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            Září 2021 

Motto: 

"Ne to, co mám, ale to, co vím, je mým bohatstvím." 
                           Thomas Carlyle 

 

Vážení a milí spoluobčané, milé děti, přátelé, kamarádi. 

Je 1. září 2021 a zrovna píší úvodník tohoto zpravodaje. Dnes ráno jsem byl osobně přítomen 

v kulturním domě na zahájení nového školního roku 2021/2022 a přivítání našich prvňáčků 

do Základní školy ve Veřovicích. Tyto krásné chvíle s dětmi si ve funkci starosty obce 

Veřovice nesmírně užívám. Jsou to chvíle, při kterých se mi vybaví moje krásné mládí, které 

jsem prožíval se spoustou kamarádů a přátel.  

Přeji Vám všem, milí školáci, ať máte také spoustu takových kamarádů a přátel, ale 

podotýkám, jen těch opravdových, na které se v životě můžete později spolehnout. Bez 

hezkého vztahu ke svým přátelům a kamarádům by byl život nudný a smutný. V neposlední 

řadě bych si také nejvíce přál, aby rodiče dětí, které navštěvují naši Základní a mateřskou 

školu ve Veřovicích si našli společný cíl, a sice, že škola je základ života a výchova dětí je 

již od dětství velmi důležitá a nesmí se zanedbávat. Vaše dítě Vám to v dospělosti jistě vrátí.  

Přeji všem našim prvňáčkům, aby ten jejich první krůček do školních lavic byl ten pravý. 

Přeji jim elán a chuť se vzdělávat a Vám, milí rodiče přeji, abyste byli schopni a ochotni 

svým dětem věnovat co nejvíce svého drahocenného času. Věřím, že toho nebudete litovat, 

naopak, budete hrdí na své vzdělané a vychované děti.  

Vám všem, přátelé a kamarádi, přeji pevné zdraví a krásné podzimní dny plné sluníčka.  

 

Martin Fojtík – starosta obce Veřovice 
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USNESENÍ 

z 35. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, konaného dne 22.6.2021 

Zastupitelstvo obce Veřovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
35/1 

určuje ověřovatele zápisu ve složení: František Černoch a Zdeněk Bartoň 

35/2 

schvaluje upravený program 35. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice 

35/3 

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

35/4 

bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru 

35/5 

bere na vědomí zprávu předsedy finančního výboru  

35/6 

schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2021 takto: 

Příjmy  45 064 400 Kč +   132 000 Kč =     45 196 400 Kč 

Výdaje  59 794 000 Kč +  2 382 000 Kč =     62 176 000 Kč 

Financování 14 729 600 Kč +  2 250 000 Kč =     16 979 600 Kč  

Úplné znění rozpočtového opatření č. 4/2021 je nedílnou součástí tohoto usnesení  

35/7 

schvaluje závěrečný účet obce Veřovice za rok 2020 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 

obce Veřovice za rok 2020 v předloženém znění a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce 

Veřovice za rok 2020, a to bez výhrad 

35/8 

schvaluje účetní závěrku obce Veřovice sestavenou k 31.12.2020 v předloženém znění 

35/9 

schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření příspěvkové organizace Kulturní zařízení Veřovice za rok 

2020 v předloženém znění a schvaluje dorovnání záporného výsledku hospodaření ve výši 

-102.686,56 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace 

35/10 

schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola 

Veřovice za rok 2020 v předloženém znění a schvaluje převedení výsledku hospodaření ve výši 37.793,21 

Kč do rezervního fondu příspěvkové organizace 

35/11 

bere na vědomí Zprávu o provedené inventarizaci majetku a závazků obce Veřovice k 31.12.2020 

35/12 

schvaluje a ukládá starostovi obce Martinu Fojtíkovi podepsat Smlouvu o pachtu a provozování vodního 

díla č. 16338 s názvem: „Prodloužení vodovodního řadu na pozemcích parc. č. 2085/7, 1449/23, 1456/3, 

1456/5, 1456/13, 1456/14 a 1456/24 v k.ú. Veřovice“ jedná se o vodovod v délce dle společného povolení 

304 m, DN 80 z materiálu PE 100 RC SDR11 mezi obcí Veřovice, Veřovice 670, 742 73 Veřovice, IČ: 

00298531 a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169, 709 00 

Ostrava – Mariánské Hory, IČ: 45193665  

35/13 

schvaluje a ukládá starostovi obce Martinu Fojtíkovi podepsat Dohodu o úpravě vzájemných práv a 

povinností vlastníků vodovodů provozně souvisejících č. 16342 v rámci stavby: „Prodloužení vodovodního 

řadu na pozemcích parc. č. 2085/7, 1449/23, 1456/3, 1456/5, 1456/13, 1456/14 a 1456/24 v k.ú. 

Veřovice“ mezi obcí Veřovice, Veřovice 670, 742 73 Veřovice, IČ: 00298531 a společností Severomoravské 

vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ: 45193665 

35/14 

rozhodlo zrušit zadávací řízení k veřejné zakázce zadávané s názvem „Obnova místních komunikací v obci 

Veřovice“, a to dle § 127 odst. 2 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, jelikož zadavatel neobdržel dotaci, z níž měla být veřejná zakázka uhrazena   
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35/15 

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 stavbu „Obnova místních 

komunikací č. 14-4, 14-4-1, 14-4-1-1, 14-2 a č. 30 v k.ú. Veřovice – havarijní stav“ mezi obcí Veřovice, 

Veřovice 670, 742 73 Veřovice, IČ: 00298531 a SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní 

stavby Morava, Jahodová 60, 620 00 Brno, IČ: 48035599 za cenu díla 2 893 009,59 Kč včetně DPH 

35/16 

bere na vědomí Závěrečný účet za rok 2020 dobrovolného svazku obcí Mikroregion Frenštátsko, nám. Míru 

1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČ: 75110971  

35/17 

bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion 

Frenštátsko, nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČ: 75110971 za rok 2020 

35/18 

bere na vědomí Zápis č. 1/2021 ze dne 10.02.2021 z jednání dozorčí rady dobrovolného svazku obcí 

Mikroregion Frenštátsko, nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČ: 75110971 

35/19 

bere na vědomí Zápis č. 2/2021 ze dne 27.04.2021 z jednání dozorčí rady dobrovolného svazku obcí 

Mikroregion Frenštátsko, nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČ: 75110971 

35/20 

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

věcného břemene a dohodu o umístění stavby IP-12-8028654/4, Veřovice, p.č. 836/1, 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 Eltrab Group s.r.o., Lublaňská 1002/9, 

120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČ: 05060761 

35/21 

bere na vědomí změnu termínů zasedání Zastupitelstva obce Veřovice na rok 2021 takto: 27.7.2021, 

24.8.2021, 21.9.2021, 19.10.2021, 16.11.2021, 14.12.2021  

35/22 

bere na vědomí informace podané ředitelkou příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy 

Veřovice paní Mgr. Renatou Štěpánovou, týkající se plánované rekonstrukce budovy Základní školy 

Veřovice pod názvem „Původní budova ZŠ Veřovice 276, na parc. č. st. 229/1 k.ú. Veřovice“ 

 

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

   Martin Fojtík                                  František Černoch  

   starosta obce                        místostarosta obce 

 

 

 

 
USNESENÍ 

z 36. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, konaného dne 27.7.2021 
Zastupitelstvo obce Veřovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 

36/1 

určuje ověřovatele zápisu ve složení: Mgr. Zuzana Piteráková a Ing. Petr Šťastný 

36/2 

schvaluje upravený program 36. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice 

36/3 

volí návrhovou komisi ve složení: Ing. Ondřej Matuš a Ing. Marcela Paseková 

36/4 

schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2021 takto: 

Příjmy  45 196 400 Kč      + 1 384 500 Kč = 46 580 900 Kč 

Výdaje  62 176 000 Kč      + 1 590 000 Kč = 63 766 000 Kč 

Financování 16 979 600 Kč      +  205 500 Kč = 17 185 100 Kč  

Úplné znění rozpočtového opatření č. 5/2021 je nedílnou součástí tohoto usnesení  
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36/5 

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 stavbu: „Lávka pro pěší 

L2 přes Jičínku ve Veřovicích č.p. 212 – odstranění havárie“ mezi obcí Veřovice, Veřovice 670, 742 73 

Veřovice, IČ: 00298531 a SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava, 

Jahodová 60, 620 00 Brno, IČ: 48035599 za cenu díla 1 935 780,89 Kč včetně DPH 

36/6 

schvaluje předložení žádosti příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Veřovice o poskytnutí 

dotace ve výši 725 500 Kč z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy č. 

02_20_080 Šablony III a jeho realizaci v době od 1.7.2021 do 30.6.2023 

36/7 

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

služebnosti č. 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 – 

Vinohrady, IČ: 47195355 

36/8 

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

věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-8028022, Veřovice, p. č. 1569/7 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 ARPEX Morava s.r.o., Teslova 873/2, 

702 00 Ostrava – Přívoz, IČ: 26809559 

36/9 

neschvaluje žádost pana J. Ž. a paní A. Ž., 742 73 Veřovice ze dne 3.6.2021 o odkoupení obecního pozemku 

parc. č. 2158/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 66 m² v k.ú. Veřovice 

36/10 

neschvaluje žádost pana J. Ž. a paní A. Ž., 742 73 Veřovice ze dne 3.6.2021 o odkoupení obecního pozemku 

parc. st. 865 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 60 m² v k.ú. Veřovice 

36/11 

schvaluje a ukládá starostovi obce Martinu Fojtíkovi podepsat Veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené 

působnosti ve věcech přestupků mezi městem Frenštát pod Radhoštěm, zastoupené Ing. Miroslavem 

Halatinem, nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČ: 00297852 a obcí Veřovice, Veřovice 670, 742 

73 Veřovice, IČ: 00298531 

 

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

              Martin Fojtík  

                                                           starosta obce   

 

 

USNESENÍ 

z 37. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, konaného dne 24.8.2021 
Zastupitelstvo obce Veřovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 

37/1 

určuje ověřovatele zápisu ve složení: Bc. Gabriela Lošáková, DiS. a Pavel Matúš 

37/2 

schvaluje upravený program 37. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice 

37/3 

volí návrhovou komisi ve složení: Ing. Miroslav Marek a Ing. Petr Vybíral 

37/4 

schvaluje a ukládá starostovi obce Martinu Fojtíkovi podepsat Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo v rámci 

stavby „Obnova místních komunikací č. 14-4, 14-4-1, 14-4-1-1, 14-2 a č. 30 v k.ú. Veřovice – havarijní 

stav“ mezi obcí Veřovice, Veřovice 670, 742 73 Veřovice, IČ: 00298531 a SWIETELSKY stavební s.r.o., 

odštěpný závod Dopravní stavby Morava, Jahodová 60, 620 00 Brno, IČ: 48035599. Předmětem dodatku 

č. 1 je změna smluvních podmínek – snížení ceny díla na částku 2 624 801,01 Kč včetně DPH 
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37/5 

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 9 000 Kč účelově určenou 

na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ realizovaného 

příjemcem v rámci Operačního programu Životní prostředí, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638 

37/6 

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 6 000 Kč účelově určenou 

na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ realizovaného 

příjemcem v rámci adaptačního a mitigačního opatření, reg. č. SFZP 138986/2019 

37/7 

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

věcného břemene a dohodu o umístění stavby IV-12-8021607/5, Veřovice, p.č. 1645/18, 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 Eltrab Group s.r.o., Lublaňská 1002/9, 

120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČ: 05060761 

37/8 

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

věcného břemene a dohodu o umístění stavby IP – 12-8029119/2, Veřovice, p.č. 1168/4, 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 Eltrab Group s.r.o., Lublaňská 1002/9, 

120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČ: 05060761 

37/9 

bere na vědomí žádost společnosti JungCargoo s.r.o., 742 73 Veřovice, ze dne 3.8.2021 o pronájem částí 

pozemků o celkové výměře 5 000 m². Jedná se o pozemky parc. č. 470/104, 470/102, 470/101 - orná půda 

v k.ú. Veřovice   

37/10 

neschvaluje žádost paní M. W. a K. W., 742 73 Veřovice doručenou do DS obce Veřovice dne 21.7.2021 o 

úpravu místní komunikace na pozemku parc. č. 1387/18 - zahrada v k.ú. Veřovice v plném rozsahu 

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

   Martin Fojtík                        František Černoch  

   starosta obce              místostarosta obce 

 

 

Upozornění pro občany v dolní části obce Veřovice – stavební akce: 

„Lávka pro pěší L3 přes Jičínku ve Veřovicích u č.p. 212 za Restaurací Dolní dvůr – 

odstranění havárie““ 

Během měsíců září, říjen a listopad 2021 budou probíhat stavební práce na akci „Lávka pro pěší 

L3 přes Jičínku ve Veřovicích u č.p. 212 za Restaurací Dolní dvůr – odstranění havárie“. Stavební 

práce bude provádět firma SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava, 

Jahodová 60, 620 00 Brno, IČ: 48035599 v celkové výši 

1.935.780,89 Kč včetně DPH. 

Veškeré náklady jsou hrazeny z rozpočtu obce Veřovice. Lze 

očekávat dočasné komplikace v rámci dopravní obslužnosti. 

Tímto Vás prosím o trpělivost a respektování dočasného 

dopravního značení stavby. Dbejte na zvýšenou bezpečnost 

osob a dětí v blízkosti stavby!   

Děkuji všem ukázněným občanům za spolupráci.  

Martin Fojtík – starosta obce Veřovice 
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INFORMACE ke stavbě: „Kanalizace a ČOV obce Veřovice“ 

Vážení a milí spoluobčané, zde jsou důležité informace o vývoji výstavby „Kanalizace a ČOV 

obce Veřovice“ 

Od pondělí 12.4.2021 je již možnost provést napojení splaškových odpadních vod 

z domácností Vašich rodinných domů do nově vybudované kanalizace. Vaše domovní 

kanalizační přípojky propojujte do kontrolní revizní šachtice s průměrem DN 400 s černým 

poklopem, které jsou majetkem obce Veřovice. Je zapotřebí při realizačních pracích dbát 

zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození inženýrských sítí v místě hloubení rýhy pro 

uložení kanalizačního potrubí!!! V případě poškození těchto inženýrských sítí hrozí 

nebezpečí a sankce s tím spojené! Doporučuji před zahájením výkopových prací na domovní 

kanalizační přípojce zajistit řádné vytyčení všech inženýrských sítí v blízkosti výkopu pro 

uložení kanalizačního potrubí (t.j. vodovod–SmVak, plyn–RWE, datová a telekomunikační 

síť – CETIN, ČEZ–elektro….). Tímto se vyhnete případným problémům při výkopech a 

sankcím za porušení těchto inženýrských sítí z důvodu jejich poškození!!! 

 

Doplňující informace – do nově zprovozněné a budované kanalizace a ČOV v obci Veřovice je 

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!          

Při realizaci domovních kanalizačních přípojek nepropojujte kanalizační potrubí do 

kanalizační šachtové trubky v průměru DN 425 (žebrovaná oranžová trubka). Kanalizační 

potrubí lze spojit a propojit jen 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).  

Pokud budou zjištěny případy porušení těchto zásadních pravidel při napojení Vašich 

domovních kanalizačních přípojek a závady nebudou odstraněny, bude veřejná část přípojky 

pro daný rodinný dům či nemovitost zrušena nebo zaslepena! 

Realizaci a napojení domovní kanalizační přípojky na nově vybudovaný a zprovozněný 

kanalizační řad v majetku obce Veřovice je nutno provést odbornou firmou.  

Na veškerých domovních kanalizačních přípojkách po realizaci a zprovoznění dojde 

k monitoringu napojení potrubí až po vyústění z Vašich domácností! Při zjištění závady bude 

nutné provést opravu. Doporučujeme si pořídit při výkopových pracích na domovních 

kanalizačních přípojkách fotodokumentaci k případnému předložení příslušným orgánům.  

 

Důležitá informace:   

Termín napojení rodinných domů (nemovitostí) na nově vybudovanou splaškovou kanalizaci 

v obci Veřovice je do 31.12.2021!  

V následujících měsících po letních prázdninách budou majitelé nemovitostí, kteří jsou již 

připojeni, vyzváni k podpisu smlouvy o odvedení odpadních vod z domácností, která se 

momentálně připravuje. Poplatek za stočné z odvedených odpadních vod bude obec vybírat 

od 1.1.2022! 
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Věřím v to, že to společně všichni zvládneme a hlavně, že si rozumíme a chápeme se.   

Kontaktní údaje v případě poruchy (zákaznické centrum): 

Plyn – tel. 1239  

SmVaK - vodovodní řad – tel. 800 292 300 

CETIN datová a komunikační síť – tel. 238 461 111 

ČEZ distribuce – tel. 800 850 860 

 

Nové – důležité informace k sepsání Smlouvy o odvádění odpadních vod!!! 

Žádáme majitele nemovitostí v obci Veřovice, kteří jsou již řádně napojeni na nově 

vybudovanou splaškovou kanalizaci, aby se dostavili od měsíce října 2021 na Obecní úřad 

ve Veřovicích k sepsání Smlouvy o odvádění odpadních vod. Smlouvy s Vámi budou 

uzavírány v období od měsíce října do konce letošního roku v kanceláři místostarosty obce 

pana Františka Černocha nebo asistentky paní Romany Štěpánové. 

K uzavření smlouvy je potřeba nahlásit zdroje vody, které domácnost pro svou potřebu 

využívá (vodovod SmVaK, vodovod v dolní části obce, případně vlastní studna, vrt..…). 

Ve smlouvě je dále nutno uvést pokud možno e-mailovou adresu pro zasílání faktur, číslo 

účtu a telefon. 

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 spolupráci a 

pochopení.  

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

 
 

Léto ve školce Orlíček 
Prázdniny jsme s dětmi začínali přespáváním ve školce. Ráno 

jsme se vydali na krytý bazén v Novém Jičíně, kde si děti užily 

spoustu zábavy. Odpoledne nám již počasí přálo, a tak jsme mohli 

vyrazit do orlovny, kde na děti již čekalo překvapení v podobě skákacího hradu a malování na 

obličej. V tento den jsme se také rozloučili s našimi předškoláky - nyní již školáky, opekli jsme si 

špekáčky a vydali se zpátky do školky na závěrečnou diskotéku. Ráno pak pro děti i rodiče pan 

kuchař Jaromír Šmahlík nachystal opravdu luxusní snídani. Moc děkujeme. 

V měsíci červnu jsme absolvovali plavecký kurz v Novém Jičíně pod vedením plavecké školy 

Laguna. Bylo až neskutečné pozorovat děti a jejich pokroky. Na závěr kurzu děti zaslouženě získaly 

mokré vysvědčení. 

Letošní léto jsme využili na maximum. Slunečné dny jsme trávili v bazénu, na kolečkových 

bruslích nebo vycházkami do lesa, kde jsme sbírali borůvky. 

Na konci srpna se konala již tradiční školka v přírodě ve Velkých Karlovicích. I když vypadalo, že 

nám počasí nebude moc přát, nakonec vše vyšlo perfektně. Vydali jsme se na 3 km vzdálenou 

rozhlednu, hledali houby, užívali si jídla v podobě rautů, samostatných pokojů a hledání pokladu. 

V pátek jsme pak již přivítali rodiče, kteří si přijeli děti vyzvednout do hotelu. Všechny děti zaslouží 

neskutečnou pochvalu. Zvládly školku v přírodě na jedničku s hvězdičkou. 

V nadcházejícím školním roce plánujeme opět přednášky pro veřejnost – můžete sledovat naše 

webové stránky. Připravujeme také rozmanitější vzdělávací nabídku pro předškoláky. V případě 

zájmu nás neváhejte kontaktovat. 

Všem přejeme úspěšný nadcházející školní rok 2021/2022. My už se těšíme, co nového nám přinese. 

mailto:starosta@verovice.cz
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Informace o  volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, 

 konaných ve dnech 08. a 09. října 2021 
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásil prezident České republiky 

dne svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020 Sb. 

Volby se na území České republiky konají ve dvou dnech, kterými jsou pátek a sobota; 

hlasování probíhá  

v pátek   08. 10. 2021     od 14.00 hodin do 22.00 hodin a  

v sobotu 09. 10. 2021     od 8.00 hodin do 14.00 hodin 

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 

let. 

Volební místnost ve Veřovicích – budova Obecního úřadu Veřovice č.p. 670  (jeden volební 

okrsek) 

Hlasování 

Prokázání totožnosti a státního občanství 

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní 

občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, 

diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, který 

tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné 

doklady. 

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz 

odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Voličský 

průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb v jakémkoli 

volebním okrsku na území České republiky, popřípadě zvláštním volebním okrsku vytvořeném při 

zastupitelském nebo konzulárním úřadě České republiky v zahraničí. 

Hlasovací lístky 

Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každou politickou stranu, politické hnutí a koalici. Na 

každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem.  

Hlasovací lístky jsou distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb. V případě, že 

dojde k jejich poškození nebo ztrátě, anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací 

lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní 

sady hlasovacích lístků.  

Úprava hlasovacího lístku 

Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k 

úpravě hlasovacích lístků. V případě, že se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu 

hlasování umožněno. 

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací 

lístek. Na hlasovacím lístku může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů 

uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z nich dává přednost. Jiné písemné 

úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.  

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou 

přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození nebo přeložení 

hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje. Hlas voliče 

je neplatný, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků.  

Způsob hlasování 

Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím 

lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky. 

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit 

hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro 

úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a 
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hlasovací lístek za něho upravit, vložit do úřední obálky, popřípadě i úřední obálku vložit do volební 

schránky.  

Hlasování na voličský průkaz 

Na voličský průkaz může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR nebo ve 

zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Žádost o vystavení voličského průkazu s podává v místě 

trvalého pobytu žadatele, podáním v písemné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče, anebo 

v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče, s doručením úřadu do 1. října 2021. 

Osobně lze o voličský průkaz žádat do 6. října 2021 do 16,00 hodin. 

Hlasování do přenosné volební schránky     

Volič může požádat ze závažných (zejména zdravotních) důvodů obecní úřad a ve dnech voleb 

okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním 

obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě 

okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední 

obálkou a hlasovacími lístky. 

Více informací: www.mvcr.cz/volby 

 
 

 

http://www.mvcr.cz/volby
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Výše uvedenou upoutávkou zveme obyvatele Veřovic k návštěvě venkovní výstavy 

věnované 610. výročí první písemné zmínky o naší vsi. V průběhu září bude na osmi místech 

v obci instalováno jedenáct informačních panelů, které textem i obrazem představí minulost 

lokality, ve které se budou nacházet nebo budou pojednávat o konkrétní historické tématice. 

Výstava potrvá zhruba do konce roku 2021 a bude začínat u kulturního domu a přes horní 

konec bude pokračovat až na vlakové nádraží, kde bude umístěn poslední panel. Výstavu 

tak lze pojmout jako naučnou procházku pro zájemce o regionální historii či pro všechny 

„Veřovjany“. Autoři výstavy se snažili vybrat témata ze starších i moderních dějin Veřovic 

a kromě poměrně známých míst se pokusili identifikovat i objekty, o kterých se dosud příliš 

nemluvilo nebo se na ně téměř zapomnělo. 

 

Nejstarší období veřovické historie chronologicky ohraničené zhruba první polovinou 19. 

století budou zastupovat panely popisující např. fojtství, kovárnu, vodní mlýny či církevní 

správu. Společenské a hospodářské změny přelomu 19. a 20. století v naší obci budou 

ilustrovat panely zaměřené na provoz hostince Amerika (U Večeřáka), zakládání prvních 

zájmových spolků nebo zavedení železniční dopravy a rozvoj cestovního ruchu. Události z 

nedávné doby připomenou panely o škole, fotbale či spolcích po roce 1948. Z konkrétních 

témat je možné zde upozornit např. na tragický osud četníka Karla Kožaného nebo domy, 

které byly již zbořeny a nenávratně tak zmizely z lokální zástavby. 

 

Panely budou mít stejný grafický vzhled. Ten je inspirován obecním znakem a barvami či 

panoramatem vesnice s dominantou v podobě kostelní věže. Text panelů čerpá hlavně z 

archivních pramenů a odborné vlastivědné literatury. Jen místy odkazuje na ústně tradované 

zprávy. Obrazový doprovod tvoří převážně dobové fotografie konkrétních staveb a osob. 

Nechybí ani obrazové reprodukce pečetí, písemností či výřezy z katastrální mapy z roku 

1833. Výstavní panely se společně s obecním kalendářem a odbornými příspěvky ve 

Veřovském zpravodaji řadí do série akcí, které v průběhu roku 2021 připomínají více než 

610 let trvající existenci Veřovic. Kulturní zařízení Veřovice a Obec Veřovice jako hlavní 

pořadatelé výstavy přejí všem jejím budoucím návštěvníkům mnoho nevšedních zážitků při 

objevování historie jejich současného bydliště. 

 

Za pořadatele a autory výstavy David Mach 
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Hurá do školy! 

Čas letních prázdnin dospěl ke svému konci a začínáme školní rok plni očekávání, co 

nového nám přinese. Všichni si přejeme, aby nás nepotkala žádná nebo aspoň minimální 

omezení z důvodu pandemie koronaviru. V novém školním roce jsme opět připraveni na 

různá hygienická opatření. Uděláme pro bezpečnost a ochranu zdraví vše, co bude v našich 

silách. 

Prvního září jsme v kulturním domě přivítali naše nové prvňáčky. V letošním roce zasedne 

do lavic 23 prvňáčků. Jsme připraveni společně zvládnout nápor dalšího školního roku 

naplněného učením, zábavou, sportem a přátelskými setkáními.  

Děvčata a chlapci 1. třídy, přeji vám hodně úspěchů a radosti při získávání nových 

vědomostí a dovedností a věřím, že se vám bude ve škole líbit a že budete do školy chodit 

rádi. 

Do nadcházejících 10 měsíců přeji všem hodně štěstí, úspěchů, spokojenosti s dosaženými 

výsledky a především pevné zdraví. 

Mgr. Renata Štěpánová 

 

Poprvé do školy 

Prázdniny utekly jako voda a začíná nový školní rok. Prvního září v něm deváťáci přivítali 

naše nové prvňáčky. 

Školní rok byl pro ně slavnostně zahájen v kulturním domě, kam rodiče doprovodili své děti.  

Deváťáci si pro ně připravili test odvahy a předali jim dárek, který pro ně vyrobili.  

Přizvali je mezi školáky a popřáli jim, aby byli ve škole šťastní, našli si dobré kamarády a 

aby se jim ve škole líbilo. 

Čeká je tu mnoho zážitků a naučí se hodně věcí důležitých pro život.  

Mgr. Božena Přikrylová 

 

 

 

http://www.zsverovice.cz/
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VYHLÁŠENÍ KONKURSU NA ŘEDITELE ŠKOLY 

Obec Kunčice pod Ondřejníkem vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo 

ředitele příspěvkové organizace 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA SVOLINSKÉHO 

Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace:   

2. ledna 2022. 

Lhůta pro podání přihlášky: nejpozději do 12:00 hodin dne 20. září 2021 na adresu zřizovatele 

Termín konkursu je předběžně určen na 18. října 2021.   

Hledáme právě Vás, pokud: 

-          jste empatický, aktivní a pozitivní člověk? 

-          jste inovativní, sledujete novinky ve vzdělávání a máte chuť uvádět je do praxe? 

-          máte ambici utvářet úspěšnou školu, do které byste i Vy rád chodil? 

-          jste člověk, který je schopný vést a motivovat svůj tým? 

-          se umíte postavit problémům, řešit je a pracovat s častou změnou? 

Co nabízíme:  

- maximální podporu zřizovatele, 

- důvěru ve Vaše znalosti, dovednosti a schopnosti, 

- výborné zázemí kompletně zrekonstruované budovy školy, včetně sportovního a 

volnočasového areálu a Galerie Karla Svolinského, kterou provozuje Obec Kunčice 

pod Ondřejníkem 

- plat podle tabulek a navíc odměny dle hodnocení; 

- možnost zajistit bydlení. 

 

Podrobnosti na webu obce: 

http://www.kuncicepo.cz/aktualne 

http://www.kuncicepo.cz/konkurs-na-reditele-zs-a-ms-karla-svolinskeho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kuncicepo.cz/aktualne
http://www.kuncicepo.cz/konkurs-na-reditele-zs-a-ms-karla-svolinskeho
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Závody pro každého majitele psa - 7.8.2021 

 

První srpnová sobota byla na kynologickém cvičišti ve Veřovicích ve znamení pejskařských 

závodů - v poněkud netradičním termínu se zde totiž konal Závod pro každého majitele psa. 

Mile nás překvapilo nejen slunečné počasí, ale i bohatá účast, neboť závodu se zúčastnilo 

23 psovodů se svými mazlíčky různých ras i velikostí. Tento závod, jak už jeho název 

napovídá, je určen opravdu pro každého majitele psa - ať už s výcvikem psa teprve začíná 

či už je to ostřílený a zkušený psovod. 

 

V kategorii ŠIKOVNÉ PSÍ MIMINO se na prvním místě umístila Jana Blažková s fenkou 

biewer teriéra Ulasses de la Suerte. Vítězem kategorie PROFÍK NA VODÍTKU byla Blanka 

Görigová s českým strakatým psem Benem a v nejvyšší kategorii ZKUŠENÝ PSÍ BOREC 

kralovala Martina Janečková s fenkou českého strakatého psa Tesi Zase v posteli. 

Mezi disciplíny, se kterými se pejsci během závodu museli potýkat, byla například 

překážková dráha, cviky poslušnosti na vodítku i bez, obtížné odložení u misky s 

dobrůtkami nebo také aport rohlíku či balanc na velkém míči. Své dovednosti museli 

dokázat také psovodi při disciplíně hod obojkem na cíl nebo namotávání stopovací šňůry na 

čas. Ve volném čase pak na všechny čekala naučná stezka s úkoly. Všechny disciplíny 

bohužel prozradit nemůžeme, ale věřte tomu, že některé už svými názvy vyvolaly úsměv na 

tvářích všech zúčastněných. Je škoda, že k nám na cvičák tentokrát zavítalo jen několik 

našich věrných diváků. Ale věříme, že se na vás budeme moci těšit na tradičních podzimních 

závodech nebo na dalším ročníku Závodu pro každého majitele psa, který se bude konat 

snad již ve svém tradičním termínu 1. května. 

 

Náš velký dík patří sponzorům Pekařství Michal ve Veřovicích a řeznictví Jan Kučera 

Mořkov, kteří tuto akci kynologického klubu podpořili a postarali se o vynikající občerstvení. 

Poděkování patří také všem organizátorům, kteří se na přípravě závodu podíleli. 
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INZERCE:     

• Nabízím doučování a výuku angličtiny – tel.č. 736 150 119.         

           

INZERCE: 

*  Prodej pneumatik – osobní – dodávkové 

Po dohodě možnost přezutí. 

Kontakt: Ladislav Bartoň, tel.: 736 645 670, pneumatiky.barton@seznam.cz  

 

* Přijmu brigádníky na výpomoc ve skladě, vhodné pro aktivní důchodce a důchodkyně, 

maminky na MD. Nástup od září 2021. 

Pro bližší informace volejte: 603 975 529 
 

*  Přijmeme šikovného a spolehlivého řidiče dodávkového vozidla na rozvoz potravin po 

Moravskoslezském kraji.  Možné i s vlastním vozidlem.  

Nástup od září 2021. Bližší informace: tel.: 736 645 670 
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JD – Servis plastových a euro oken 

Servis oken 

➢ Oprava a seřízení 

➢ Promazání 

➢ Přetěsnění 

➢ Výměna poškozených dílů 

➢ Výměna skel (dvojskla za trojskla)          

Stínící technika 

➢ Opravy žaluzií 

➢ Žaluzie (vnitřní, venkovní) 

➢ Rolety  (vnitřní, venkovní) 

➢ Sítě proti hmyzu – okenní, dveřní 

Kontakt: tel.č. 734 649 213,   605 442 689 

info@jd-stavby.cz,    www.jd-stavby.cz 

Nabízíme nezávaznou bezplatnou konzultaci se servisním technikem. 

 

 

 

mailto:info@jd-stavby.cz
http://www.jd-stavby.cz/
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XIII.ročník Soutěže ve vaření gulášů je už minulostí 
Už několik let je poslední srpnová sobota v roce vyhrazena Lyžařskému klubu Veřovice. 

V areálu klubu totiž probíhá „Soutěž ve vaření gulášů“ na otevřeném ohni v přírodě. 

Tentokrát se jednalo už o XIII. ročník. 

Celý týden, předcházející této akci, bylo počasí proměnlivé a předpověď na sobotu 28.8. 

nebyla příznivá. Sobota však od prvních hodin byla příjemná, ranní teplota okolo 10 stupňů, 

obloha protrhaná, avšak nejdůležitější bylo, že nepršelo. 

A tak od ranních hodin se do lyžařského areálu sjížděli soutěžící se svým vybavením – 

kotlíky, stoly, přístřešky, deštníky a materiálem pro přípravu gulášů. Přihlášeno bylo šest 

soutěžících týmů, soutěžilo pak 5 dvojic – jedna dvojice se na poslední chvíli odhlásila. 

Registrovaly se následující týmy, které připravovaly různé druhy gulášů: 

Stanoviště 1  Pivařský guláš vepřový z krkovice - Péťa, Aleš, Roman, Ivča z Kopřivnice 

Stanoviště 2  Vávrův jehněčí guláš - Martin a Irena Lacinovi 

Stanoviště 3  Mexický chuavava guláš - Milan Lacina a Kateřina Lepková 

Stanoviště 4  Rynštocký kotlík srnčí – Kamil Frydrych a děda Kalíšek 

Stanoviště 5  Ženklavský mls hovězí „Já a on“ - Petr a Tomáš z Ženklavy 

 

Mimo soutěž byl připraven také lyžařský guláš (záložní), který uvařil Dušan Zoka. 

Oheň pod kotly byl zapálen v 10 hodin a prodej započal tradičně od 14 hodin. Konzumenti 

mohli ochutnávat guláš z tzv. „koštů“ v ceně 15 Kč, ceny jedné porce guláše si pak soutěžící 

určovali individuálně. 

Návštěvníci obdrželi „hlasovací lístky“, kde označili svého favorita a lístky hodili do 

připravené hlasovací urny. Po sečtení odevzdaných hlasovacích lístků, kterých bylo 216, 

bylo určeno následující pořadí: 

1. místo Mexický chuavava guláš – Milan Lacina a Kateřina Lepková 

2. místo Rynštocký kotlík srnčí – Kamil Frydrych a děda Kalíšek 

3. místo Ženklavský mls hovězí „Já a on“ - Petr a Tomáš z Ženklavy 

 

Všichni vítězi i další soutěžící byli odměněni dárkovými balíčky od sponzora „Uzeniny 

z dědiny“ – David Gold Veřovice. O tom, že guláše byly dobré a kvalitní svědčí hlavně to, 

že všechny týmy prodaly celé uvařené množství. Mimo gulášů byl připraven tradiční 

douzovaná klobása a párek v rohlíku. 

Pivo se prodávalo ve dvou stáncích a na lyžařské chatě, takže žádné velké čekání na 

občerstvení nebylo nutné. 

V průběhu dne přišel nechtěný déšť, který nebyl nijak intenzivní a ani ten návštěvníky 

„nevyhnal“. Těch prošlo za celý den areálem okolo 500. 

Celým průběhem akce návštěvníky provázel a informoval o dění perfektním výkonem 

moderátor Jirka Malčík. 

Lyžařský klub Veřovice děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě akce, všem soutěžícím a 

zejména návštěvníkům za účast na akci a za podporu. Další plánovaná sportovní akce bude 

PŘESPOLNÍ BĚH v rámci Krajského závodu v lyžařském areálu koncem října 2021. 

Jen pro doplnění - provoz na Lyžařské chatě pokračuje a informace o pronájmu chaty a 

ubytování podá paní Anna Klopcová, mob.736 155 374. 

 

Z pověření výboru LKVE 

zpracoval Pavel Křížek 
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Pozvánka 
Zveme Vás v neděli 26. září 2021 v 10.00 hod. do kostela Nanebevzetí 

Panny Marie ve Veřovicích na zpívanou  

***** Hubertskou mši, kterou nacvičila veřovická Schola ***** 

Přijďte si poslechnout tyto krásné zpěvy s mysliveckou tématikou.  

Po jejím ukončení Vás zveme do přísálí a sklepa kulturního domu, kde 

bude možno si zakoupit myslivecké speciality k obědu  

(jelení na smetaně-knedlík, pečený divočák-knedlík-zelí a jelení guláš).  

K prodeji budou také alko a nealko nápoje, káva a dezert. 

Těšíme se na Vaši účast, jak v chrámu, tak i v kulturním domě. 

Srdečně zvou pořadatelé 

 

*********************************************************************** 

INZERCE: Koupím dům nebo stavební pozemek ve Veřovicích a okolí. Nejsem realitní 

kancelář. Děkuji za nabídky. Tel. 607 275 418. 

 
Upozornění 

V prostoru u myslivecké chaty se pohybuje už více jak měsíc rezavý kocourek. Je velmi 

hezký, přítulný, zvyklý na lidi i psy. Stáří asi 2-3 roky. 

Pravděpodobně tam byl dovezen z větší dálky. Kdyby měl někdo zájem a chtěl si kocourka 

vzít domů, ráda podám informace. 

Kociánová Oldřiška, tel.č. 733 555 929 

 

 

J U B I L A N T I  měsíce září 2021 
Jana Fojtíková 

  Jaroslav Maršálek, Helena Tománková 

     Františka Pitelová, František Růsek 

 Rudolf Polášek, Marta Kondlerová, Ludmila Konvičková 

              Eva Kociánová, Jiřina Bartoňová 

….a jeden zapomenutý jubilant, který omylem nebyl uveden na měsíc 

srpen 2021 – Miroslav Vrobel 

Oslavencům přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a životní 

pohody.  

 

 

 

Vzpomínka:  

Dne 8. září 2021 uplyne 1 rok, kdy nás náhle opustil manžel, otec a dědeček pan Jaroslav 

Marek. Věnujte mu tichou vzpomínku. 

Rodina Markova                                                        
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