
 

              Prosinec 2020 

Motto: 

„Vánoce jsou čas, kdy se vám stýská po domově, dokonce i když jste doma.“  
                Carole Nelson Douglas 

 
Vážení spoluobčané, 

přejeme Vám všem, ať prožijete letošní Vánoce v povznesené náladě jako na 

růžovém obláčku a ve vzájemné svornosti a toleranci. Ať mocné kouzlo 

Vánoc přinese do Vašich domovů lásku a pohodu. Zkuste v úplném klidu 

relaxovat u pohádek či romantických filmů a naplno si užívejte ty chvíle 

sladkého nicnedělání.  

Do nového roku 2021 vykročte s dobrou náladou, optimismem a elánem. 

Přejeme všem hlavně pevné zdraví.  

 

Zastupitelé a zaměstnanci  

obce Veřovice 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



USNESENÍ 

z 27. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, konaného dne 10.11.2020 

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

27/1 

určuje ověřovatele zápisu ve složení: Ing. Ondřej Matuš a František Černoch 

27/2 

schvaluje program 27. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice 

27/3 

volí návrhovou komisi ve složení: Pavel Matúš a Ing. Marcela Paseková 

27/4 

schvaluje a ukládá starostovi obce Martinu Fojtíkovi podepsat Dodatek č. 24 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. 19 v celkové výši 99.054,03 Kč bez DPH a 

upravuje se jím termín pro dokončení stavebních prací (předání a převzetí dokončeného Díla) 

nejpozději do 29 měsíců od převzetí staveniště Zhotovitelem 

27/5 

schvaluje a ukládá starostovi obce Martinu Fojtíkovi podepsat Dodatek č. 26 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. 20 v celkové výši (méněprací) – 

922.673,86 Kč bez DPH 

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

   Martin Fojtík                         František Černoch  

   starosta obce                         místostarosta obce 
                              

USNESENÍ 

z 28. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, konaného dne 24.11.2020 

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

28/1 

určuje ověřovatele zápisu ve složení: Martin Fojtík a Ing. Miroslav Marek 

28/2 

schvaluje program 28. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice 

28/3 

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

28/4 

bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru 

28/5 

bere na vědomí zprávu předsedy finančního výboru  

28/6 

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

místostarostou obce Františkem Černochem 

28/7 

schvaluje a ukládá starostovi obce Martinu Fojtíkovi podepsat Dodatek č. 27 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. 12 v celkové výši 677.864,27 Kč bez DPH  
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28/8 

schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2020 takto:      

Příjmy 60 747 800 Kč + 1 070 000  Kč = 61 817 800 Kč 

Výdaje  82 537 100 Kč +   70 800  Kč = 82 607 900 Kč 

Financování 21 789 300 Kč -  999 200  Kč = 20 790 100 Kč  

Úplné znění rozpočtového opatření č. 10/2020 je nedílnou součástí tohoto opatření 

28/9 

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

a schvaluje a ukládá starostovi obce Martinu Fojtíkovi podepsat Smlouvu o dílo na „Opravu 

místních komunikací po výstavbě kanalizace v obci Veřovice – havarijní stav“ mezi obcí 

Veřovice, Veřovice 670, 742 73 Veřovice, IČ: 00298531 a SWIETELSKÝ stavební s.r.o., 

odštěpný závod Dopravní stavby Morava, Jahodová 60, 620 00 Brno, IČ: 48035599 v celkové 

výši 1.020.855,50 Kč bez DPH 

28/10 

vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Veřovice č. 1/2020, o místním poplatku za provoz 

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

28/11 

schvaluje podání žádosti o dotaci na výzvu Ministerstva pro místní rozvoj České republiky 

z dotačního titulu č. 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova u podprogramu dotačního 

titulu DT 117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací na akci: „Obnova místních 

komunikací v obci Veřovice“ 

28/12 

revokuje usnesení č. 25/17 z 25. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice konaného dne 15.9.2020, 

kterým se schválila Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda 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 

28/13 

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. 2163/1 

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 Děčín, IČ: 24729035 zastoupená 

ARPEX MORAVA s.r.o., Teslova 873/2,702 00 Ostrava- Přívoz, IČ: 26809559 

28/14 

schvaluje prodej pozemku parc. č. 2160/9 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 109 m²  v k.ú. 

Veřovice, dle GP č. 2458-52/2020 vyhotoveného Ing. Miroslavem Veselkou a potvrzeného 

Katastrálním pracovištěm Nový Jičín dne 24.9.2020 panu Z. S., 742 73 Veřovice za cenu 50 

Kč/m², tj. za celkovou cenu 5.450 Kč. Záměr prodeje byl schválen na 26. zasedání Zastupitelstva 

obce Veřovice, č. usnesení 26/16 ze dne 27.10.2020 a byl vyvěšen na úřední desce obce Veřovice 

od 2.11.2020 do 18.11.2020 

28/15 

schvaluje prodej pozemku parc. č. 2160/10 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 53 m² v k.ú. 

Veřovice dle GP č. 2458-52/2020 vyhotoveného Ing. Miroslavem Veselkou a potvrzeného 

Katastrálním pracovištěm Nový Jičín dne 24.9.2020 manželům A. V. a P. V., 742 73 Veřovice, za 

cenu 50 Kč/m², tj. za celkovou cenu 2.650 Kč. Záměr prodeje byl schválen na 26. zasedání 

Zastupitelstva obce Veřovice, č. usnesení 26/16 ze dne 27.10. 2020 a byl vyvěšen na úřední desce 

obce Veřovice od 2.11.2020 do 18.11.2020 
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28/16 

schvaluje prodej pozemku parc. č. 2160/11 ostatní plocha jiná plocha o výměře 9 m² v k.ú. 

Veřovice, dle GP č. 2458-52/2020, vyhotoveného Ing. Miroslavem Veselkou a potvrzeného 

Katastrálním pracovištěm Nový Jičín dne 24.9.2020 paní I. Z., Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 

za cenu 50 Kč/m², tj. za celkovou cenu 450 Kč. Záměr prodeje byl schválen na 26. zasedání 

Zastupitelstva obce Veřovice, č. usnesení 26/16 ze dne 27.10.2020 a byl vyvěšen na úřední desce 

obce Veřovice od 2.11.2020 do 18.11.2020 

28/17 

schvaluje koupi pozemku parc. č. 2336 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 62 m² v k.ú. Veřovice, 

dle GP č. 2458-52/2020, vyhotoveného Ing. Miroslavem Veselkou a potvrzeného Katastrálním 

pracovištěm Nový Jičín dne 24.9.2020 od pana Z. S., 742 73 Veřovice, za cenu 50 Kč/m², tj. za 

celkovou cenu 3.100 Kč 

28/18 

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 326/5, 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 paní D. V., 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, za cenu 50 

Kč/m², tj. za celkovou cenu 7.350 Kč. Záměr prodeje byl schválen na 26. zasedání Zastupitelstva 

obce Veřovice, č. usnesení 26/17 a byl vyvěšen na úřední desce obce Veřovice od 2.11.2020 do 

18.11.2020 

28/19 

schvaluje koupi pozemku díl „d“ o výměře 36 m² oddělený z pozemku parc. č. 326/1 dle GP č. 

2452-45/2020, vyhotoveného Ing. Miroslavem Veselkou a potvrzeného Katastrálním pracovištěm 

Nový Jičín dne 20.8.2020 od paní D. V., 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, za cenu 50 Kč/m², tj. za 

celkovou cenu 1.800 Kč 

28/20 

schvaluje koupi pozemku parc. č. 277/5 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 95 m² v k.ú. 

Veřovice od pana B. K., 742 73 Veřovice a pana J. K., 746 01 Opava, zastoupen opatrovníkem 

Statutárním městem Opava, za cenu 50 Kč/m², tj. za celkovou cenu 4.750 Kč 

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

   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 

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.  
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 Předběžný harmonogram výstavby na období prosinec 2020 a leden 2021 

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 

obce Veřovice“. Postupně v obci probíhají opravy na již 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. 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!   
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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“. Následně po vydání 

rozhodnutí o změně stavby před dokončením bude zahájeno kolaudační řízení (závěrečná 

kolaudace stavby, kterou chceme zahájit ihned po nabytí právní moci rozhodnutí o změně 

stavby před dokončením).  

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 K POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD: 

Zastupitelstvo obce Veřovice vydalo na svém 28. zasedání dne 24.11.2020 pod usnesením 

č. 28/10 Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o místním poplatku za komunální odpad na 

rok 2021. Plné znění vyhlášky naleznete na webových stránkách obce:  

www.verovice.cz, Sekce, Obecní úřad, Dokumenty OÚ, Vyhlášky a nařízení. 

Sazba poplatku činí 540 Kč a poplatníkem je fyzická osoba přihlášená v obci a fyzická 

osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný 

dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osob. Poplatek je splatný jednorázově, a to 

nejpozději do 30.6.2021.   

Uhradit ho můžete v hotovosti v pokladně obecního úřadu v úřední dny anebo převodem 

na účet obce Veřovice.  
 

Odečty vodoměrů  

Žádáme občany v dolní části obce, kteří jsou připojeni na obecní vodovodní řad a odebírají 

vodu, aby dle smlouvy nahlásili k vyúčtování stav vodoměru  ke dni 31.12.2020, a to  

emailem na adresu ucetni@verovice.cz nebo telefonicky na číslo 556 843 842 p. Satková. 

Děkujeme  
 

Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1.1.2021 

S účinností od 1. ledna 2021 činí cena: 

• Voda pitná (vodné)  43,52 Kč/m3 (bez DPH) 47,87 Kč (vč.10% DPH) 

• Voda odvedená (stočné)           38,66 Kč/m3 (bez DPH) 42,53 Kč (vč.10% DPH) 

 

 
Upozornění pro občany obce Veřovice, zvláště ty občany, kteří bydlí v dolní části obce  

Na přelomu měsíce března a dubna 2021 budou zahájeny stavební práce na stavbě:  

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

Termín dokončení stavby je cca 10 měsíců od převzetí staveniště zhotovitelem stavby.  

O veškerých informacích k této stavbě budete informování v následujících zpravodajích.  
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NABÍDKA PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI 
Obec Veřovice nabízí zaměstnání pro jednoho pracovníka (muže). 

Předpokládaný nástup do zaměstnání od 1.4.2021 

Místo výkonu práce: katastr obce Veřovice 

Pracovní poměr na plný úvazek s tříměsíční zkušební dobou 

Náplň práce: provoz, údržba a úklid čističky odpadních vod (ČOV) včetně 

přečerpávacích stanic a kanalizační sítě, provoz a údržba vodovodního řadu v dolní části 

obce (odečty vodoměrů, odkalování koncových větví a údržba vodoměrných šachet), 

správce veřejných budov (obecní úřad, kulturní zařízení, budova bývalé pošty,…) 

Platové zařazení dle platných mzdových tabulek s možností osobních příplatků za 

mimořádnou pracovní pohotovost a příspěvku na stravování 

Kvalifikační předpoklady: středoškolské vzdělání s maturitou nebo vyučen ve 

strojírenském oboru například zámečník, nástrojář, údržbář strojů, řidičský 

průkaz B, schopnost práce na počítači 

Z důvodu možných mimořádných pracovních pohotovostí budou při výběru 

upřednostněni zájemci s trvalým bydlištěm ve Veřovicích 

Žádosti o zaměstnání s přiloženým životopisem můžete zaslat poštou 

nebo doručit osobně na Obecní úřad ve Veřovicích do 20.1.2021 včetně 

Kontaktní osoba:  

Martin Fojtík, mob.: 736 689 699, e- mail: starosta@verovice.cz 

František Černoch, mob.: 603 589 760, e-mail: mistostarosta@verovice.cz 
 

 

INFORMACE K OBECNÍMU KALENDÁŘI NA ROK 2021: 
Oznamujeme občanům, že i v letošním roce obec Veřovice připravila stolní kalendář na rok 2021. 

Kalendáře budou tentokrát vydávány zdarma v budově Obecního úřadu Veřovice v termínu od 

středy 16.12. - do pondělí 21.12.2020 včetně. Poté si kalendář budete moci vyzvednout na OÚ až 

po novém roce od 4.1.2021, protože v době od 22.12.2020 do 3.1.2021 bude obecní úřad uzavřen. 
 

Poděkování 

Rádi bychom touto cestou poděkovali panu Adamu Hrivňákovi a Davidu Machovi 

za spolupráci při tvorbě kalendáře na rok 2021. Zejména děkujeme za zapůjčení 

fotografií, vytvoření popisků fotografií, grafickou úpravu a čas strávený přípravou 

při této práci.                                                               Zaměstnanci obce Veřovice 
 

 

INFORMACE POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY – ODDĚLENÍ PREVENCE: 
Ostrava 17. listopadu 2020 

„Kterak se obětí nestáti…“ 

Moravskoslezská policie představuje novou didaktickou hru s názvem „Kterak se obětí nestáti“. Jak již 

název napovídá, cílem projektu je seznámit veřejnost se základními pravidly bezpečného chování, aby se 

nestala obětí trestného činu. Hru „Kterak se obětí nestáti“ vydalo Krajské ředitelství policie 

Moravskoslezského kraje díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje. 

Hra je určena pro dva až šest hráčů ve věku od šesti let. Jejími komponenty jsou oboustranná hrací deska, 

hrací kostky, figurky, herní karty a pravidla. Na jedné straně hrací desky soutěží hráči v otázkách z oblasti 

vlastního bezpečí v kritických situacích doma i venku. Namátkou lze uvést oblasti soutěžních úkolů či 

doporučení – bezpečí v dopravě, předcházení majetkové trestné činnosti, problematika zvyšování 

právního vědomí nebo zneužívání návykových látek.     7 
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Pro konkrétnější představu lze doplnit text jedné z herních karet: „Před vstupem na přechod pro chodce 

ses nejprve rozhlédl vlevo, pak vpravo a poté opět vlevo. Bezpečně jsi přešel. Postupuješ o dvě políčka 

vpřed“. 

Současná četnost komunikace prostřednictvím internetu, stejně jako zvýšení počtu trestných činů 

páchaných v online prostředí, iniciovaly vznik druhé hrací strany s tématikou kybernetické bezpečnosti. 

Hráči si tak zopakují, připomenou či zjistí, jak se vyhnout rizikům internetu. Soutěžící si osvojí 

související pojmy, získají informace k bezpečnějšímu užívání internetu. Příkladmo lze uvést zadání jedné 

z těchto herních karet: „Na svém účtu na sociální síti jsi zveřejnil příliš mnoho informací o své osobě, 

mohou být zneužity. Vracíš se o dvě políčka zpět.“  

Soutěžních klání se mohou účastnit nejen děti, ale i dospělí. Hra tak může navíc napomoci i 

mezigenerační komunikaci. Navázala na předchozí preventivní projekty moravskoslezské policie, jakými 

byly knížka „Policejní pohádky“, didaktické hry „Učíme se s Honzíkem aneb Policejní pohádky hrou“ či 

„Na policejní služebně“.  

Hra „Kterak se obětí nestáti“ bude využívána nejen policisty při preventivních aktivitách. Vzhledem 

k aktuální epidemiologické situaci, mohou jako první vyzkoušet novou hru v moravskoslezských školách, 

hejtmanem určených k zajištění péče o děti vybraných profesí (zdravotníků, záchranářů apod.).  

Po zlepšení epidemiologické situace mohou novou hru užít k výuce také pedagogové moravskoslezských 

škol. Bezpečnostní doporučení při hře si budou moci osvojit v době zlepšení epidemie také dříve narození 

v klubech či zařízeních pro seniory. A po otevření knihoven si budou moci zahrát také zájemci z řad 

široké veřejnosti. Hra „Kterak se obětí nestáti“ bude distribuována i do knihoven obcí s rozšířenou 

působností v Moravskoslezském kraji, které o hru projeví zájem. Zmíněné subjekty (školy, kluby seniorů 

či zařízení pro seniory, knihovny obcí s rozšířenou působností), které mají zájem o novou hru „Kterak se 

obětí nestáti“, nás mohou kontaktovat prostřednictvím e-mailu krpt.prevence@pcr.cz. Distribuce her bude 

zajištěna do vyčerpání zásob. Detailněji k prezentaci hry ve videospotu (https://youtu.be/2PaRvIgYB9Y). 

mjr. Mgr. Gabriela Pokorná, vrchní komisař                                                                                           

 

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.  

                                                               8             por. Mgr. Lukáš Kendzior, komisař 
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Advent doba čekání na Vánoce 

Pomaloučku, polehoučku přichází ten čas, 

za pár dnů a za pár týdnů budou tady zas. 

Rozzáří se oči dětí, i nás dospělých, 

první, druhá vločka letí, jé, už padá sníh!  

Touto básničkou přivolávají žáci letošní Vánoce a první sníh. A sníh je tady. Všichni doufají, že 

nám dlouho vydrží. Děti se těší na Vánoce. Každý rok jsme adventní dobu odstartovali školním 

vánočním jarmarkem, který se letos nekonal po dlouhých 22 letech. Přesto věřím, že jste v mnoha 

domácnostech přivítali předvánoční čas zapálením první svíčky na adventním věnci a zahájili tak 

čekání na Vánoce. Až se rozhoří všechny čtyři, bude blízko Štědrý večer. 

Všichni zaměstnanci ZŠ a MŠ přejí krásné Vánoce a v novém roce pevné zdraví, štěstí, 

pohodu a dobrou náladu. 

 

Podzim ve školní družině 

Přes mnohá opatření se snažíme udělat žákům náplň školní družiny co nejzajímavější. 

Po opětovném návratu prvňáků a druháků do školy jsme chodili každý den na procházky v okolí. 

Pozorovali jsme podzimní krajinu chystající se na zimu. Často jsme zahlédli zajíce, srnky, 

veverky, ptáky a nosili jsme zvěři plody do krmelce. V lese patří mezi nejoblíbenější činnost 

chlapců i děvčat stavění různých obydlí ke hře z větví, kamenů, mechu apod. I s listím se dá užít 

spousta zábavy. S sebou jsme si nazpátek přinášeli zajímavé přírodniny – větvičky, šišky, žaludy, 

šípky, kůru stromů aj. 

Z čerstvého vzduchu holky a kluci rádi spěchali dovnitř, protože nyní, v době předvánoční, jsme 

se s nadšením vrhli do vyrábění. A tak i když se školní vánoční jarmark letos nemohl uskutečnit, 

nejsme tolik zklamaní. Děti si už domů mohly odnést krásné adventní věnce a další dekorace, 

které přispějí k příjemné atmosféře. S vyráběním pokračujeme i nadále a záleží na každém, jak 

moc bude pilný. Materiálu je dost a nápadů je nespočet. 

Za materiál k vyrábění děkujeme mimo jiné paní Bartoňové a paní Pšenicové. 

Těšíme se na ostatní děti a na další příjemné akce – adventní kalendář, mikulášská nadílka, 

vánoční besídka atd.                                           

 Vychovatelky ŠD 

Olympiáda z dějepisu 

Stejně jako každý rok se naše škola zapojila do olympiády z dějepisu, letošní téma neslo název 

Labyrintem barokní kultury. 

Do okresního kola postupuje Radek Demeter z 9. třídy.  

Přejeme mu hodně úspěchů. 

Mgr. Martina Šlapalová 
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Zprávy o činnosti mateřské školy za měsíc listopad a prosinec 
 

V podzimních měsících jsme si vyprávěli o lese, o stromech – jejich užitku pro lidský život. O 

tom, kde bydlí zvířátka, jak přezimují, čím se v zimě živí. Experimentovali jsme s barvami a 

inspiroval nás Barevný podzim. Slavili jsme svátek Svatého Martina – vyráběli jsme koně a hráli 

divadlo o Svatém Martinu. V této předvánoční době děti s nadšením vykrajovaly a zdobily 

perníčky, vyrobily perníkový adventní věnec. Do Vánoc upečeme také linecké cukroví a budeme 

vytvářet vánoční dekorace. Na každý den máme připraveny společné úkoly v adventním 

kalendáři. Přijde také Svatý Mikuláš se sladkými dárky pro hodné děti. Všichni si vyrobíme 

čertovské masky a budeme dovádět v našem školkovém pekle, tancovat čertovské tance, plnit 

čertovské úkoly a jíst kobzole z kotle. V posledním týdnu určitě najdeme pod stromečkem 

dárečky od Ježíška. Je nám líto, že jsme nemohli uskutečnit tradiční a oblíbené akce s rodiči – 

Hledání pokladu, Podzimní a Vánoční dílnu, Dopis Ježíškovi a Mikulášskou nadílku ve 

spolupráci se žáky 9. třídy ZŠ. Nepřijelo ani divadlo s pohádkou. Děti však nebyly ochuzeny, tyto 

akce se snažily dětem připravit paní učitelky, školní asistentka, paní školnice i paní kuchařka. S 

dětmi jsme v těchto měsících povídali, hráli si, zpívali, vyráběli, cvičili a prováděli spoustu 

dalších činností, které děti i nás baví a je nám při nich společně krásně. Protože je dnešní doba 

pro zdravotníky velmi náročná, chtěli jsme COVID týmu plicního oddělení novojičínské 

nemocnice Agel jejich nelehkou úlohu trochu zpestřit. Proto děti z naší MŠ nakreslily sérii 

barevných srdíček a anděla, aby věděli, že na ně myslíme. K tomu jsme přibalili velkou tašku 

sladkostí pro dobrou náladu jako malé poděkovaní za práci, kterou vykonávají. 

Odkaz: https://www.facebook.com/nemocnicenovyjicin.cz/photos/a.1125214897527163/3471167

362931893/ 

Upozorňujeme, že mateřská škola bude v době vánočních prázdnin uzavřena v době od 23. 12. 

2020 – 3. 1. 2021.  Na závěr jménem zaměstnanců a všech dětí mateřské školy přejeme občanům 

Veřovic krásné Vánoce plné klidu a pohody v kruhu svých nejbližších a v novém roce 2021 

pevné zdraví, štěstí a optimismus. 

                                                                                                          Za MŠ Alena Bezděková 
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Plán kulturních a společenských akcí na rok 2021 
13. 01. 2021 – Divadlo Artur, divadelní představení Tři v Háji /Kulturní dům Veřovice/ 

16. 01. 2021 – Muzikantský ples /Kulturní dům Veřovice/ 

29. 01. 2021 – Výšlap dětí s rodiči na Velký Javorník s motivační soutěží  

30. 01. 2021 – Hasičský ples /Kulturní dům Veřovice/ 

od  04. 02. 2021 – Taneční pro dospělé 

14. 02. 2021 – Dětský maškarní bál /Kulturní dům Veřovice/ 

27. 02. 2021 – Sportovní ples /Kulturní dům Veřovice/    

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

07. 03. 2021 – Divadlo pro děti /Kulturní dům Veřovice/ 

26. 03. 2021 – Noc s Andersenem /akce pro děti s přespáním v Kulturním domě ve Veřovicích/ 

27. 03. 2021 – Ukliďme Česko  

17. 04. 2021 – Běh veřovská desítka 

30. 04. 2021 – Pálení čarodějnic /areál fotbalového hřiště/ 

01. 05. 2021 – Závod pro každého majitele psa  /Kynologický klub Veřovice/ 

02. 05. 2021 – Botanická procházka za bylinkami Veřovic 

07. 05. 2021 – Oslava osvobození obce – lampionový průvod /za Kulturním domem Veřovice/  

13. 05. – 16 .05. 2021 - výstava k 50. výročí  založení ZO ČZS Veřovice /Kulturní dům Veřovice/ 

05. 06. 2021 – Kácení máje / ZO ČZS Veřovice/  

18. 06. 2021 a 19. 06. 2021 Letní kino /za Kulturním domem Veřovice/ 

19. 06. 2021 – Obranářský závod /Kynologický klub Veřovice/ 

26. 06. 2021 – Pálení Jána /Včelaři Veřovice/ 

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

03. 07.2021 – Den obce 2021 Veřovice /za Kulturním domem Veřovice/ 

10. 07. 2021 – Myslivecké odpoledne /areál myslivecké chaty/ 

17. 07. 2021 – Memoriál Břetislava Piteráka s fotbalovým turnajem a dětským sportovním odpolednem  

24. 07. 2021 – Medobraní  /Včelaři Veřovice/ 

05. 08. –  08. 08. 2021 – Partnerské dny s německými přáteli z Hendungenu 

15. 08. 2021 – Veřovská pouť  

28. 08. 2021 – XIII. ročník Soutěže ve vaření gulášů  /areál lyžařského klubu/ 

29. 08. 2021 – Ukončení prázdnin /za Kulturním domem Veřovice/ 

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

28. 09. 2021 – Drakiáda pro děti s rodiči 

02. 10. 2021 – 30. ročník Závodu o cenu Veřovic /Kynologický klub Veřovice/ 

09. 10. 2021 – Myslivecké odpoledne  /areál myslivecké chaty/ 

26. 11. 2021 – Školní vánoční jarmark 

27. 11. 2021 – Vánoční jarmark 

19. 12. 2021 – Adventní koncert 

29. 12. 2021 – Dětský silvestr s ohňostrojem 

 

Milí občané,  

máte-li zájem uspořádat nějakou akci pro veřejnost, návrhy na jiné akce nebo vystoupení, napište na  

e-mail kzverovice@seznam.cz, nebo na facebook KD Veřovice.  

Přeji Vám za Kulturní dům Veřovice a Kulturní komisi obce Veřovice krásné svátky, plné rodinné pohody 

a klidu. Gabriela Lošáková 

 

 

 

 

 

                                           

                                                                                  11 

mailto:kzverovice@seznam.cz


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

13 

 

 



 

14 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

Vážení občané,  

ve dnech 1. až 14. ledna 2021 Vás mohou i v této nelehké době doma navštívit Tři králové, 

kterým můžete přispět do celostátní sbírky. Získané prostředky se využívají na podporu 

stávajících sociálních projektů u nás i v zahraničí. Další možností přispívat je na stránkách charity 

www.trikralovasbirka.cz do online pokladničky, v úřední době na Obecním úřadě ve 

Veřovicích a v místním kostele při bohoslužbách. Předem Vám děkujeme za finanční příspěvky a 

do nového roku přejeme hodně štěstí a zdraví!      

Charita Kopřivnice        

          

              
    

Jubilanti měsíce prosince 2020 
Pavel Matuš, Pavlína Pítrová 

 Svatava Geryková      

  Eva Chvistková, Jiřina Kellerová 

   Anežka Křížková, Pavel Rára 

                                Štěpánka Vroblová 
Srdečně gratulujeme jubilantům posledního měsíce roku 

2020 a přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí, spokojenost a optimismus do dalších let. 
 

 

Vzpomínky: 

Dne 7. prosince 2020 uplyne 1 rok od úmrtí pana Karla Matúše – zahradníka. 

Vzpomínají dcera Zdeňka s rodinou. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 

 

Dne 28. prosince 2020 by se dožil 80 let pan Milan Urbanovský a 26. září 2020 

uplynul 1 rok od jeho úmrtí. Stále vzpomíná manželka Miroslava a ostatní příbuzní. 

 

 
Ve zpravodaji obce Veřovice zveřejňujeme pravidelně životní jubilea občanů dožívajících se 50, 60, 70, 80 let a 

následně každý rok po osmdesátých narozeninách. Pokud si nepřejete být uveřejněni, oznamte to na Obecní úřad ve 

Veřovicích osobně, poštou, telefonicky (556 857 093)  nebo na e-mail: obecni.urad@verovice.cz. 
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