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Motto: Člověk si na všechno zvykne… 

                                            J. Verne 

 

Vážení a milí spoluobčané, 

od pondělí 5. října 2020  00.00 hodin platí na území České republiky nouzový stav z 

důvodu zhoršení epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-

2, a to na dobu 30 dnů.  

Nouzový stav v Česku platil 66 dní na jaře, nyní byl vyhlášen na 30 dní, tedy do 

začátku listopadu. Podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly je za jeho 

vyhlášením snaha zbrzdit tempo růstu počtu nemocných.  

Podzim proto může být „hustý“. Žádáme všechny spoluobčany, aby dodržovali 

veškerá hygienická opatření, nosili roušky, často si myli a dezinfikovali ruce ……….. 

a zpívání si nechali až na vánoční koledy. 

 

V tomto měsíci oslavíme Den vzniku samostatného Československa, státní svátek 

České republiky, kterým se každoročně 28. října připomíná vznik samostatného státu. 

Došlo k němu 28. října 1918 na konci 1. světové války, po rozpadu Rakouska-

Uherska. 

 

Na začátku listopadu si opět připomeneme den Památky zesnulých a navštívíme 

místa posledního odpočinku našich zemřelých. V tiché vzpomínce a zapálením svíčky 

tak uctíme jejich památku.  

 

Všem přeji krásné podzimní dny! 

Martin Fojtík, starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



USNESENÍ 

z 25. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, konaného dne 15.9.2020 

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

25/1 

určuje ověřovatele zápisu ve složení: Ing. Marcela Paseková a Ing. Petr Šťastný 

25/2 

schvaluje program 25. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice 

25/3 

volí návrhovou komisi ve složení: Mgr. Zuzana Piteráková a Zdeněk Bartoň 

25/4 

bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru 

25/5 

bere na vědomí zprávu předsedy finančního výboru 

25/6 

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

25/7 

neschvaluje podepsat Dodatek č. 23 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. 12 a 

Změnový list č. 19 v celkové výši 1.226.098,42 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 

25/8 

schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2020 takto: 

Příjmy  60 747 800 Kč +   0  Kč      =       60 747 800 Kč 

Výdaje  81 036 100 Kč + 1 001 000  Kč      =       82 037 100 Kč 

Financování 20 288 300 Kč + 1 001 000  Kč      =       21 289 300 Kč 

Úplné znění rozpočtového opatření č. 8/2020 je nedílnou součástí tohoto opatření 

25/9 

rozhodlo o vyloučení účastníka veřejné zakázky „Chodníkové těleso Veřovice, podél silnice II/483 a 

II/480 včetně účelového odvodnění“ Společnost MVEX + Cobler – Chodník Veřovice, Vedoucí společník 

MVEX stavby s.r.o., se sídlem Selská 50, 739 25 Sviadnov, IČ: 03997286, Společník Cobbler s.r.o., se 

sídlem č.p. 633, 756 51 Zašová, IČ: 46578463, a to podle § 48 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů  

25/10 

rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Chodníkové těleso Veřovice, podél silnice 

II/483 a II/480 včetně účelového odvodnění“ na stavební práce, kterou podala Společnost „SDRUŽENÍ 

SWIETELSKY – STASEKO PLUS“, vedoucí účastník sdružení: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný 

závod Dopravní stavby Morava, Jahodová 60, 620 00 Brno, IČ: 48035599, Společník: STASEKO PLUS 

s.r.o., Slezská 2101/15, 737 01 Český Těšín, IČ: 25853473 za cenu díla 18.595.256,51 Kč bez DPH 

25/11 

schvaluje a ukládá starostovi obce Martinu Fojtíkovi podepsat Smlouvu o dílo na veřejnou zakázku 

„Chodníkové těleso Veřovice, podél silnice II/483 a II/480 včetně účelového odvodnění“ mezi obcí 

Veřovice, Veřovice 670, 742 73 Veřovice, IČ: 00298531 a SDRUŽENÍ SWIETELSKY – STASEKO 

PLUS, Jahodová 60, 620 00 Brno, vedoucí společník a správce společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o., 

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava, Jahodová 494/60, Brněnské 

Ivanovice, 620 00 Brno, IČ: 48035599 a společník STASEKO PLUS s.r.o., Slezská 2101/15, 737 01 

Český Těšín, IČ: 25853473 za cenu díla 18.595.256,51 Kč bez DPH  

25/12 

schvaluje a ukládá starostovi obce Martinu Fojtíkovi podepsat Příkazní smlouvu na koordinátora BOZP 

na stavbě: „Chodníkové těleso Veřovice, podél silnice II/483 a II/480 včetně účelového odvodnění“ mezi 

obcí Veřovice, Veřovice 670, 742 73 Veřovice, IČ: 00298531 a T. H., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 

01121227  
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25/13 

schvaluje a ukládá starostovi obce Martinu Fojtíkovi podepsat příkazní smlouvu na zajištění projektového 

managmentu v rámci projektu s názvem „Chodníkové těleso Veřovice, podél silnice II/483 a II/480 včetně 

účelového odvodnění“ mezi obcí Veřovice, Veřovice 670, 742 73 Veřovice, IČ: 00298531 a INNOVA Int. 

s.r.o., Rudná 847/10, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČ: 27857255    

25/14 

rozhodlo o udělení výjimky ze Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2015 a 

schvaluje a ukládá starostovi obce Martinu Fojtíkovi podepsat Příkazní smlouvu o výkonu technického 

dozoru investora při realizaci stavby: „Chodníkové těleso Veřovice, podél silnice II/483 a II/480 včetně 

účelového odvodnění“ mezi obcí Veřovice, Veřovice 670, 742 73 Veřovice, IČ: 00298531 a K. T., 755 01 

Vsetín 1, IČ: 14590913  

25/15 

rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Rekonstrukce místní komunikace č. 1 v obci 

Veřovice, k.ú. Veřovice“ na stavební práce, kterou podala společnost PORR a.s., Dubečská 3238/36 

Strašnice, 100 00 Praha 10, IČ: 43005560 za cenu díla 920.501,70 Kč včetně DPH 

25/16 

schvaluje a ukládá starostovi obce Martinu Fojtíkovi podepsat Smlouvu o dílo na veřejnou zakázku 

„Rekonstrukce místní komunikace č. 1 v obci Veřovice, k.ú. Veřovice“ mezi obcí Veřovice, Veřovice 670, 

742 73 Veřovice, IČ: 00298531 a PORR a.s., Dubečská 3238/36 Strašnice, 100 00 Praha 10, 

IČ: 43005560 za cenu díla 920.501,70 Kč včetně DPH 

25/17 

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

věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP – 12-8026766, Veřovice p.č. 47/2 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 ARPEX MORAVA s.r.o., Teslova 

873/2,702 00 Ostrava- Přívoz, IČ: 26809559 

25/18 

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

věcného břemene a dohodu o umístění stavby IV-12-8019420/3, Veřovice, p.č. 1454/6, 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 TRABBAU a.s., Lublaňská 

1002/9, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČ: 28582675  

25/19 

neschvaluje žádost pana T. S., 710 00 Ostrava o odkoupení části obecního pozemku parc. č. 1139/3 lesní 

pozemek o výměře cca 100 m² v k.ú. Veřovice 

25/20 

ukládá místostarostovi obce Františku Černochovi připravit koncept o nakládání s tříděnými odpady – 

podomní odvoz. Termín do: 28.2.2021 

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

   Martin Fojtík                       František Černoch  

   starosta obce              místostarosta 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  
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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 říjen a listopad 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 pouze 

s užitkovou vodou bez vody splaškové!!!.  

  

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

Do konce října 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.  

 

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.  

4 



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!          

 

Nové důležité upozornění !!! – při realizaci domovních kanalizačních přípojek nepropojujte 

kanalizační potrubí do kanalizační šachtové trubky v průměru DN 425 (žebrovaná 

oranžová trubka). Kanalizační potrubí lze jen spojit a propojit na dně v šachtici, která se 

nachází na hranici Vašeho pozemku v šachtovém dně o venkovním průměru DN 160 (úplně 

na dně ve spodní části šachtice).  

 

V případě potřeby objasnění či vysvětlení nejasností v technických záležitostech se na mne 

kdykoli obraťte a já věřím, že vše společnými silami vyřešíme. Děkuji za pochopení.  

Martin Fojtík, starosta obce Veřovice, tel. 736 689 699, email: starosta@verovice.cz 

 

 

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu 
V sobotu 17. října 2020 v čase od 8.00 do 11.00 hodin proběhne v naší obci na prostranství za kulturním 

domem sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu.  

Odevzdat zde můžete odpad z domácnosti, který není možno umístit do popelnic (např. starý nábytek, 

matrace, koberce, objemné oblečení, dveře a okna, avšak pouze beze skel.) Z nebezpečného odpadu 

odebíráme barvy a ředidla, plechovky od chemikálií, léčiva, motorový a převodový olej, zářivky, 

autobaterie apod. Můžete zde dovézt také ledničky, pračky, sporáky a jiné elektrospotřebiče, ale ty 

odebíráme po celý rok v budově revíru. 

Nelze dovážet stavební materiál jako cihly, zbytky betonu a suti ani dlažbu a nebudou odebírány 

pneumatiky.  

Vzhledem k současné situaci bude nutno dodržovat předepsaná opatření a dbát pokynů pracovníků 

technických služeb a zaměstnanců obce Veřovice. 

Žádáme všechny občany, aby velkoobjemový i nebezpečný odpad přiváželi až v době k odběru určené a 

nenaváželi jej na prostranství za KD dříve, aby mohla na místo najet svozová firma se svou technikou. 

Děkujeme za pochopení.      

 

František Černoch, místostarosta obce 

 

Vánoční strom 
Vážení spoluobčané, obracíme se na Vás s prosbou o poskytnutí vánočního stromu, který by byl umístěn 

na prostranství před obecním úřadem. Pokud na své zahradě máte smrk (o výšce asi 8 -12 m), který 

v dohledné době chcete skácet a chcete jej věnovat jako vánoční strom, nahlaste tuto skutečnost na obecní 

úřad nebo místostarostovi obce na telefonní číslo 603 589 760. Strom bude pokácen na náklady obce a 

dřevo Vám bude po splnění jeho funkce vráceno zpět.     

 

 František Černoch, místostarosta obce 
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VÝSLEDKY VOLEB  

DO ZASTUPITELSTVA KRAJE 

MORAVSKOSLEZSKÉHO  

V OBCI VEŘOVICE,  KONANÝCH VE DNECH  

02. a 03. 10. 2020 
 

Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů   1606 

Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky      564 = 35,12 % 

Počet odevzdaných úředních obálek        563 

Počet platných hlasů ve volebním okrsku        556 

 

Č.strany      Název strany                     Platné hlasy   
 

5.   Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT         2                    

12.  KDU – ČSL                  122   

14.  Moravská a Slezská pirátská strana               8                   

16.  Svoboda a přímá demokracie (SPD)                         38                       

19.  Česká pirátská strana                   87 

22.  Moravané, pro zachování Moravy se při sčítání  

                        lidu 2021 opět přihlasme k moravské národnosti                    1                                  

28.  VOK – Volba pro kraj                     1                        

29  Občanská demokratická strana s podporou TOP 09    47  

37.  Jednotní                                                        -            

38.  Dělnická strana sociální spravedlnosti                   - 

45.  Česká strana sociálně demokratická        41 

50.  ANO 2011                                                                    132      

54.  STAN, ZELENÍ A NEZÁVISLÍ                  24 

57.  Pro krásný kraj – HLAS nezávislých osobností!  

                        Koalice ODA, HLAS, SNK ED                                        9 

63.  Komunistická strana Čech a Moravy                        18    

67.  Volte Pravý Blok                  1 

70.               Trikolora hnutí občanů                             16             

79.               Alternativa pro nezávislé kandidáty 2020  

                       – ANK 2020                                                                        2            

81.               Starostové pro kraj                               7 

82.               ROZUMNÍ – Petr Hannig –  

                    za spravedlnost a životní jistoty                                            - 

 

 

Veřovice dne 03. 10. 2020 

Předsedkyně OVK : Romana Štěpánová 

Zapisovatelka OVK : Bartoňová Eva 
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„Na konci vždy vše dobře dopadne.  

A jestli to dobře nedopadlo, tak to potom ještě není konec.“ 

John Lennon – britský hudebník, zakladatel skupiny Beatles 

Na začátku září jsem všem přála, aby školní rok proběhl v co největší pohodě, ve zdraví a pokud 

možno bez roušek. Vše se dynamicky mění, od pondělí 5. října začíná v Česku platit nouzový 

stav. Spolu s ním se zpřísňují některá omezení. Naší školy se týkají opatření pro hudební 

a tělesnou výchovu. Hudební výchova bude vyučována bez zpěvu a výuka tělesné výchovy 

na 2. stupni bude nahrazena výukou hlavních předmětů, jako je český jazyk a matematika. 

Výuky plavání na 1. stupni se nová opatření netýkají. Pro kroužky platí opatření, které stanovuje 

maximální účast 10 žáků uvnitř budovy školy a 20 žáků venku. Školní družina pracuje ve stejném 

režimu jako v září.  

Chtěla bych poděkovat všem rodičům za zodpovědný přístup k nastaveným preventivním 

opatřením a za dodržování pravidla nevstupovat do budovy školy. 

Mgr. Renata Štěpánová 
Projektový den - Uherskohradišťsko 

Ve čtvrtek 24. září jsme se spolu s druháky, třeťáky a páťáky sešli před školou již před sedmou 

hodinou ráno, abychom vyrazili vstříc novým zážitkům a novým informacím. Po dvouhodinové 

jízdě autobusem jsme dorazili do obce Modrá, kde jsme se měli dozvědět něco nového o životě 

starých Slovanů.  

Ve zdejším archeoskanzenu jsme nakoukli do obydlí prostých i bohatších slovanských lidí, 

navštívili školu, kde se vzdělávali budoucí kněží, ohřáli si a ochutnali tradiční placky ve zdejší 

pekárně a se zatajeným dechem zhlédli výrobu nádoby na hrnčířském kruhu.  Po celou dobu nám 

dělali doprovod průvodci, kteří ochotně odpovídali na naše zvídavé dotazy a taky zdejší 

hospodářská zvířata. Na závěr prohlídky jsme si všichni užili střílení z luku na terč a poté již 

spěchali do sousedního areálu, kde se nachází sladkovodní expozice Živá voda. 

Venkovní biotop nás všechny lákal ke koupání, ale my odolali a vydali se obdivovat sladkovodní 

ryby, které jsme díky podvodnímu tunelu měli na dosah. Všechny nás zaujal nejen kapr Jonáš, ale 

především vyza velká, která měřila asi 2 metry.  

Po krátké pauze na svačinu a vyřádění se v bludišti jsme se přesunuli do Kovozoo ve Starém 

Městě, kde jsme nahlédli pod pokličku zpracování odpadů. Nevěděli jsme, kam se dívat dřív. 

Zda obdivovat koně vyrobeného jen z podkov, slona z pletiva nebo se usadit na lavičku 

vyrobenou z kontejneru. Zpestřením bylo bludiště z pneumatik či nastoupení do skutečného 

letadla. Přestože únava již na některých z nás byla znát, nikdo neodolal vystoupat do majáku nebo 

zařádit si na lodi. 

Nenašel se nikdo, komu by se tento projektový den mimo školu nelíbil. Každý si našel něco, co 

ho zaujalo a všichni jsme odjížděli nabiti novými zážitky a informacemi. 

                                                          7               Mgr. Kristýna Macečková  a čtvrťáci 

http://www.zsverovice.cz/


„Nejvíce se mi líbilo v archeoskanzenu, jak pán vyráběl z hlíny hrníček.“      

 Natálie V. 

„Nejvíce se mi líbilo, jak jsme šli do tunelu pod rybník a kolem nás plavaly ryby.“      

Linda 

„ Líbilo se mi v Kovozoo – gumové bludiště a letadlo L – 610.“      

Jirka 

„ V Kovozoo se mi líbil jeřáb, který jsme viděli, jak jsme projížděli vláčkem a to, že tam recyklují 
kov a z něj udělají zvířata a různé věci.“  

Patrik 

Projektový den Učíme se s Hájenkou  

Ve čtvrtek 24. září se tři třídy 2. stupně učily o přírodě s odborníky z ekologického sdružení 

Hájenka z Kopřivnice.  Deváťáci se zabývali geologickou minulostí Štramberka, sedmáci 

zkoumali vodní živočichy v okrajové části Kopřivnice a osmáci putovali ptačím rájem u Studénky. 

Mgr. Božena Přikrylová 

Putování ptačím rájem 

Dnes jsme jeli se třídou v rámci projektového dne do chráněné krajinné oblasti Poodří k rybníku 

Kotvice. Z autobusu jsme vystoupili v Nové Horce, kde na nás čekal pan průvodce. Každému 

z nás dal dalekohled a obrazového průvodce ptačí říší a naše cesta mohla začít. Procházeli jsme 

lužním lesem, okolo rybníků bylo mnoho komárů. Dalekohledem jsme mohli na rybníku 

pozorovat vodní ptáky. Déle jsme se zastavili na ptačí pozorovatelně. Viděli jsme volavky, divoké 

husy, kachny, kormorány nebo racky. Připluly k nám labutě. Bylo zataženo, trochu zima, ale 

chůzí jsme se zahřáli. 

Dozvěděli jsme se, že první rybníky u Studénky byly založeny už v 15. století. Rybník Kotvice 

získal své jméno podle dnes už vzácné rostliny kotvice říční, která tam roste. Viděli jsme ji i její 

plody. Na konci výpravy jsme vypracovali pracovní list. Byl to hezký den. 

Patricie Sitárová, 8. třída 
 

Geopark Podbeskydí – Cesta do minulosti 

Podhůří Beskyd skrývá mnohá svědectví geologických dějů. Nalezneme zde trosky druhohorních 

tropických korálových útesů, hlubokomořské usazeniny, dávné podmořské sesuvy, stopy 

kontinentálního ledovce či sopečné horniny, které pronikaly mořským dnem. 

Naše 9. třída byla ve čtvrtek 24. 9. na výukovém výletě ve Štramberku, kde jsme se dozvěděli 

něco více o geologii a horninách. Nejprve jsme se zastavili u Blücherova lomu, tam jsme hledali 

kousky podmořských zkamenělin (červeně zbarvený vápenec). Dozvěděli jsme se, jak se tvořily 

Beskydy, jak vznikají horniny, hlavně pískovec a vápenec.  

Procházeli jsme Štramberkem a naše cesta s praktickými ukázkami končila u Muzea Zdeňka 

Buriana, kde jsme měli ukázku různých zkamenělin, a také jsme si sami kladívkem vyzkoušeli 

nějaké zkameněliny vyťukat. Nejčastěji jsme našli mušle, kalcit a korál. Bylo super, že jsme si 

mohli něco takového vyzkoušet. Program se nám líbil, byl velmi zajímavý, dozvěděli jsme se 

nové informace. 

Žáci IX. třídy 
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Voda a vodní živočichové 

Ve čtvrtek 24. 9. 2020 jsme se společně se 7. třídou podívali do přírody v okolí Kopřivnice 

v rámci projektového dne s názvem „Voda a vodní živočichové“. Žáci společně s odbornicí 

ze sdružení Hájenka měli možnost pozorovat, jaký život probíhá pro nás nepozorovaně, 

pod vodní hladinou. 

Nejprve jsme společně debatovali o rozdílech sladké a slané vody a hned po ránu si dali 

rozcvičku při sběru obrázkových kartiček, díky kterým jsme zjistili, co všechno se skrývá 

pod názvem „vodní živočichové“. Poté jsme do rukou dostali šifrovací klíč, lupu, sítko a misku 

a šli jsme na věc. 

V krásné a klidné přírodě okolí Červeného kamene jsme nejprve sledovali život v tekoucím 

potoce. Zjistili jsme, že zde žije mnoho druhů, které jsme doposud neviděli. Nejvíce nás uchvátily 

nymfy vážek. Kromě určování živočichů samotných jsme však měli za úkol rozlišit také kvalitu 

vody a její znečištění. Tuto oblast jsme zhodnotili většinou jako mírně znečištěnou. 

Dali jsme si sváču a pěknou vycházkou se přemístili k rybníku u zříceniny hradu Šostýn, 

kde jsme s pozorováním pokračovali ve stojaté vodě. V tomto rybníku bylo sledování těžší 

a bohužel také méně úspěšné. Abychom však neodcházeli s prázdnou, dali jsme se alespoň 

na rybolov. Každý z nás měl možnost pochytat si pár pěkně barevných, dřevěných rybiček. 

Poté jsme už zvesela pokračovali k parku Edwarda Beneše, kde nás měl vyzvednout autobus. 

Jediné, co nás stihlo za celý výlet nepříjemně potrápit, byl nálet vos, kterým se naše přítomnost 

v jejich revíru asi moc nelíbila. Byli jsme však stateční, společným úsilím jsme to vše zvládli, 

a nakonec si užili moc pěkný a zajímavý den i se sladkou tečkou na závěr. 

Bc. Hana Hajdušková 
 

Zprávy o činnosti mateřské školy za měsíc září 2020 
Již před začátkem školního roku proběhla informační schůzka s rodiči dětí, které měly v září 

nastoupit poprvé do mateřské školy. Těchto dětí nastoupilo 15 a s potěšením musím napsat, že se 

velmi dobře adaptují na nové prostředí i kamarády.  Rodiče byli seznámeni s personálem MŠ, 

denním režimem, školním řádem, odpoledními aktivitami, akcemi, které během školního roku 

chystáme a dalšími informacemi, které mohou rodiče zajímat. 

Na počátku září jsme s dětmi probírali zejména pravidla vzájemného soužití proto, aby se cítily 

ve školce příjemně a hlavně bezpečně. V druhé polovině měsíce jsme již přešli do tématu o 

lidském těle a jeho zdraví a o barvách podzimu. 

10. 9. 2020 děti shlédly Houbařskou pohádku ve ztvárnění Divadla Koloběžka. Následovalo 

tvoření dětí na toto téma. Děti vyráběly houby různými technikami a také při pobytu venku houby 

poznávaly, pozorovaly a ty jedlé také sbíraly a sušily. 

17. 9. 2020 proběhl v naší školce projektový den zaměřený na polytechnické činnosti. Děti si  

pod vedením lektorky firmy Zábavné učení - učení, které baví nenásilnou a hravou formou zažily  

a poznaly chování barev v netradičním pojetí. Také si vyzkoušely propojování a míchání barev, 

chování barev při odstředivé síle atd. Seznámily se s netradičními modulovými polytechnickými 

stavebnicemi. Díky pomůcce Optiko  se seznámily 

s fyzikálními zákony, optickými jevy a úžasnými vlastnostmi 

světla, s celou barevnou škálou a odhalily tajemství míchání 

barev, co vše dokáže s barvami světlo a jak se dokáží barvy 

změnit. 

9. 9. 2020 předškoláci navštívili 1. lekci předplaveckého 

výcviku na bazéně ve Frenštátě p. R. Děti se učí orientovat se 

ve vodě, dýchat do vody, splývat a taky do vody skákat. 

Alena Bezděková 
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Na začátku měsíce, ve dnech 9. -11. září jsme se 

s dětmi vydali na třídenní pobyt - školku v přírodě ve 

Velkých Karlovicích. Školky v přírodě se zúčastnily 

všechny děti. Na začátku výpravy byly vidět menší 

obavy z řad rodičů, ale naopak nedočkavé tváře dětí. 

Spousta dětí si poprvé sbalila svůj cestovní kufr a vydala se na delší pobyt bez rodičů. Po tři dny 

vyšlo krásné počasí, a tak jsme mohli prozkoumávat okolí a hrát si v přírodě celý den. 

V programu nechyběla ani stezka odvahy s lampionky a hledání pirátského pokladu, kdy děti 

dostaly za odvahu tričko na památku.  V pátek za námi zavítali rodiče a u odpoledních dobrot a 

kávičky děti vyprávěly zážitky. Všechny děti si zaslouží obrovskou pochvalu. Celý pobyt zvládly 

bez slziček, užili jsme si ho a děti se v samostatnosti zase posunuly o notný kus dále. 

Zářijové počasí nám letos přálo a tak se také mohl uskutečnit plánovaný in-line kurz bruslí (již 

druhý v tomto roce) pro starší děti. Na dětech byly vidět během 5 lekcí obrovské pokroky, na 

konci kurzu již všechny děti zvládají samostatně bruslit. Děti dostaly za své výkony od HEPA 

outdoor fitness Nový Jičín diplom a již se těšíme na zimní bruslení na ledním stadionu v 

Kopřivnici. 

V úterý 29. září se uskutečnila v Orlovně beseda s PhDr. Janem Svobodou. Této besedy se 

zúčastnilo asi 50 osob. Účastníci měli možnost klást dotazy ohledně výchovy dětí, které aktuálně 

řeší, a za pomoci malého testu prozkoumat a pochopit svoji osobnost. Jednalo se o dvě velmi 

poučné hodiny, které přinesly řadu zajímavých informací. Jsme velmi potěšeni, že si tento 

nejuznávanější dětský psycholog našel ve svém obsazeném programu čas a dorazil takto narychlo 

právě za námi.        Mgr. Kateřina Opletalová 
 

 
INFORMACE KE KULTRUNÍM A SPOLEČENSKÝM AKCÍM   

INFORMACE - DIVADLO  Tři v Háji – mělo se hrát 7. 10. 2020 ----- nový termín 13. 1. 2021 

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu a zavedení opatření týkajících se omezení hromadných akcí (přesto, 

že divadlo je ve výjimkách) tak z bezpečnostních důvodů jsme se na obci rozhodli, že divadlo odložíme. 

Návrh nového termínu je středa 13. ledna 2021. 

 

 
 

INFORMACE - KAFEHERNA  původní termín - 13. 10. 2020  ----- nový termín 26. 10. 2020 

Omezení shromažďování ve vnitřních prostorách nám nedovolí se sejít v naplánovaném termínu 13. 10. 

2020, tak snad se uvidíme v pondělí 26. 10. 2020 od 15:00 hod.  
 

 

 

Topná sezóna je před námi 
I když v současné době mnozí již zahájili doma topnou sezónu, není pozdě si připomenout 

základní pravidla pro provozování a údržbu spalinových cest, vzhledem k tomu, že fyzická osoba 

je povinna počínat si tak, aby při provozu komínů a spotřebičů paliv nedocházelo ke vzniku 

požáru. 

Čištění, kontrola a revize spalinové cesty jsou stanoveny Vyhláškou č. 34/2016 Sb., o čištění, 

kontrole a revizi spalinové cesty. 

Kdy a v jakých lhůtách se tedy kontroly, revize a čištění spalinových cest musí provádět a 

kdo je může provádět?                                       10 

 



Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty 

Výkon 

připojeného 

spotřebiče 

paliv 

Činnost 

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv 

pevné kapalné plynné 

celoroční 

provoz 

sezónní 

provoz 

celoroční 

provoz 
sezónní provoz 

do 50 kW 

včetně 

čištění spalinové 

cesty 

3 x za 

rok 

2 x za 

rok 

2 x za 

rok 
1 x za rok 1 x za rok 

kontrola spalinové 

cesty 
1 x za rok 1 x za rok 1 x za rok 

nad 50 kW čištění a kontrola 

spalinové cesty 
2 x za rok 1 x za rok 1 x za rok 

Poznámka: Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty nepřesahující v součtu 6 měsíců v 

kalendářním roce. 

 

Kontrolu a čištění spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění 

v oboru kominictví. 

Revizi spalinových cest může provádět oprávněná osoba, která je zároveň držitelem osvědčení revizního 

technika spalinových cest. 

Nelze-li spalinovou cestu vyčistit běžným způsobem, lze provést čištění komínu odolného proti 

vyhoření sazí vypalováním, které smí provádět pouze oprávněná osoba. 

Oprávněná osoba předá objednateli služby (čištění, kontrola, revize) neprodleně, nejpozději do 10 

pracovních dnů písemnou zprávu o provedení práce. 

Ačkoli lze čištění komínů u spotřebičů s výkonem do 50 kW včetně lze provádět svépomocí, je lepší se 

spolehnout na odborníky. 

V případě vzniku požáru sazí v komíně se snažte jednat v klidu a s rozvahou. Ihned volejte hasiče na 

tísňovou linku 150, případně 112. Místo písku lze použít i hasicí přístroj sněhový nebo práškový. Pokud 

je to možné, omezte přístup vzduchu do spotřebiče (komína) např. uzavřením vzduchové klapky u kotle. 

Požár v komíně nikdy nehaste vodou. Komín by mohl popraskat nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu. 

Do příjezdu hasičů je možné zkusit hasit plameny vhazováním suchého písku vymetacími dvířky nebo ze 

střechy do komína. Pozor! 

Při použití většího množství písku může dojít k roztržení komína nebo při jeho zasypání až po sopouch 

k natlakování kouřovodu a k jeho výbuchu, případně i k výbuchu tepelného spotřebiče. 

Hasební práce však provádějte pouze v případě, že nemůže dojít k ohrožení zdraví nebo života 

zasahující osoby! 

Několik rad na závěr: 

- dodržovat návod výrobce ke konkrétnímu spotřebiči, 

- spalovat pouze takové palivo, které je pro daný spotřebič určeno, 

- ve spotřebičích na tuhá paliva spalovat pouze suché palivo, aby bylo zabráněno nedokonalému 

spalování a tím vzniku jedovatého oxidu uhelnatého, který je častou příčinou otravy. 

Bezpečnost Vašeho domova je především o Vaší zodpovědnosti! 

 

nprap. Dagmar Benešová 

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 

územní odbor Nový Jičín 

Zborovská 5, 741 11  Nový Jičín 

pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení 
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N A B Í D K A: 
Posilte si svoji imunitu ! 
 

Ať se Vám to líbí nebo ne, je tady podzim. 

Po teplém létě jsou tady chladnější rána, dříve se stmívá a i nálada bývá 

pochmurnější. Podzimní období není tolik oblíbené jako jiná roční období, ale i 

přesto má podzim svoje kouzlo. Procházka podzimní krajinou, která hraje 

všemi barvami, pod nohama šustící listí je určitě balzámem na duši.  

Ale právě v tomto období nás nejvíce postihují různá virová onemocnění, 

chřipka i nemoci z nachlazení. 

Posilte si svoji imunitu pořádnou dávkou vitamínů a probiotik. 

Nabízíme fermentovanou neboli kvašenou zeleninu Kvasan  

Kvasan Klasik - mix zeleniny (řepa, zelí, mrkev, petržel, celer, cibule, kopr) 

Kvasan Chilli - mix zeleniny (červená řepa, zelí, mrkev, petržel, celer, cibule, 

kopr, chilli carolina reaper) 

 

Možnost zakoupení v Zásilkovně (bývalá pošta) u paní Oldřišky Kociánové 
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INZERCE: 

                                        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 

---------------------------------------------------------------------------------- 
*** Koupím dům nebo stavební pozemek ve Veřovicích a okolí.    Nejsem 

realitní kancelář. Děkuji za nabídky. tel. 607275418" 

---------------------------------------------------------------------------------- 

 

Společenská rubrika: 
Vzpomínky: 

* Dne 13. října 2020 uplyne již 1 rok od chvíle, kdy nás navždy opustil milovaný manžel, 

tatínek, tchán, dědeček a pradědeček pan Rostislav Špaček.  

S úctou a láskou vzpomínají manželka Oldřiška a dcera Eva s rodinou 

 

* Dne 20. října 2020 uplyne 10 let od úmrtí pana Rudolfa Křížka. 

Vzpomíná manželka, dcera a ostatní příbuzní 

 

* Dne 20. října 2020 vzpomeneme nedožitých 60. narozenin pana Josefa Laciny. 

Vzpomíná rodina Lacinova 

 

 

Jubilanti měsíce října 2020: 
Ota Pítr, René Matúš, Rostislav Kocián 

 Miloslav Kocián, Bertalan Kocsis 

  Marie Fojtíková, Anna Juračáková, Jelena 

                        Kladivová 

   Zdeněk Černoch, Alojz Pitel, Vladimír Fojtík  

Srdečné blahopřání – hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a 

pohodu přejeme jubilantům, kteří se dožívají významných 

životních výročí v měsíci říjnu. 

 

 
Vážení spoluobčané, pokud si nepřejete zveřejňovat svá životní jubilea ve Zpravodaji, oznamte to na 

Obecní úřad ve Veřovicích buďto osobně, poštou, telefonicky (556 857 093), nebo na e-mail 

(obecni.urad@verovice.cz). Děkujeme 

 

Veřovský zpravodaj – periodický tisk územního samosprávného celku. Vydavatel: Obec Veřovice, 742 73 Veřovice 

670. Číslo 5/2019 vydáno dne 7. října 2020. Vychází měsíčně v nákladu 630 ks. Uzávěrka 30. každého měsíce. 

Zodpovědný redaktor: Martin Fojtík. Připravila: Eva Bartoňová. IČ: 00298531, e-mail: obecni.urad@verovice.cz, 

webové stránky: www.verovice.cz, datová schránka: rjgbakd, tel.č. 556 857 093.  

Evidenční číslo zpravodaje: MK ČR E 19217. Obecní úřad si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje. 

Tisk: Obecní úřad Veřovice. 

mailto:obecni.urad@verovice.cz

