zastoupená Ing. Martinem Bartečkem, 

Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2, IČ: 47195355 

23/14 

neschvaluje žádost ze dne 9.7.2020 o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohodu o umístění stavby IV-12-8019282/4, Veřovice, p.č. 1645/20 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 Děčín, IČ: 24729035, zastoupená Ing. Martinem Bartečkem, Lublaňská 1002/9, 

120 00 Praha 2, IČ: 47195355 

23/15 

schvaluje koupi pozemku parc.č. 265/2 – zahrada o výměře 6 m² v k.ú. Veřovice, dle GP č. 2437 -25/2020 

vyhotoveného Ing. Miroslavem Veselkou ze dne 24.5.2020 od paní H. F. Veřovice, 742 73 Veřovice a 

pana J. F., Veřovice, 742 73 Veřovice, za cenu 50 Kč/m², tj. za celkovou cenu 300 Kč 

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

   Martin Fojtík                       František Černoch  

   starosta obce              místostarosta obce 
 

 

USNESENÍ 

z 24. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, konaného dne 18.8.2020 

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

24/1 

určuje ověřovatele zápisu ve složení: Ing. Petr Vybíral a Lukáš Urbanovský 

24/2 

schvaluje upravený program 24. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice 

24/3 

volí návrhovou komisi ve složení: Martin Fojtík a Ing. Petr Šťastný 

24/4 

bere na vědomí zprávu předsedy finančního výboru 

24/5 

revokuje usnesení č. 23/8 z 23. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, konaného dne 21.7.2020, kterým  
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se schválil podepsat Dodatek č. 21 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 byl Změnový list č. 17 

v celkové výši 3.975.000 Kč bez DPH 

24/6 

neschvaluje podepsat Dodatek č. 22 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. 18 

v celkové výši 3.975.000 Kč bez DPH a upravuje se jím termín pro dokončení stavebních prací (předání a 

převzetí dokončeného Díla) nejpozději do 28 měsíců od převzetí staveniště Zhotovitelem 

 24/7 

schvaluje a ukládá starostovi obce Martinu Fojtíkovi podepsat Příkazní smlouvu č. 15772017 Dodatek č. 

1 mezi AP INVESTING, s.r.o., Palackého 12, 612 00 Brno, IČ: 60712121 a obcí Veřovice, Veřovice 670, 

742 73 Veřovice, IČ: 00298531. Dodatkem č. 1 se mění odměna a náhrada nákladů, termín a místo plnění 

v souvislosti s realizací stavby: „Kanalizace a ČOV obce Veřovice“ 

24/8 

schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2020 takto: 

Příjmy  60 265 400 Kč      +         482 400 Kč      =       60 747 800 Kč 

Výdaje  80 152 600 Kč      +         883 500 Kč      =       81 036 100 Kč 

Financování 19 887 200 Kč      +         401 100 Kč      =       20 288 300 Kč 

Úplné znění rozpočtového opatření č. 7/2020 je nedílnou součástí tohoto usnesení 

24/9 

schvaluje a ukládá starostovi obce Martinu Fojtíkovi podepsat Smlouvu o dílo číslo smlouvy: 20/05 mezi 

obcí Veřovice, Veřovice 670, 742 73 Veřovice, IČ: 00298531 a firmou TOMÁŠ SKALÍK ATELIÉR s.r.o., 

Radkov 180, 747 84 Radkov, IČ: 03987841. Předmětem smlouvy je provedení restaurátorských prací na 

památce „Kamenný pomník obětem 1. sv. války ve Veřovicích“ v termínu nejpozději do 25.10.2020 

v celkové výši 169.855 Kč vč. 15 % DPH 

24/10 

schvaluje registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační číslo 117D03G001664, 

z Ministerstva pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 932/6, 110 15 Praha 1 na akci: „Odborné učebny ZŠ 

Veřovice“ z programu 11703 – Integrovaný regionální operační program, ve výši 9.169.211,70 Kč   

24/11 

bere na vědomí účetní závěrku za rok 2019 Dobrovolného svazku obcí Sdružení Povodí Sedlnice  

24/12 

bere na vědomí celoroční hospodaření Dobrovolného svazku obcí Sdružení Povodí Sedlnice a Závěrečný 

účet za rok 2019 Dobrovolného svazku obcí Sdružení Povodí Sedlnice včetně Zprávy o výsledku 

přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí Sdružení Povodí Sedlnice, IČ: 70237093 za rok 

2019, zpracované kontrolní skupinou KÚ MSK v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů § 17, odst. 7, písm. a) „bez výhrad“ 

24/13 

schvaluje a ukládá starostovi obce Martinu Fojtíkovi podepsat 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 3.000 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 

24/14 

schvaluje a ukládá starostovi obce Martinu Fojtíkovi podepsat 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 21.000 Kč účelově  

určenou na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3.  
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výzva“ realizovaného příjemcem v rámci Operačního programu Životní prostředí, reg. č. 

CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638 

24/15 

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

věcného břemene a dohodu o umístění stavby IV-12-8019282/4, Veřovice, p.č. 1645/20 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 Děčín, IČ: 24729035, zastoupená Ing. Martinem Bartečkem, 

Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2, IČ: 47195355 

…...............................           …................................ 
   Martin Fojtík                           František Černoch  

   starosta obce                místostarosta obce 
 

 

P o z v á n k a   

• na 25. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, které se bude konat v úterý dne 

15.09.2020 od 17,00 hodin v přísálí Kulturního domu ve Veřovicích. Bližší 

informace k programu budou včas zveřejněny na úřední desce. 
 

 

Vážení spoluobčané, 

léto se již pomalu blíží ke konci, přesto na zahradách a zahrádkách je ještě spoustu práce. 

Stále sekáme trávu, mnozí z nás se pilně připravují na zimu, řežou dříví anebo provádějí 

jiné práce, které způsobují hluk, případně obtěžují své okolí kouřem při spalování suché 

trávy nebo ořezaných větví. Chápu, že všichni, kteří jsme v týdnu v práci, chceme tyto 

činnosti stihnout udělat o víkendu. Přesto bych Vás chtěl touto cestou požádat o trochu 

ohleduplnosti a respektování klidu o nedělích a svátcích. Myslím si, že každý z nás touží 

prožít alespoň jeden den v týdnu, kdy se obec ponoří do stavu klidu a ticha. Sekání trávy, 

řezání dřeva nebo provádění jiných prací, které obtěžují své okolí hlukem či jiným 

způsobem po celou neděli nebo ve svátek, určitě není vhodné. Prosím, respektujte tento 

požadavek. Děkuji za pochopení. 

František Černoch, místostarosta 

 
POZVÁNKA NA - Zámek Kunín  

Navštivte pokoje Zámku Kunín, jednoho z nejbohatěji vybavených instalovaných zámků 
na Moravě. Přichystali jsme pro Vás také Slavnosti růží pro paní hraběnku ve dnech  
26. září až 4. října 2020. 
A také výstavu Vzpomínky na monarchii - jedinečnou výstavu klobouků, livrejí a 
erbovních knoflíků služebnictva šlechty. Zámek Kunín můžete navštívit v měsících září a 
říjnu denně mimo pondělí od 9.00 do 17.00 hodin. 
Zámek bude otevřen ZDARMA! 
www.zamek-kunin.cz  
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INFORMACE 
o době a místě konání voleb do Zastupitelstva  

Moravskoslezského kraje  
Prezident republiky vyhlásil volby do zastupitelstev krajů rozhodnutím 

publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 169/2020 Sb. 

VOLBY  DO  ZASTUPITELSTVA  MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE   

     SE USKUTEČNÍ VE  DNECH   

     v pátek 2. října 2020 od 14,00 do 22,00 hodin 

     v sobotu 3. října 2020 od 8,00 do 14,00 hodin 

v budově Obecního úřadu ve Veřovicích č.p. 670 

V obci Veřovice bude zřízen jeden volební okrsek  v budově Obecního úřadu ve Veřovicích. 

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku 

nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu 

kraje. 

Volič po příchodu do volební místnosti  prokáže svou totožnost a státní občanství ČR  

platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním 

pasem České republiky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství ČR, nebude mu hlasování umožněno. 

Možnost hlasování na voličský průkaz: 

Volič s trvalým pobytem v obci Veřovice, který chce volit a v době voleb se nebude zdržovat 

ve svém volebním okrsku (Veřovice), může požádat o vydání voličského průkazu: 

• žádostí v listinné podobě opatřenou úředně ověřeným podpisem voliče 

• žádostí v elektronické podobě zaslanou prostřednictvím datové schránky 

Tyto žádosti musí být doručeny na OÚ Veřovice nejpozději do pátku 25.09.2020 do 

16,00 hodin 

• osobně na Obecním úřadě ve Veřovicích do středy 30.09.2020 do 16,00 hodin (do 

uzavření stálého seznamu voličů) 

Voličský průkaz opravňuje k hlasování ve volebním okrsku spadajícím do územního 

obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a jehož územním obvodu je volič přihlášen 

k trvalému pobytu. 

Možnost hlasovat do přenosné volební schránky : 

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů Obecní úřad ve Veřovicích 

a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost 

do přenosné volební schránky, a to pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro 

který byla okrsková volební komise zřízena. 

Veřovice dne 10. 08. 2020                 Martin Fojtík 

                                          starosta obce Veřovice 

 
UPOZORNĚNÍ: Od začátku září 2020 je nošení roušek či jiné ochrany nosu a úst 

nově povinné ve zdravotnických a sociálních zařízeních, budovách veřejných a 

správních orgánů, hromadné dopravě a při podzimních krajských a senátních 

volbách i ve volebních místnostech. Nezapomeňte proto s sebou vzít roušku k volbám 

do zastupitelstev krajů, které se konají ve dnech 2. – 3.10.2020!!! 

Další informace na www.verovice.cz    (Informace OÚ – Volby) 
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„Dobrý učitel nepředpokládá nic.“ 

František Vymazal český lingvista a překladatel 1841 – 1917 

A máme odstartováno!  

Ani déšť, který nás letos 1. září doprovázel na cestě do školy, nám neubral nic na dobré náladě. 

Nový školní rok jsme poprvé v tomto století zahájili tak trochu jinak. Z důvodu opatření, která 

jsou nastavena v souvislosti s COVID – 19, jsme se ve slavnostní náladě sešli v kulturním domě 

pouze s našimi prvňáčky v doprovodu rodičů, babiček a dědečků. Žáci vyšších ročníků vítali 

nový školní rok s třídními učitelkami ve svých třídách. Deváťáci si pro naše prvňáčky připravili 

pomyslný most z mateřské školy do základní školy.  S jejich pomocí prvňáčci zdolali tento most 

a stali se tak skutečnými žáky 1. třídy. Do nového školního roku jim přišel popřát pan starosta 

a spolu s paní matrikářkou předal pěkné dárečky. Potom se prvňáčci se svou paní učitelkou 

přesunuli do krásně vyzdobené třídy. Závěr krátkého dopoledne byl ukončen sladkou tečkou. 

      

Nikdo z nás v lednu netušil, jak jaro letošního roku změní náš život. Dnes si uvědomujeme, že 

přání pevného zdraví není jen formální fráze a že si zdraví musíme více vážit a ochraňovat ho. 

Z důvodu ochrany zdraví musí všichni, kteří přicházejí do školy, dodržovat základní hygienická 

pravidla v prostorách školy. Žáky s těmito pravidly seznámili první dny ve škole jejich učitelé. 

Jedním z pravidel, která by měla snížit zdravotní rizika, je omezení pohybu cizích osob 

v prostorách školy. Proto, pokud je to možné, rodiče nevstupují do budovy školy a vyčkávají 

na své děti na nádvoří mezi budovami. 

I přes složitosti této doby přeji všem, aby školní rok 2020/21 proběhl v co největší pohodě, 

ve zdraví a, pokud to bude možné, bez roušek. Všem učitelům přeji osobní a pracovní pohodu, 

návrat k pocitům dobře vykonané práce s dětmi v klidném prostředí školy. Rodičům přeji radost 

z výsledků dětí a spokojenost s prací naší školy. 

                                                                        9                                             Mgr. Renata Štěpánová 

http://www.zsverovice.cz/


Základní škola a Mateřská škola Veřovice hledá kuchařku nebo pomocnou sílu do školní 

kuchyně a pracovní sílu pro úklid. Nástup ihned. Požadované předpoklady pro výkon práce: 

Spolehlivost, flexibilita, pečlivost, důslednost, zodpovědnost, samostatnost, komunikativnost, 

kladný vztah k dětem. V případě zájmu volejte 556857066 nebo pište na mail: 

renata.stepanova@zsverovice.cz 

 

INFORMACE ŠKOLKY ORLÍČEK VEŘOVICE 
V první polovině letošního roku nás stejně jako ostatní zasáhla 

situace, na kterou dosud nikdo neuměl být předem řádně 

připraven. I my jsme se museli přizpůsobit novým pravidlům a 

hledat nové možnosti. V době koronavirem vynuceného 

nouzového stavu nebyl provoz naší školky omezen. Byli jsme rodičům dětí nadále k dispozici tak, 

jak jsou zvyklí, při dodržování zvýšených hygienických opatření. Trávili jsme s dětmi ještě více 

času venku na čerstvém vzduchu. Měli jsme naplánováno spoustu akcí, nechtěli jsme o ně naše 

děti připravit. Díky Orlovně a jejímu hřišti se mohl uskutečnit kurz inline bruslení, který měl pět 

lekcí. Instruktory velmi překvapil posun dětí, co vše se byly schopny naučit. Děti byly velmi 

pochváleny. V letošním roce se mimo jiné neuskutečnily zápisy do prvních tříd. Je to důležitý a 

velký krok, o který jsme naše děti nechtěli ochudit, a tak jsme se rozhodli zápis pro děti do ZŠ 

uspořádat se vším, co to pro ně obnáší a prověřit tak znalosti našich budoucích prvňáčků. Svou 

první zátěžovou životní zkoušku zvládli na výbornou. V měsíci červnu jsme uspořádali první 

rodinný výlet do ZOO Lešná. Vypravili jsme celý autobus dětí i s rodiči a prožili jsme tak 

perfektní den. V červnu se také konalo závěrečné přespávání ve školce ke konci školního roku. 

Autobusem jsme si udělali výlet na Velký Javorník, rozhlednu a pěšky pak ušli skoro celou cestu 

dolů. Odpoledne jsme strávili opékáním špekáčků v Orlovně, konalo se pasování na školáky a 

tento den nám také zpříjemnil jezdecký klub Jurášek z Mořkova, který přijel s klisnou k Orlovně, 

aby se děti mohly povozit na koni. Děkujeme! Ráno nás čekala výborná snídaně pro rodiče 

formou švédských stolů od pana Šmahlíka. I jemu moc děkujeme, bylo to výborné, a všichni si 

tradičně pochvalovali. V červnu nás v neposlední řadě navštívila paní logopedka na pravidelnou 

logopedickou depistáž, aby tak odborně zhodnotila děti a případně rodičům poradila, jak dále 

postupovat. V červenci se uskutečnil tenisový kemp. Děti se během 5 lekcí seznamovaly se 

základy tenisu pod odborným vedením. Děti hodiny velmi bavily a určitě máme v plánu další 

pokračování.  Letní dny jsme si zpříjemnili návštěvou Mini ZOO na Horečkách, návštěvou 

bazénů a koupaliště v Mořkově (byli jsme zde vždy prakticky sami a s dozorem vlastního 

plavčíka) Už se těšíme na další školní rok plný zážitků. Dne 25.9. 2020 se uskuteční v Orlovně 

přednáška pana Haldy – „Role v rodině a její význam“ – máme pár poslední míst. V případě 

zájmu se můžete ozvat na email: skolkaorlicek@skolkaorlicek.cz 

Mgr. Kateřina Opletalová 

 

mailto:renata.stepanova@zsverovice.cz
mailto:skolkaorlicek@skolkaorlicek.cz


 

11 



Hasiči varují - pozor na lesní požáry! 
Lesní požár je oheň, který vypukne a šíří se v lese nebo vypukne na jiných pozemcích a šíří se do 

lesa a na jiné lesní pozemky. Příčinou lesního požáru může být přírodní jev (blesk, vysoké 

teploty), ale v naprosté většině se jedná o lidskou nedbalost. V takovém případě jde nejčastěji o 

odhozený nedopalek cigarety nebo nesprávně založený či nedostatečně zlikvidovaný oheň v lese 

či v jeho blízkosti. Příčinou požáru se může stát i pohozené sklo, které za slunečného počasí 

funguje jako lupa. 

Lesní požáry se hasičům obtížně likvidují, protože k nim zpravidla dojde v těžce přístupném 

terénu, kde nelze plně využít hasičskou techniku a jsou velmi nebezpečné kvůli své schopnosti 

šířit se velkou rychlostí. Navíc chování ohně v lese je mnohdy nevyzpytatelné a požár se může 

šířit například i pod zemí a je pak velmi obtížné odhadnout, kde se znovu vynoří. Zásahy na 

lesních požárech jsou proto časově velmi náročné a vyžádají si povolání většího množství 

jednotek požární ochrany. Likvidace lesních požárů si vyžaduje rovněž značné množství vody, 

kterou je třeba často velice komplikovaně k místu požáru dostat.  

Z těchto důvodů je v lese více než kde jinde potřeba dodržovat základní preventivní zásady 

chování.  

V lesích je zakázáno kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně mimo vyhrazená místa, 

a to až do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. V lesích je také zakázáno odhazovat hořící nebo 

doutnající předměty.  

I když zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, přímo 

zakazuje vypalování trávy a porostů, stále se najde dost těch, kteří zákaz poruší. Pak stačí 

jen silnější vítr, který zanese jiskry až do prostoru lesa. Za silného větru nebo v období 

extrémního sucha je obecně zcela nevhodné rozdělávat oheň v přírodě. Hazardem je také 

rozdělávání ohně pod větvemi nebo na kořenech stromů, na suchém listí, jehličí nebo 

rašelině.  

Při rozdělávání ohně je důležité mít vždy připravenu dostatečnou zásobu vody, pokud by 

se oheň vymykal kontrole, ale rovněž na dokonalé dohašení ohniště. Je dobré vybírat pro 

ohniště místo v blízkosti vodního zdroje. Mějte na paměti, že půda v jehličnatém lese je z 

hlediska možného vzniku a šíření požáru riziková, protože hrabanka tvořená zetlelým 

jehličím může prohořet až do značné hloubky a oheň se může nepozorovaně šířit do stran i 

mimo ohniště. Rozdělený oheň nikdy nenechávejte bez dozoru a ohniště a jeho okolí 

opusťte až poté, kdy se přesvědčíte, že je vše skutečně důkladně uhašeno. Pamatujte, že i 

ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky a poryv větru je může 

znovu rozdmýchat a oheň roznese do okolí. Pamatujte také na to, že děti by neměly nikdy 

samy rozdělávat oheň nebo zůstávat u hořícího ohniště bez dozoru dospělé osoby!  

V době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, např. sucha, může obec z důvodu ochrany 

lesa nebo v zájmu zdraví a bezpečnosti občanů vydat svým nařízením zákaz vstupu do lesa.  

V případě, že jste zjistili požár v lese a nejste si jisti, že jej 

zvládnete, je vhodnější utéci do dostatečné vzdálenosti od 

ohně a neprodleně požár ohlásit hasičům na linku  

150 nebo 112.  
nprap. Dagmar Benešová 

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 

územní odbor Nový Jičín 

Zborovská 5, 741 01  Nový Jičín 

pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení 
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Tradiční akce veřovských lyžařů – již XII. Ročník Soutěže ve vaření gulášů 
 

Tak, jako již se stalo tradicí, uskutečnil Lyžařský klub ve svém areálu XII. Ročník Soutěže ve 

vaření gulášů. 

Soutěžící byli opět na vážkách, zda „jít vařit“ a případně jaké množství. Týdenní předpověď 

počasí totiž byla na sobotu 29.8. velmi nepříznivá, až ve čtvrtek 27.8. se zdálo, že akce s určitým 

rizikem bude s tím, že dopoledne může přijít nějaká „menší sprcha“. Proto byla ta nerozhodnost 

ze strany soutěžících a někteří z tohoto důvodu vařili menší množství než obvykle. Nakonec bylo 

počasí po celou dobu akce naprosto ideální. 

Do soutěže se původně přihlásilo 10 soutěžních dvojic, na poslední chvíli se jeden odhlásil kvůli 

úrazu a druhý zkrátka do soutěže nenastoupil.  

Jako tradičně ohně zapálili soutěžící v 9 hod. s tím, že ochutnávání a prodej hotových „výtvorů“ 

musí začít ve 14 hod. 

Soutěžící připravovali celkem 6 hovězích gulášů s různým postupem vaření, jeden guláš jehněčí a 

jeden guláš srnčí. Cenu za jednu porci mohli mít individuální, nakonec se všichni dohodli na 

jednotné ceně 90 Kč. Po celou dobu soutěže měli konzumenti možnost hlasovat a lístky se svými 

favority házet do připravené hlasovací urny. 

O tom, že guláše od všech soutěžících byly dobré a chutné svědčí to, že okolo 16 hod. bylo téměř 

vše vyprodáno. V 16,25 hod. bylo hlasování ukončeno a bylo přistoupeno ke sčítání hlasů. 

V 16,45 hod. bylo na prostranství před lyžařskou chatou přistoupeno k vyhlášení vítězů. 

Nastoupili všichni soutěžící a předseda Lyžařského klubu Jakub Satek předal krásné medaile 

(které upekla paní Eva Satková) a věcné dárky. 

A jak soutěž dopadla: celkem bylo odevzdáno 373 platných hlasů 

• na 3. místě se ziskem 48 hlasů a s hovězím gulášem z kližky se umístili 

sourozenci Roman Křížek a Tomáš Křížek 

• na 2. místě se ziskem 67 hlasů a se srnčím gulášem se umístili 

manželé Kamil Frydrych a Iveta Frydrychová 

• vítězem se ziskem 70 hlasů a Vávrovým jehněčím gulášem se stali 

manželé Martin Lacina a Irena Lacinová Tóthová 

Celou akci hodnotí výbor Lyžařského klubu jako úspěšnou, odhadem se za celý den „protočilo“ 

v areálu okolo 600 návštěvníků.  

Jménem výboru chci poděkovat všem soutěžícím, všem návštěvníkům, všem organizátorům akce 

a také chatařce p. Klopcové, která měla na chatě po celý den plné ruce práce. 

A nyní jen stručně k provozu lyžařské chaty: chata je pravidelně otevřena o víkendech, dále je 

možné využít i ubytování. Případný zájem o lyžařskou chatu nebo ubytování konzultujte přímo 

s chatařkou p. Klopcovou na telefonu 736 155 374. 

Za Lyžařský klub Pavel Křížek 
 

 

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 
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Platba za komunální odpad - upozornění 
Vyzýváme občany, kteří doposud neuhradili poplatek za komunální odpad za rok 2020, aby 

tak co nejdříve učinili. Sazba poplatku je 480 Kč za jednu osobu.  

Splatnost poplatku je do 30.09.2020! 

Poplatek můžete uhradit v úřední dny v pokladně obecního úřadu, anebo převodem na účet 

obce Veřovice. Více: www.verovice.cz (Sekce, Potřebuji vyřídit, Finance a platby, Poplatky). 

 

 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA: 
Poděkování: 

Děkuji touto cestou všem, kteří se přišli naposledy rozloučit se zesnulým panem 

Jaromírem Křížkem. Děkuji za květinové dary i slova soustrasti. Zvláštní poděkování 

patří hasičům, spolužákům a kamarádům. 

Maminka Zdeňka a sestra Romana 

 

Vzpomínky: 

• Dne 31. srpna uplynulo již 25 let od úmrtí pana Ladislava Popa. S láskou 

vzpomínají manželka Jaroslava, dcery Ivana a Alena s rodinou a syn 

Martin. 

• Dne 5. srpna 2020 uplynulo 20 let od úmrtí paní Jaroslavy Neumannové a dne 25. září 

to bude 25 let, co nás opustil pan Karel Neumann. S láskou vzpomínají dcera Hanka 

s rodinou. 

 

         Jubilanti měsíce září 2020: 
Tomáš Hodslavský 

 Jaroslav Mach 

  Milena Černochová, Elzbieta Nováková, Oldřich Müller, Anastázie Geryková 

   Rudolf Polášek, Marta Kondlerová, Ludmila Konvičková, Eva Kociánová 

    Oldřiška Geryková, Jiřina Bartoňová 

 
Výše uvedeným jubilantům přejeme hlavně pevné zdraví, mnoho spokojenosti, optimismu, štěstí a lásky 

do dalších let. 
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