
 

     
                                 

Listopad 2020 

Motto:  

„LISTOPAD – Padá listí zlaté, rudé, je ho plná zahrada. A co potom padat bude, až to listí 

opadá? Potom bude padat sníh, co ho bude na větvích.“ 

Josef Lada 

 

 

Vážení a milí spoluobčané, milé děti, 
v této složité době, která u nás v Česku panuje, Vám přeji optimismus, dobrou náladu, úsměv na 

tváři a hlavně vše dobré. Věřte mi, bylo i může být hůř, a proto užívejte každou chvilku života. 

Jsme na světě jen chvíli. My ten vir společně porazíme.  Pokud v této nelehké době budete 

potřebovat pomoci s nákupy potravin, léků, apod., můžete se obrátit i na Obecní úřad Veřovice, 

tel.č. starosta: 556 857 059, 736 689 699, popř. místostarosta: 556 843 841, 603 589 760.  

Úřední hodiny obecního úřadu jsou až do odvolání v pondělí od 12,00 – do 17,00 hodin a ve 

středu ráno od 8,00 – do 11,00 hodin a odpoledne od 13,00 – do 15,00 hodin. Děkujeme Vám za 

pochopení tohoto opatření ke zpomalení šíření koronaviru.  

 

Česko si 17. listopadu 2020 připomene 31. výročí Sametové revoluce. Znamenala počátek pádu 

totalitního komunistického režimu v Československu.  

 

Přeji Vám krásné, slunečné podzimní dny a hlavně pevné zdraví! 

 

 

Martin Fojtík  

starosta obce Veřovice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                            



USNESENÍ 

z 26. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, konaného dne 27.10.2020 

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

26/1 

určuje ověřovatele zápisu ve složení: Ing Iva Šumšalová a Zdeněk Bartoň 

26/2 

schvaluje upravený program 26. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice 

26/3 

volí návrhovou komisi ve složení: Bc. Gabriela Lošáková, DiS. a Martin Fojtík 

26/4 

bere na vědomí zprávu předsedy finančního výboru 

26/5 

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

místostarostou obce Františkem Černochem 

26/6 

schvaluje a ukládá starostovi obce Martinu Fojtíkovi podepsat Dodatek č. 2 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 31.12.2020 

26/7 

rozhodlo o prodloužení doby účinnosti jmenovacího dekretu Bc. Gabriely Lošákové, DiS., 

Veřovice 360, 742 73 Veřovice, na pozici ředitelky příspěvkové organizace Kulturní zařízení 

Veřovice od 1.1.2021 na dobu určitou do 31.12.2022 

26/8 

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

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

Ing. Ivou Šumšalovou 

26/9 

schvaluje podle § 76 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění mimořádnou 

odměnu starostovi obce Martinu Fojtíkovi za jeho výjimečné pracovní nasazení při realizaci 

stavby „Kanalizace a ČOV obce Veřovice“, a to ve výši jednonásobku jeho měsíční odměny 

26/10 

schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2020 takto: 

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

Výdaje  82 037 100 Kč + 500 000 Kč = 82 537 100 Kč 

Financování 21 289 300 Kč + 500 000 Kč = 21 789 300 Kč 

Úplné znění rozpočtového opatření č. 9/2020 je nedílnou součástí tohoto opatření 

26/11 

schvaluje zřízení Fondu sociálních služeb (FSS) a schvaluje Statut fondu sociálních služeb 

v předloženém znění 

26/12 

schvaluje pro období let 2021 až 2024 příspěvek obce do Fondu sociálních služeb ve výši 19.900 

Kč/ rok, příspěvek bude převeden na běžný účet FSS vždy nejpozději do 28.2. kalendářního roku 

26/13 

schvaluje uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci pro oblast sociálních služeb mezi městem 

Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČ: 00297852 a obcí 

Veřovice, Veřovice 670, 742 73 Veřovice, IČ: 00298531, v předloženém znění 
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26/14 

schvaluje prodej pozemků parc. č. 2080/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3.905 m² 

v k.ú. Veřovice a parc. č. 2080/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4.570 m² v k.ú. 

Veřovice, který vznikl z parc. č. 2080/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Veřovice dle GP 

č. 2388-18/2019 vyhotoveného Ing. Janem Černotou ze dne 30.4.2019, včetně všech jejich 

součástí a příslušenství Lesům České republiky, s.p., Hradec Králové, Přemyslova, 1106/19, 500 

08 Nový Hradec Králové, IČ: 42196451 za cenu 1.070.000 Kč. Záměr prodeje byl schválen na 9. 

zasedání Zastupitelstva obce Veřovice č. usnesení 9/18 ze dne 28.5.2019 a byl vyvěšen na úřední 

desce obce Veřovice od 3.6.2019 do 18.6.2019 a ukládá starostovi obce Martinu Fojtíkovi 

podepsat Kupní smlouvu č.: S 1839/18 

26/15 

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

břemene – služebnosti č. IP-12-8025923, Veřovice, p.č. 1386/2 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 

26/16 

schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2160/9 ostatní plocha, jiná plocha o 

výměře 109 m², parc. č. 2160/10 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 53 m² a parc. č. 2160/11 

ostatní plocha, jiná plocha o výměře 9 m² všechny pozemky v k.ú. Veřovice dle GP č. 2458-

52/2020 vyhotoveného Ing. Miroslavem Veselkou a potvrzeného Katastrálním pracovištěm Nový 

Jičín dne 24.9.2020 

26/17 

schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 326/5 zahrada, a to dílu „b“ o výměře 

147 m² v k.ú. Veřovice dle GP č. 2452-45/2020 vyhotoveného Ing. Miroslavem Veselkou a 

potvrzeného Katastrálním pracovištěm Nový Jičín dne 20.8.2020 

26/18 

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

břemene – služebnosti č. IV-12-8014922/002 na pozemku parc č. 1107/10 pro parc. č. 1103/1, 

Černochová NNk mezi obcí Veřovice, Veřovice 670, 742 73 Veřovice, IČ: 00298531 a ČEZ 

Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035  

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

   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 

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  
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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 listopad a prosinec 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 prosince 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.  

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 rodinných domů a 

nemovitostí, vsakovacích drenáží, jímek, odvodňovacích žlabů, z příkop, ze zatrubnění, apod.  
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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).  

 

Obec Veřovice ve spolupráci s Městským úřadem ve Frenštátě pod Radhoštěm, odborem 

životního prostředí, pracuje na dokončení změny stavby před dokončením, a to z důvodu 

dotčených nových parcel výstavbou „Kanalizace a ČOV obce Veřovice“.  

 

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 

 

 

UPOZORNĚNÍ – ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY POŠTY 
Pošta ve Veřovicích je otevřena následovně: 

Pondělí, středa     -    13,00 – 18,00 hodin 

Úterý, čtvrtek, pátek    8,00 – 12,00 hodin  13,00 – 14,00 hodin 

 

 

 
INFORMACE  - KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO 

KRAJE: Prevence pro „nejmenší děti“ 

Ms kraj – učení hrou u předškoláků 

V současném době je preventivní činnost policistů, obdobně jako v jarním období, limitována 

aktuálními epidemiologickými opatřeními. Tradiční preventivní aktivity ve formě „osobního 

kontaktu“ jsou omezeny. Ale preventivní působení může probíhat dále. Například u malých dětí, 

s ohledem na jejich věk, vnímání a fantazii, formou hry.   

Děti v předškolních vzdělávacích zařízeních se mohou se zásadami bezpečného chování i 

s každodenní službou policistů seznámit v rámci deskové hry moravskoslezské policie s názvem 

„Na policejní služebně“. Při hře lze dle přiloženého návodu sestavit modely dopravních 

prostředků, hracích postav i policejní služebnu. Je možno také vytvářet různé modelové situace, 

například „bezpečně na silnici“ či „na dětském hřišti“, u kterých se děti zamyslí a na uvedené 

otázky mohou odpovídat.  

Hra je určena zejména pro předškolní děti a mateřské školy v Moravskoslezském kraji ji mohou 

získat na krpt.prevence@pcr.cz a to do vyčerpání zásob. Prezentace hry a jejího účelu 

v přiloženém video odkazu. Více informací také na https://www.policie.cz/clanek/novinka-v-

oblasti-prevence.aspx.   

Věříme, že „učení hrou“ se bude dětem líbit a v tomto nelehkém období vykouzlí u nich radostné 

okamžiky.  

Video: https://youtu.be/fqO1icmMkM8 
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„V matematice neexistuje žádná královská cesta.“ 

Euklides – řecký matematik a geometr 
 

Když egyptský král Ptolemaios žádal slavného matematika Euklida o jednodušší cestu 

k pochopení matematiky, Euklides mu nekompromisně odpověděl: "V matematice neexistuje 

žádná královská cesta." Prostě bez práce nejsou koláče ani ve vzdělání. 

Svět, ve kterém žijeme, prochází řadou podstatných a velmi rychlých změn. Každý z nás se těmto 

změnám přizpůsobuje, ať si to uvědomujeme nebo ne. Přizpůsobovat se změnám, znamená učit se. 

Od 14. října všechny základní školy přešly na distanční výuku. Distanční výuka neznamená 

prosedět celé dopoledne u počítače. Vzdělávání distančním způsobem probíhá formou on-line či 

off-line výuky.  Obě formy jsou si rovnocenné a stejně důležité. Vzdělávání distančním způsobem 

nemůže zcela nahradit běžnou výuku se všemi jejími aspekty, přesto přináší i výhody. Výuka na 

dálku vede hlavně děti k větší samostatnosti a odpovědnosti za své učení, učí děti plánovat si 

práci, podněcuje k vlastní aktivitě, posiluje spolupráci s rodiči a sourozenci. Tak jako 

v matematice, tak i v dalším vzdělávání není královské cesty. 

Oceňuji práci rodičů s dětmi, kteří jsou zoufalí z kombinace vlastní práce a nutnosti dohlížet 

na děti při učení a při plnění zadaných úkolů. Chtěla bych poděkovat všem rodičům 

za zodpovědný přístup k nastavené distanční výuce na naší škole.              Mgr. Renata Štěpánová 

 

http://www.zsverovice.cz/


Závody O cenu Veřovic a Memoriál Karla Škarpy 
V sobotu 3. října proběhly naše tradiční podzimní závody. Jsme velice rádi, že se nám i přes 

současnou situaci, podařilo zorganizovat alespoň jedny závody. Již 29. ročník závodu o cenu 

Veřovic a 21. ročník memoriálu Karla Škarpy provázelo krásné i když trochu větrné počasí. 

Otevřeny byly čtyři kategorie a celkově se zúčastnilo 22 závodníků.  

Naší ZKO reprezentovali závodníci ve dvou kategoriích. V kategorii ZZO to byla Anna Šťastná, 

která obsadila s Hardym od Perlové studánky 2. místo. V kategorii ZVV1 to byli Pavel Škarpa, 

který s Doris Dan-Klar obsadil 5. místo a Lubomír Srba, který s Chasanem Warpeco obsadil 4. 

místo a získal cenu za nejlepší obranu ve své kategorii. 

Velké poděkování patří všem pořadatelům, rozhodčím, figurantovi, kladečům a především 

sponzorům závodu, kterými jsou: Obec Veřovice; Pavel Škarpa - malířství a natěračství, 

Veřovice; Stanislav Geryk, Veřovice; Krmivo Bardog - Josef Bartošík; Gappay s.r.o.; Lubomír 

Srba, Kopřivnice; Michal Vaculín – pekárna Veřovice; Milošek Pítr, Veřovice. 
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INZERCE – PRODEJ 

                                        PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ – BUK, SMRK 

1) prostorové metry (rovnané 1 m délky) 

2) uložené, štípané špalky do prostorového metru 

    (délky 30, 35, 40 cm ...) 

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

vozík 2,5 PRM,   Man 4,5,6,7 PRM 
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Společenská rubrika: 
Vzpomínky: 

Dne 9. listopadu 2020 by se dožil můj manžel pan Josef Černoch 96 let.  

        Zároveň 11.  listopadu 2020 uplyne 10 let od jeho úmrtí. 

        Vzpomíná manželka Běta, synové Zdeněk a Jiří a ostatní příbuzní. 

 

 Dne 22. listopadu 2020 uplyne 5 let od chvíle, kdy nás navždy opustil pan Libor  

         Bílek.  S láskou vzpomínají manželka a dcery s rodinami. 

 

Dne 27. listopadu 2020 uplynou 3 roky od úmrtí pana Josefa Laciny.  

        Vzpomíná rodina Lacinova 

 

Dne 13. listopadu 2020 by se dožil 90 let pan Stanislav Fojtík.  

        S láskou vzpomíná rodina Fojtíkova a Rýcova. 

 

 

 

 

Jubilanti měsíce listopadu  2020 
 

Milan Lacina, Romana Mičková, Milan Palacký 

 Rudolf Hykl, Markéta Nováková 

 

Jubilantům tohoto podzimního měsíce přejeme 

především dobré zdraví, mnoho spokojenosti a 

elánu do dalších let.   

 

 
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. 
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