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           Prosinec 2021 

Motto: 

„Kdyby byli lidi jako Gott a Žbirka, nejsou války“. 
                        Karel Vágner 

 

Vážení a milí spoluobčané, milé děti. 

Období vánočních svátků je vhodným časem, kdy se může rodina setkat, zapomenout na okolní 

svět a radovat se ze svých nejbližších. Je to i čas na vzpomínku na ty, kteří již mezi námi bohužel 

nejsou a chybí nám, ale máme je neustále ve svých srdcích. Je to čas uvědomit si, že ne všude na 

světě budou svátky vánoční prožité v klidu a míru.  

Dovolte mi také Vám všem poděkovat za Vaši spolupráci v uplynulém roce a těším se na další 

spolupráci v roce následujícím. Chtěl bych Vám popřát klidné a ničím nerušené prožití Vánoc, 

krásné chvíle a spoustu radosti s Vašimi nejbližšími, a to nejen u vánočního stromku, ale i po celý 

další následující rok 2022.  

Našim milým dětem přeji spousty dárečků od Ježíška a Vám všem ostatním přeji, ať se společně 

jako rodina sejdete všichni u jednoho vánočního stolu. 

Nejdůležitější ale, co Vám mohu z celého svého srdce přát, je pevné ZDRAVÍ! 

Neboť bohatý není ten, kdo má všechno, bohatý je ten, kdo potřebuje málo, aby byl šťastný a zdravý.  

Vážení a milí spoluobčané, milé děti, přeji Vám jménem svým i jménem zastupitelů obce Veřovice 

příjemně strávený předvánoční adventní čas, klidné, šťastné a ve zdraví prožité vánoční svátky plné 

pohody, odpočinku a dobrých mezilidských vztahů a do následujícího roku hodně štěstí, zdraví a 

úspěchů ve všech oblastech.   

 

Martin Fojtík  

starosta obce Veřovice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

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 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 nové  

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!  

Poplatek za stočné z odvedených odpadních vod bude obec 

vybírat od 1.1.2022! 
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Velmi důležitá informace pro občany z Veřovic!!!  
TUHÉ ODPADY A TUKY DO KANALIZACE – NEPATŘÍ!!!  

Tato velmi důležitá informace pro občany z Veřovic se týká hlavně těch méně rozumných a 

chápajících občanů. Velmi Vás všechny prosím a důrazně apeluji hlavně na ty méně 

rozumné a chápající, slušně řečeno, v následující věci.  

Jedná se o naši nově vybudovanou a řádně zkolaudovanou stavbu: „Kanalizace a ČOV obce 

Veřovice“. Děkujeme, že většina z Vás jste již řádně a poctivě napojeni na tuto splaškovou 

kanalizaci, jejíž provozování není vůbec jednoduché. Jedná se o mechanicko – biologický 

proces. Aby čistírna odpadních vod správně a kvalitně fungovala, musejí mít přicházející 

splaškové vody z Vašich domácností též svoji „kvalitu“. Bohužel, neustále na čistírnu 

odpadních vod přicházejí splaškové vody obsahující tuhé odpady, jako například hadry, 

hygienické potřeby všeho druhu, vlhčené ubrousky, různé igelitové a plastové obaly, 

pucvol,….. které do kanalizace zásadně nepatří! (Je zapotřebí použít zdravý selský rozum). 

Co se může a nemůže vypustit do splaškové kanalizace neboli spláchnout do WC či 

odpadních trubek je jasné snad už i dětem v mateřské škole. Pokud takové odpady projdou 

systémem hrubého předčištění, způsobují pak ucpání čerpadel a následné poruchy, jejichž 

odstranění je velmi náročně a hlavně nákladné. Veškeré s tímto spojené náklady jsou 

hrazeny z rozpočtu obce Veřovice a toto má vliv i na výslednou cenu stočného. Velký 

problém v čistícím procesu způsobují tuky, vylévané do splaškové kanalizace. Tuky 

v kanalizaci tuhnou a usazují se s ostatními nečistotami na stěnách kanalizačního potrubí, 

na čerpadlech a plovákovém zařízení. Obalují část mikroorganizmů, které odpadní vody 

čistí a tím zhoršují čistící proces. Vzniká též tuková pěna, která se složitě odstraňuje a 

likviduje. Jsme plně přesvědčeni o tom, že nám všem není ekologie a finanční stránka obce 

lhostejná, proto Vás žádáme, abyste do kanalizace nepouštěli, co tam NEPATŘÍ! Bez Vaší 

spolupráce a ohleduplnosti k vypouštění splaškových vod z domácností nejsme schopni tuto 

situaci vyřešit.  

K tomuto heslu a společnému cíli bychom se rádi úspěšně dopracovali ke spokojenosti nás 

všech v obci: „VAŠE HO..A  NAŠE SPOLEČNÁ RADOST“ 

 

Děkujeme za spolupráci a hlavně za pochopení.  

Martin Fojtík – starosta obce Veřovice 
 

 

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 do dne 22.12.2021 na Obecní úřad ve Veřovicích k sepsání 

Smlouvy o odvádění odpadních vod. Smlouvy s Vámi budou uzavírány 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 e-mailovou adresu pro zasílání faktur a telefon. Tyto údaje si, 

prosím, připravte k podpisu smlouvy. 

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 
                       

mailto:starosta@verovice.cz
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USNESENÍ 

z 40. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, konaného dne 16.11.2021 
Zastupitelstvo obce Veřovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 

40/1 

určuje ověřovatele zápisu ve složení: Martin Fojtík a Ing. Iva Šumšalová 

40/2 

schvaluje upravený program 40. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice 

40/3 

volí návrhovou komisi ve složení: František Černoch a Mgr. Zuzana Piteráková 

40/4 

bere na vědomí zprávu předsedy finančního výboru 

40/5 

schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2021 takto: 

Příjmy  46 611 900 Kč      + 739 400 Kč     = 47 351 300 Kč 

Výdaje  64 791 000 Kč      + 920 100 Kč     = 65 711 100 Kč 

Financování 18 179 100 Kč      + 180 700 Kč     = 18 359 800 Kč  

Úplné znění rozpočtového opatření č. 7/2021 je nedílnou součástí tohoto usnesení 

40/6 

schvaluje a ukládá starostovi obce Martinu Fojtíkovi podepsat Dodatek č. 1 ke Smlouvě 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. Předmětem Dodatku č. 1 je změna smluvních podmínek 

– navýšení ceny díla o vícepráce na celkovou částku 2 058 321,06 Kč včetně DPH  

40/7 

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

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

dozoru investora na stavbu: „Původní budova ZŠ Veřovice 276, na parc. č. st. 229/1 k.ú. Veřovice“ mezi 

obcí Veřovice, Veřovice 670, 742 73 Veřovice, IČ: 00298531 a Ing. Karlem Trlicou, Janová 242, 755 01 

Vsetín, IČ: 14590913 za cenu 198 000 Kč bez DPH 

40/8 

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 a dokončení investičních akcí: 

„Kanalizace a ČOV obce Veřovice“ a „Chodníkové těleso Veřovice, podél silnice II/483 a II/480 včetně 

účelového odvodnění“ a to ve výši dvojnásobku jeho měsíční odměny  

40/9 

schvaluje koupi pozemku díl „a“ o výměře 18 m² v k.ú. Veřovice oddělený z pozemku parc. č. 88 – zahrada, 

dle GP 2520-55/2021, vyhotoveného Ing. Miroslavem Veselkou a potvrzeného Katastrálním pracovištěm 

Nový Jičín dne 11.11.2021 od paní J. D. a pana R. Š., oba Veřovice, 742 73 Veřovice za cenu 50 Kč/m², tj. 

za celkovou cenu 900 Kč 

40/10 

schvaluje prodej pozemku parc. č. 2161/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 56 m² v k. ú. 

Veřovice dle GP č. 2520-55/2021, vyhotoveného Ing. Miroslavem Veselkou a potvrzeného Katastrálním 

pracovištěm Nový Jičín dne 11.11.2021 paní J. D. a panu R. Š., oba Veřovice, 742 73 Veřovice za cenu 50 

Kč/m², tj. za celkovou cenu 2.800 Kč. Záměr prodeje byl schválen na 39. zasedání Zastupitelstva obce 

Veřovice, č. usnesení 39/13 ze dne 19.10.2021 a byl vyvěšen na úřední desce obce Veřovice od 21.10.2021 

do 8.11.2021 

40/11 

schvaluje prodej pozemku parc. č. 2161/10 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 115 m² v k.ú. 

Veřovice dle GP č. 2520-55/2021, vyhotoveného Ing. Miroslavem Veselkou a potvrzeného Katastrálním 

pracovištěm Nový Jičín dne 11.11.2021 paní J. D. a panu R. Š. oba Veřovice, 742 73 Veřovice, za cenu 50 

Kč/m², tj. za celkovou cenu 5.750 Kč. Záměr prodeje byl schválen na 39. zasedání Zastupitelstva obce 

Veřovice, č. usnesení 39/14 ze dne 19.10.2021 a byl vyvěšen na úřední desce obce Veřovice od 21.10.2021 

do 8.11.2021 

40/12 
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schvaluje prodej pozemku parc. č. 2161/2 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 42 m² v k.ú. Veřovice, dle 

GP č. 2520-55/2021, vyhotoveného Ing. Miroslavem Veselkou a potvrzeného Katastrálním pracovištěm 

Nový Jičín dne 11.11.2021 panu M. H., Veřovice, 742 73 Veřovice za cenu 50 Kč/m², tj. za celkovou cenu 

2.100 Kč. Záměr prodeje byl schválen na 39. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, č. usnesení 39/12 ze 

dne 19.10.2021 a byl vyvěšen na úřední desce obce Veřovice od 21.10.2021 do 8.11.2021 

40/13 

schvaluje prodej pozemku parc. č. st. 1068 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9 m² v k.ú. Veřovice, dle 

GP č. 2520-55/2021, vyhotoveného Ing. Miroslavem Veselkou a potvrzeného Katastrálním pracovištěm 

Nový Jičín dne 11.11.2021 panu M. H., Veřovice, 742 73 Veřovice za cenu 50 Kč/m², tj. za celkovou cenu 

450 Kč. Záměr prodeje byl schválen na 39. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, č. usnesení 39/12 ze dne 

19.10.2021 a byl vyvěšen na úřední desce obce Veřovice od 21.10.2021 do 8.11.2021 

40/14 

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

věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-8022722/01, Veřovice, p.č. 1599/2, 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 zastoupenou NOVPRO FM, s.r.o., Sadová 609, 

738 01 Frýdek-Místek, IČ: 28633504 

40/15 

volí za členy školské rady na období let 2021-2024 člena zastupitelstva obce Lukáše Urbanovského a pana 

J. K. bytem Veřovice 

40/16 

schvaluje podání žádosti o dotaci na MMR ČR – Podpora obnovy a rozvoje venkova 2022 z dotačního 

titulu „A“ – Podpora obnovy místních komunikací na akci: „Obnova místních komunikací v obci Veřovice“ 

40/17 

schvaluje podání žádosti o dotaci na společnost Nadace ČEZ do programu Podpora regionu na pořízení 3 

ks dýchacích přístrojů pro jednotku SDH Veřovice 

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

   Martin Fojtík                        František Černoch  

   starosta obce              místostarosta obce 
 

 

 

Informace pro občany ke stavbě: „Rekonstrukce původní budovy ZŠ Veřovice č.p. 276, 

na parc.č. st. 229/1 k.ú. Veřovice“ 

 

Oznamujeme občanům, hlavně pak rodičům dětí, že v období od 17.1.2022 do konce srpna 

2022 dojde ke kompletní rekonstrukci vnitřních prostor původní budovy ZŠ Veřovice (stará 

budova). Náhradní školní výuka dětí bude probíhat v prostorách Kulturního domu ve 

Veřovicích. Stavební práce bude provádět firma Severomoravská stavební společnost, a.s. z 

Šenova u Nového Jičína za celkovou vysoutěženou cenu, která činí dle smlouvy o dílo 

11.452.771,- Kč s DPH. Z toho činí finanční příspěvek formou dotace z IROP 92 – Uhelné 

regiony cca 8 mil. Kč a zbytek bude hrazen z rozpočtu obce Veřovice. Tímto Vás žádám o 

zvýšenou opatrnost v blízkosti stavby. Dbejte na zdraví svoje i Vašich dětí!!! Věci technické 

a smluvní na této zakázce budou zajišťovány starostou obce panem Martinem Fojtíkem a 

místostarostou obce panem Františkem Černochem a věci koordinační a organizační pro 

hladký průběh školní výuky v náhradních prostorách bude zajišťovat Mgr. Renata 

Štěpánová – ředitelka příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Veřovice. 
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INFORMACE K POPLATKU ZE PSA: 

Poplatek ze psa činí 120,- Kč, splatnost do 31.03.2022.      

 

 

 

INFORMACE K POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD: 

Zastupitelstvo obce Veřovice vydalo na svém 39. zasedání dne 19.10.2021 pod usnesením 

č. 39/6 Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém 

odpadového hospodářství na rok 2022. Plné znění vyhlášky naleznete na webových 

stránkách obce:  

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

Sazba poplatku činí 600 Kč.  Poplatníkem je fyzická osoba přihlášená v obci nebo vlastník 

nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není 

přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.  

Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30.06.2022.   

Uhradit ho můžete v pokladně obecního úřadu v hotovosti, 

platební kartou v úřední dny anebo převodem na účet obce 

Veřovice. Informace na webových stránkách obce: 

Obec Veřovice/Obecní úřad/Potřebuji vyřídit/Poplatky. 

 

 

 

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 31.12.2021, a to 

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

do 15. ledna 2022. 

Od roku 2022 bude prováděno vyúčtování vody vždy po uplynutí pololetí společně 

s odpadními vodami.  

Děkujeme  

 

INFORMACE K OBECNÍMU KALENDÁŘI NA ROK 2022: 

Oznamujeme občanům, že i v letošním roce obec Veřovice připravila stolní kalendář 

na rok 2022. Kalendáře budou zdarma vydávány v budově Obecního úřadu Veřovice 

od středy 15.12.2021 do středy 22.12.2021 včetně. Poté si kalendář budete moci 

vyzvednout na OÚ až po novém roce od pondělí 03.01.2022. 

 

Provozní doba o Vánocích 

Oznamujeme občanům, že knihovna i Obecní úřad ve Veřovicích bude od čtvrtku 

23. prosince 2021 do Silvestra 31. prosince 2021 UZAVŘEN.  
 

 

http://www.verovice.cz/
mailto:ucetni@verovice.cz
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Naše celoroční povídání o starší historii Veřovic zakončíme soutěží o zajímavou cenu. Výherce má 

možnost získat sadu upomínkových a propagačních předmětů s motivy obce Veřovice. K dosažení 

této výhry stačí odpovědět na níže položené otázky a vyplnit tajenku do bílých políček. Správné 

odpovědi je možné najít v příspěvcích o dějinách naší vesnice, které průběžně vycházely ve 

zpravodaji od ledna do listopadu 2021. Heslo obsažené ve zvýrazněné části tajenky je nutné 

společně s kontaktními údaji (jméno, příjmení, telefon) poslat na email: sekretariat@verovice.cz 

nejpozději do 31. 12. 2021. V případě většího počtu správných odpovědí bude vylosován jeden 

soutěžící. Jeho jméno bude zveřejněno v lednovém čísle Veřovského zpravodaje.  

1. Jméno zakladatele (lokátora) Veřovic. 

2. Příjmení rodiny, která nejdéle vlastnila veřovické fojtství. 

3. Příjmení poslední fojtovské a zároveň i kovářské rodiny. 

4. Název potoka, u kterého podle legendy údajně vzniklo nejstarší osídlení Veřovic. 

5. Příjmení mlynáře, který zhruba od konce 60. let 17. století až do roku 1692 vlastnil tzv. 

horní mlýn č.p. 82. 

6. Příjmení učitelské rodiny, jež se přistěhovala do Veřovic kolem roku 1850 a jejíž členové 

vyučovali na naší škole až do roku 1918. 

7. Křestní jméno spisovatele, který působil v Novém Jičíně a který nejspíš vytvořil pověst o 

záměně kostelů ve Veřovicích a Varnsdorfu. 

8. Jaký název měly noviny, v nichž byla v roce 1933 zveřejněna pověst o záměně kostelů mezi 

Veřovicemi a Varnsdorfem. 

9. Příjmení současného starosty Veřovic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Tímto bych chtěla poděkovat za celoroční práci panu Davidu Machovi za příspěvky do zpravodajů 

i tvorbu historických panelů k výročí obce a společně i dalším, kteří se na jeho práci podíleli.  

Za členy kulturní komise a zaměstnance kulturního domu přeji všem občanům z Veřovic krásné a 

spokojené Vánoce, šťastný a zdravý rok 2022.  

Gabriela Lošáková 
 

1.                  

2.                  

3.                  

4.                  

5.                  

6.                  

7.                  

8.                  

9.                  

mailto:sekretariat@verovice.cz
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Přejeme všem klidné Vánoce 

                                    a do nového roku především zdraví, štěstí a hodně síly. 

Žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ Veřovice 

Přírodopis a chemie hrou 

V měsíci říjnu žáci 6. třídy objevili krásu světa neviditelného pouhým okem, mikrosvěta. V hodinách 

přírodopisu si vyzkoušeli práci vědce s mikroskopem. Vytvořili si svůj první mikroskopický preparát a 

zjistili, jak vypadá rostlinná buňka nebo části těla hmyzu. 

Ani žáci 8. třídy nezůstali pozadu. V hodinách chemie se seznamují s její nebezpečností, ale i kouzlem. 

Zjišťují, že i pěkné a zábavné pokusy lze vytvořit z dostupných surovin, které má každý ve své domácnosti. 

Ing. Hana Holáňová 

O neposlušném drakovi 

Že jeden den na drakiádu ve školní družině nestačí, jsme se přesvědčili už v minulých dvou letech. Nemusí 

zrovna vyjít ideální počasí, nebo naopak je výborné. Obojí je dobrý důvod, proč si chlapci a děvčata 

prohánění s draky po kopci velmi rádi zopakují. 

Na začátku listopadu jsme byli za touto zábavou třikrát a draků pokaždé přibývalo a zájem se zvětšoval. 

Nejvíce nadšení byli prvňáci. Někteří měli draka v ruce skoro poprvé, jiní už byli zkušení. Kluci i holky se 

při nedostatku síly větru snažili všemožně draka dostat na oblohu a většině se to povedlo. Mnozí se docela 

naběhali. Často si nevěděli rady a třeba se do provázku i s drakem zamotali, a tak vychovatelka pomáhala, 

co jí síly stačily. O pomoc jsme jednou požádali i žáky z páté třídy, kteří také přiložili ruku k dílu. Děkujeme 

jim. Bylo potěšením sledovat nadšené úsměvy, skotačení a radostné výkřiky dětí. 

Za nejlepšího krotitele draků byl vyhlášen Denis, který toho svého dostal nahoru vždycky první a nejvýše. 

Jednoho dne ale drakovi šňůra nestačila, utrhnul se a letěl si po větru do dáli, téměř se ztratil z dohledu. 

Překvapený Denis, se zbytkem provázku v ruce, se za drakem díval a pečlivě sledoval místo, kam se dostal 

a kde jeho cesta pravděpodobně skončila. Když se s tatínkem vydali autem draka hledat, čekal je prý 

zavěšený na stromě zcela neporušen. A zazvonil zvonec a dračímu příběhu je šťastný konec :). 

Vychovatelka ŠD 

Moštárna 

I přes nepřízeň dušičkového počasí jsme se s dětmi ze 4. třídy vydali 2.11. 2021 do místní moštárny. 

Čekal tam na nás pan Zábranský a pan Plucnara, aby nám předvedli, jak se zpracovávají jablka a 

vyrábí se z nich pravý jablečný mošt. Žáci se zaujetím zhlédli celý moštovací proces, jehož výrobě 

pomohli i oni sami. Aktivně chystali jablka do kyblíků a pomáhali při slévání moštu. Na závěr nás 

čekala ochutnávka tohoto vynikajícího nápoje, na kterém si děti velmi pochutnaly. Někteří 

odvážlivci ochutnali i rozemletá a vylisovaná jablka, ovšem z jejich výrazu jsme usoudili, že toto 

asi žádná pochoutka není a raději to necháme zvířátkům do krmelce. 

Moc děkujeme panu Petru Kučerovi, předsedovi zahrádkářů z Veřovic, že nám to v moštárně 

všechno domluvil. Velký dík patří panu Zábranskému a panu Plucnarovi, kteří nám všechno 

předvedli, vysvětlili, zodpověděli všechny dotazy a také děkujeme paní Bartoňové za jablka. 

Za 4. třídu Jana Pyšková 

 

http://www.zsverovice.cz/
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Zpráva o činnosti mateřské školy za měsíc listopad 2021 

Podzim už máme za sebou a na dveře už nám pomalu klepe paní zima. Bohužel listopad neproběhl 

úplně přesně podle našich plánů. Období chřipky zastihlo i naši školku, a to jak děti, tak i paní 

učitelky. Jsme velmi rádi, že se nám tak povedl uspořádat tolik odkládaný Halloween! Vidět jsme 

zde mohli upíry, kostlivce, dýně, čarodějnice a mnoho dalších hrůzostrašných masek. Pro děti byl 

nachystaný program v podobě soutěží – prolézání pavučinou, vyžeň zlé duchy (hod na kelímky), 

najdi oko u červíků (pingpongové míčky schované ve špagetách) a podobně. V neposlední řadě 

byla promenáda masek, kde všechny děti mohly předvést za jaké strašidýlko je a poté si společně 

zatančit. Nakonec dostaly malou odměnu a pamětní list „Přemožitel strašidel“.  

V pátek 26.11. Navštívilo naši školku Divadlo Letadlo s představením “Vánoční pohádka o 

ježečkovi a myšce”. Pohádka naladila dětem vánoční atmosféru a hlavně připomněla, že bychom o 

Vánocích měli být pospolu a být na sebe hodní. Myška ježečkovi připravila nejednu lumpárnu, ale 

nakonec ji děti s ježečkem a jeho kamarády napravily a společně se pak bavili o tom, jak se těší na 

Vánoce.  

Věříme, že se dětem pohádka líbila a společně se můžeme začít připravovat na Vánoční čas,  

ve kterém proměníme naši školku v kouzelné místo plné vánočního tvoření, koled a zvyků. 

Markéta Petrášová 
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Na konci měsíce října se školková zahrada rozsvítila 

dýňovými světýlky. Na programu totiž bylo dýňování pro 

tatínky. Tatínci se svými dětmi vydlabávali dýně a plnili 

drobné aktivity. Pro všechny pak bylo odměnou opečení 

špekáčků na zahradě. Všem zúčastněným děkujeme za příjemně strávené odpoledne. 

Měsíc listopad jsme zahájili návštěvou knihovny ve Frenštátě pod Radhoštěm. Paní 

knihovnice pro nás měla připravené téma podzim. Po vzdělávací části mají děti možnost 

knihovnu projít, prohlídnout si knížky, které je zaujmou a půjčit si také knížku domů. 

Shodou okolností se jednalo o den, kdy ve Frenštátě byly Martinské trhy, tak jsme tento den 

spojili s jejich prohlídkou a teplým punčem. V listopadu začaly starší děti navštěvovat 

hodiny tenisu. Pod vedením zkušeného trenéra je vidět, jak se děti každou hodinu zlepšují, 

ale hlavně získávají celkovou obratnost, návyk a pozitivní vztah ke sportu.  

Pro předškoláky stejně jako v loňském roce probíhá kurz edukativně- stimulačních skupinek, 

kdy se po dobu 10 lekcí setkáváme s dětmi a rodiči předškoláků a připravujeme děti i rodiče 

na povinnou školní docházku. 

Na konci měsíce jsme také uspořádali workshop pro rodiče, kdy si mohli rodiče společně 

s dětmi vyrobit adventní věnce a drobné dekorace k vyzdobení svého domu.  

Venku začalo řádit chladné počasí, a tak je potřeba pracovat také na imunitě. Proto jsme 

v listopadu zahájili páteční návštěvy sauny, které se dětem moc líbí a těší se na ně. 

Ve třídě jsme si připravili vánoční výzdobu, okrášlili okna a už se těšíme na nejkrásnější 

dobu roku.  

         Mgr. Kateřina Opletalová 

 

 
 

INFORMACE MINISTERSTVA KULTURY 
 

Národní plán obnovy  

V říjnu proběhla veřejná konzultace k národnímu plánu obnovy, kde se přítomní 
dozvěděli nejen o celém projektu, ale především o plánovaných dotačních výzvách. 
Ministerstvo kultury plánuje  
investice nejen do lidského kapitálu (tj. zlepšování podmínek pro umělce, kreativní a 
umělecké  
pracovníky, zvyšování jejich kompetencí apod.), ale také do technologií (např. 
digitalizace,  
technologická modernizace kulturních institucí). Největší část financí má jít na podporu 
infrastruktury - např. rozvoj regionálních kulturních a kreativních center.  
Celý záznam, přiložené dokumenty i kontakty na konzultanty ve Vámi vybrané oblasti 
najdete na https://www.mkcr.cz/verejna-konzultace-21102021-2627.html. Budeme rádi 
za Vaše připomínky a dotazy. Upřímně doufám, že i Vy, občané Veřovic, využijete ve 
Vaší obci, této v podstatě jedinečné  
možnosti kulturního rozvoje místa, kde žijete.  
 

Jiří Vzientek  
náměstek ministra kultury  

 

 

mailbox://C:/Users/ebartonova/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/0gj3hgfr.default/Mail/pop3.savana.cz/Inbox?number=92&part=1.2&filename=N%C3%A1rodn%C3%AD%20pl%C3%A1n%20obnovy_zpravodaj.pdf&type=application/pdf#page=1
mailbox://C:/Users/ebartonova/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/0gj3hgfr.default/Mail/pop3.savana.cz/Inbox?number=92&part=1.2&filename=N%C3%A1rodn%C3%AD%20pl%C3%A1n%20obnovy_zpravodaj.pdf&type=application/pdf#page=1
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TISKOVÁ ZPRÁVA 

Zima se blíží. Zabezpečme vodoměry před 

mrazem!   
 

Výměna poničeného vodoměru se domácnostem prodraží. Buďme odpovědní od prvních dnů, kdy 

dorazily noční a ranní mrazy, a proveďme potřebná opatření! 

Ostrava – 10. 11. 2021 - Když klesnou venkovní teploty pod nulu, je kromě pečlivého zazimování 

zahrady, domu a veškerého venkovního vybavení nutné se zaměřit také na to, jak zajistit před 

mrazem domovní vodoměr. Zabráníme jeho poškození. Tím, že tyto záležitosti nepodceníme, se 

vyhneme nepříjemným situacím, které mohou mít kromě našeho pohodlí a poškozeného majetku 

nepříjemný dopad také na peněženku. 

Co je nutné s ohledem na zabezpečení vodoměrů podniknout, do značné míry závisí na tom, kde je dané 

zařízení umístěno. „Pokud je vodoměr umístěný ve venkovní šachtě, je potřeba zkontrolovat její spolehlivé 

uzavření tak, aby nedocházelo k neúměrnému prochlazování jejího vnitřního prostoru. Pokud se potrubí a 

vodoměr nacházejí v hloubce, kde mohou zmrznout, je potřeba zajistit poklop tepelnou izolací. Použít je 

možné například polystyren nebo minerální izolační vatu – nikoliv ale skelnou,“ vysvětluje vedoucí 

oddělení vodovodů SmVaK Ostrava Roman Bouda.  

Pokud je vodoměr umístěný uvnitř domu, chaty, chalupy nebo jiné nemovitosti, je nezbytné zabránit 

vystavení vnitřní instalace a vodoměru účinkům mrazu například vnější tepelnou izolací. Je potřeba také 

prověřit, jestli nemůže mrazivý vzduch pronikat k vodoměru například sklepním oknem, což bývá často 

opomíjené citlivé místo pro tento typ havárií. Teplota v daném prostoru se musí dlouhodobě pohybovat nad 

bodem mrazu. Potrubí vnitřních rozvodů je žádoucí obalit izolačním materiálem. „Chaty a chalupy, které 

nejsou v průběhu zimy obývané, jsou velmi často místem, kde dochází k havarijním situacím. Vodoměr 

zamrzne, dojde k jeho poničení, ale důsledky v podobě vytopeného prostoru se projeví až poté, kdy mráz 

povolí. Lidé potom přijíždějí po zimě do svých objektů, kde je čeká nemilé a nákladné překvapení,“ říká 

Bouda. 

K poškození vodoměru může dojít také v případě, když se někdo snaží zamrzlou vnitřní instalaci včetně 

vodoměru rozmrazovat vysokou teplotou – například horkovzdušnou pistolí nebo otevřeným ohněm. Tento 

extrémní zásah většinou vede k tomu, že vodoměr zůstane nefunkční a je nutné ho vyměnit. Poškození 

plastových částí zařízení vysokou teplotou je zjistitelné po jeho demontáži. Těmto rychlým a radikálním 

řešením se rozhodně vyhněme, přinesou vždy víc škody než užitku. 

Všechny vyjmenované případy poškození vodoměru mají negativní finanční dopad na zákazníka, od něhož 

SmVaK Ostrava následně vyžadují náhradu škody spočívající ve výměně poškozeného zařízení. Odběratelé 

totiž odpovídají za jeho zabezpečení. Škodná částka se odvíjí od aktuální prodejní ceny daného typu 

vodoměru a času potřebného pro jeho montáž. Průměrně může jít zhruba o 2 000 korun. 

Před zamrznutím je nutné chránit také vodovodní přípojku. Základním faktorem je to, aby byla dodržena 

takzvaná nezámrzná hloubka, kdy se doporučuje jako minimální krytí potrubí jeden metr, ve zpevněných 

plochách až 150 centimetrů. Kritickým místem jsou zde místa venkovních uzavíracích armatur, místa se 

sníženým krytím (například přechody vodních toků) nebo souběhy s potrubím dešťových kanalizací. 

Kontakt: 

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí SmVaK Ostrava, tel. 725 500 509, e-mail marek.sibrt@smvak.cz  

 

 

SmVaK Ostrava oznamuje změnu ceny vodného od 1.1.2022 

Voda pitná (vodné)  45,91 Kč/m3  (bez DPH)  50,50 Kč (vč. 10% DPH) 

 

 

 

mailto:marek.sibrt@smvak.cz
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INZERCE: 

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

Děkuji za nabídky. Kontakt – telefonní číslo  607 275 418. 
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Prodej vánočních kaprů 

Vánočního kapra si můžete objednat nejpozději do pátku 17. prosince 2021 u 

paní Zdeňky Matúšové, Veřovice č.p. 21, tel.č. 774 401 912. Cena za 1 kg činí 

98 Kč. 

 

 

 

J U B I L A N T I  měsíce prosince 2021 

 

Radana Boháčová, Ludmila Býčková, Alena Kováčiková 

 Vladimír Marek, Blanka Knápková 

  Milena Růsková, Pavel Rára 

                        Štěpánka Vroblová 

 

Jubilantům posledního měsíce roku 2021 přejeme mnoho 

zdraví, lásky, spokojenosti a optimismu do dalších let. 

 

 

 
Vzpomínky: 

 Dne 3. prosince 2021 uplynulo již 20 let od úmrtí paní Ludmily 

Kantorové.  Zavzpomínejte s námi. 

Synové a dcera s rodinami 

 

 Dne 13. prosince 2021 uplyne 20 let od chvíle, kdy nás navždy opustila naše 

milovaná maminka, babička a prababička paní Zdeňka Piteráková. Dne 22. února 

2022 by se dožila krásných devadesáti let. S láskou vzpomínají syn Jaroslav, vnučka 

Zuzana a vnuk Lukáš s rodinami a ostatní příbuzní. 

 

 Dne 15. prosince 2021 uplynulo již 20 let od úmrtí paní Marty Popové. S láskou 

vzpomíná dcera Irena s rodinou. 

 

 Dne 18. prosince 2021 by se dožil 85 let pan Zdeněk Fojtík. Vzpomínají manželka 

Ilona a děti Gabriela a Marcel s rodinami. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 na č. 556 857 093  nebo na e-mail: obecni.urad@verovice.cz. 
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Vážení spoluobčané,  

přejeme Vám pokojné a ve zdraví prožité ty nejkrásnější svátky v roce. Ať se 

vánoční nálada rozlije ve Vašich srdcích a vykouzlí kouzelnou atmosféru ve 

Vašich domovech. V příštím roce 2022 nechť Vás provází hlavně pevné zdraví, 

samá radost, chuť do práce a elán do života.  

Zastupitelé obce Veřovice a zaměstnanci obecního úřadu.   
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