Únor 2022
Motto:
„Sport mám rád proto, že nezvykle chutná a nejde ničím nahradit podobně jako pivo.“
— Ota Pavel

Vážení a milí spoluobčané, milé děti, zdravím vás všechny uprostřed zimy.
Jak jistě všichni víte, právě probíhají zimní olympijské hry v čínském Pekingu.
Slavnostní zahájení proběhlo 4. února a ukončeny budou 20. února 2022.
V Pekingu se uskuteční olympiáda již podruhé.
XXIV. zimní olympijské hry přivítají 2892 sportovců v 15 sportech, v nichž se
rozdá 109 medailových sad. Žádný sport neproběhne na těchto zimních
olympijských hrách bez české účasti, naše výprava má okolo 100 sportovců.
Držme jim všichni palce, aby se jim podařilo dosáhnout těch nejlepších výsledků
ať už v běhu či sjezdu na lyžích, biatlonu, curlingu, krasobruslení, rychlobruslení,
ledním hokeji, na saních a dalších.
A rád bych v tomto úvodníku vzpomněl na našeho skokana na lyžích Jiřího
Rašku, který vyhrál první zlatou medaili ze zimních olympijských her v naší
historii.
Proto, milé děti, sportujte, abyste si i vy v budoucnu třeba mohly splnit na
olympijských hrách své sportovní sny.
Martin Fojtík
starosta obce Veřovice
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INFORMACE ke stavbě: „Kanalizace a ČOV 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 28. února 2022 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..…) a dále čísla vodoměrů a jejich stav ke dni podpisu
smlouvy.
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, e-mail: starosta@verovice.cz
Důležitá informace:
Termín napojení rodinných domů (nemovitostí) na nově vybudovanou splaškovou
kanalizaci v obci Veřovice je do 28. února 2022!
Poplatek za stočné z odvedených odpadních vod bude obec vybírat od 1.1.2022!

INFORMACE K MÍSTNÍM POPLATKŮM:
Poplatek ze psa činí 120 Kč, splatnost do 31.března 2022.
Poplatek za komunální odpad činí 600 Kč, splatnost je do 30. června 2022. 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.
Poplatky můžete uhradit 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.
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USNESENÍ
ze 42. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, konaného dne 25.1.2022
Zastupitelstvo obce Veřovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění
42/1
určuje ověřovatele zápisu ve složení: Zdeněk Bartoň a Bc. Gabriela Lošáková, DiS.
42/2
schvaluje upravený program 42. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice
42/3
volí návrhovou komisi ve složení: František Černoch a Ing. Marcela Paseková
42/4
bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru
42/5
schvaluje vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele 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“
42/6
určuje výběrovou komisi na výběr zhotovitele stavby na akci: „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“ ve
složení: Ing. Iva Šumšalová, Ing. Ondřej Matuš, Martin Fojtík, Ing. Marcela Paseková, Mgr. Zuzana
Piteráková
náhradníci: Bc. Gabriela Lošáková, DiS., Ing. Petr Šťastný, Pavel Matúš, Zdeněk Bartoň
42/7
určuje výběrovou komisi na výběr pracovníka na pracovní pozici „účetní“ obce Veřovice ve složení: Ing.
Marcela Paseková, Ing. Miroslav Marek, Martin Fojtík, M. S., J. H.
náhradníci: Ing. Iva Šumšalová, Mgr. Zuzana Piteráková, Bc. Gabriela Lošáková, DiS.
42/8
bere na vědomí rozpočet DSO Sdružení Povodí Sedlnice na rok 2022 dle přílohy podkladového materiálu
42/9
bere na vědomí Zprávu revizní komise DSO Sdružení Povodí Sedlnice ze dne 17.12.2021 dle přílohy
podkladového materiálu
42/10
schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 2153/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 7 m² v k.ú. Veřovice
42/11
schvaluje a ukládá starostovi obce Martinu Fojtíkovi podepsat Smlouvu o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IP-12-8027754/2, Veřovice, p.č. 1449/24, 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
42/12
schvaluje a ukládá starostovi obce Martinu Fojtíkovi podepsat Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti 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
42/13
bere na vědomí změnu schváleného rozpočtu obce Veřovice na rok 2022 dle platné vyhlášky č. 412/2021
Sb. o rozpočtové skladbě. Položka 1340 byla nahrazena novou položkou 1345
42/14
bere na vědomí poslední rozpočtové opatření v roce 2021, č. 9/2021 provedené starostou obce Veřovice na
základě usnesení Zastupitelstva obce Veřovice č. 3/13 ze dne 11.12.2018
…...............................
Martin Fojtík
starosta obce

…................................
František Černoch
místostarosta obce
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Vážení spoluobčané,
Určitě jste zaregistrovali, že vydáním vyhlášky č.1/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství došlo k navýšení poplatku za odpady na 600 Kč na osobu za rok. Výše
poplatku se odvíjí od celkových nákladů za sběr, likvidaci nebo uložení odpadů na skládku.
Každoročně přitom narůstají náklady na sběr a manipulaci s odpadem.
V roce 2021 jsme za sběr, přepravu, uložení nebo využití odpadu zaplatili níže uvedené částky:
Směsný komunální odpad
Tříděný odpad (papír, plasty, sklo, kovy, jedlé tuky a tetrapak)
Biologicky rozložitelný odpad
Objemný odpad
Jiný biolog. nerozložitelný odpad(ze hřbitova)
Nebezpečný odpad
Celkové náklady
EKO KOM odměna za třídění v roce 2021

835 447,- Kč
488 721,- Kč
224 388,- Kč
104 490,- Kč
27 729,- Kč
30 449,- Kč
1 711 224,- Kč
350 059,- Kč

Od 1.1.2021 vyšel v platnost nový zákon o odpadech, podle kterého může obec uplatnit nárok na
slevu při uložení komunálního odpadu na skládku, pokud celkové množství komunálního a
objemného odpadu nepřekročí 0,2 t odpadu na 1 osobu v roce 2021. Pro letošní rok je již limit 0,19
tun na 1 obyvatele. Aby obec mohla i v dalších letech uplatňovat nárok na slevu za uložení odpadu
na skládku, je tedy velmi důležité, abychom všichni důsledně třídili odpady a do popelnic šel jenom
komunální odpad, který tam skutečně patří: bez plastů, skla, plechovek a tetrapakových obalů. Jen
tak se nám podaří nenavyšovat množství komunálního odpadu. V loňském roce obec Veřovice na
skládku uložila celkem téměř 329 tun komunálního a objemného odpadu. Snahou našeho státu je
minimalizovat množství odpadů ukládaných na skládky. V případě překročení níže uvedených
limitů by vzrostla cena za uložení odpadu na skládku, a to by se samozřejmě promítlo i do výše
poplatku za odpady.
ROK
Množství komunálního odpadu na
obyvatele (t)
Dílčí základ poplatku při dodržení limitu
(Kč)
Dílčí základ poplatku při překročení limitu
(Kč)

2021
0,2

2022 2023 2024 2025
0,19 0,18 0,17 0,16

2026 2027 2028 2029
0,15 0,14 0,13 0,12
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Je tedy jen na nás všech, zda poctivým a důsledným tříděním odpadů se nám podaří udržet limit
pro zvýhodněné ukládání komunálních odpadů na skládku, anebo si budeme muset připlatit.
František Černoch
místostarosta obce

4

STATISTIKA V OBCI VEŘOVICE ZA ROK 2021:
Počet obyvatel k 31.12.2021:
… z toho děti do 15 let
muži nad 15 let
ženy nad 15 let
Počet narozených:
Počet zemřelých:
Počet přihlášených k trvalému pobytu:
Počet odhlášených z trvalého pobytu:
Počet uzavřených sňatků v obci:

1.988
302
849
837
14 (9 chlapců, 5 děvčat)
29
36
40
12 (9 občanských, 3 církevní)

POZVÁNKA
Lyžařský klub Veřovice zve všechny své členy na

VALNOU HROMADU,
která se uskuteční v pátek dne 18. února 2022 od
17,00 hodin v lyžařské chatě.
Hlavním bodem programu bude volba nového výboru
lyžařského klubu.
Vzhledem k závažnosti projednávaného programu je
nutná co největší účast členů lyžařského klubu.
Občerstvení bude zajištěno.
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Rekonstrukce staré budovy základní školy je zahájena
Po vánočních prázdninách začalo stěhování tříd, sborovny, ředitelny, knihovny
ze staré budovy a příprava nových prostor k výuce. Od pondělí 17. ledna se tři třídy (6., 8.
a 9. třída) učí v kulturním domě, všechny ostatní třídy jsme umístili do nové budovy a
učeben školní družiny. Tak, jak proběhlo v pořádku stěhování, tak se i zabydlení v nových
prostorách obešlo bez problémů. Stále ještě „vychytáváme“ a „dolaďujeme“, abychom se
všichni ve škole cítili dobře. Myslím si, že prostory, které máme k dispozici, nejsou špatné
a na přechodné období budou vyhovující. Samozřejmě, že se s velkou nadějí díváme na
starou budovu, ze které se ozývají zvuky rekonstrukce, a těšíme se na její znovuotevření.
V tomto období jsme dostali možnost uvědomit si, jak skvělé máme žáky. Byli nám dle
svých možností velmi nápomocni při stěhování, a i nyní se dobře adaptují na nové podmínky.
Chtěla bych jim v těchto řádcích poděkovat za ochotu a za odvedený kus práce, ocenit
rodiče za pochopení a toleranci, a nakonec také panu starostovi a pracovníkům „rychlé
roty“ za pomoc.
Mgr. Renata Štěpánová
Olympiády na naší škole
Šlechta od konce raného středověku do roku 1648 – to je téma letošního ročníku olympiády
z dějepisu. Školní kolo proběhlo v pátek 21. ledna v prostorách kulturního domu.
Do okresního kola postupuje a naši školu reprezentovat bude Dominik Pešat z 8. třídy.
Další olympiáda, která v pátek 21. ledna v kulturním domě proběhla, byla olympiáda z
českého jazyka.
Účastníci zpracovávali jazykovou část a část slohovou, téma bylo U nás na náměstí/návsi.
Všichni zúčastnění žáci 8. a 9. třídy, si dokázali poradit s úkoly a napsali zajímavé texty.
Do okresního kola postupuje Nikita Lichovníková z 8. třídy a Patricie Sitárová z 9. třídy.
Všem žákům blahopřejeme a při řešení úkolů v okresním kole přejeme hodně štěstí.
Mgr. Martina Šlapalová
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Zprávy o činnosti mateřské školy v měsíci lednu 2022
Znáte nějaké pranostiky? V měsíci lednu se s pranostikami roztrhl pytel. Níže máme pár z nich:
• Leden jasný, roček krásný.
• V lednu málo vody - mnoho vína, mnoho vody - málo vína.
• Když v lednu hrom se ozve, hojnost vína je v očekávání.
• Když v lednu včely vyletují, to nedobrý rok ohlašují.
Většina lednových pranostik se váže k počasí. Bohužel tento leden nám zimní počasí moc nepřálo, ale to
nás neodradilo. I v těch pár dnech, kdy byl napadlý čerstvý sníh, jsme si užili venku spoustu zábavy. Od
stavění sněhuláků, zimních domečků, jízdě na bobech či saních tak i pořádné válení ve sněhu.
Jelikož se nám blíží zimní olympiáda, seznámili jsme se s dětmi, co to vlastně olympiáda je a jaké zimní
sporty tam můžeme vidět. Společnými silami jsme vytvořili olympijskou pochodeň i hlavní olympijský
znak - Olympijské kruhy. Během dnů jsme měli plno sportovních i kreativních aktivit. Bruslení pod
vedením krasobruslařky Tomášky Vernerové, kdy poté děti malovaly na hudbu dráhu, jak se bruslařka
pohybuje po ledu za pomocí zamrzlých temperových barev. Za zmínku také stojí návštěva Jaromíry
Jágrové, která si pro děti připravila pořádnou hokejovou rozcvičku.
Aby i rodiče nezůstali pozadu, 20. 1. proběhla přednáška o školní zralosti, kde se dozvěděli zajímavé
informace, jak postupovat k přípravě předškoláčků.
Měsíc únor už nám klepe na dveře, a my už se jej nemůžeme dočkat, protože nás čeká plno skvělých věcí,
jako například dětský maškarní ples.
Markéta Petrášová
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PŘEHLED AKCÍ - Muzeum ve Frenštátě p. R. – výstavy a programy
PAVEL STRNADEL - OZVĚNY
Výstava k 70. narozeninám autora.
Výstavní síň Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Výstava potrvá do 20. února 2022.
ČTVRTEČNÍCI: ŠKOLSTVÍ NA FRENŠTÁTSKU - II.
Obrázky z dějin základního školství od Velké války po konec první republiky.
Přednáší Mgr. Martin Trubač.
Ve čtvrtek 24. února 2022 v 17.00 hodin.
Podkroví muzea ve Frenštátě p. R.
Vstupné: 30,- Kč. Otevírací doba:
úterý - pátek 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00, neděle 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00, pondělí a sobota
zavřeno, www.muzeum-frenstat.cz

INZERCE
Prodej pneumatik – osobní – dodávkové
Po dohodě možnost přezutí.
Kontakt: Ladislav Bartoň, tel.: 736 645 670, pneumatiky.barton@seznam.cz

Vyčistím sedačky, čalounění, koberce,
interiéry automobilů mokrou cestou.
Jiří Marek,tel.739640626, IČO: 08842311
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INFORMACE POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Chraňte svůj majetek, zabezpečte se!
V průběhu měsíce ledna letošního roku se policisté zaměřili na kontroly chatových oblastí na
Novojičínsku, konkrétně v Odrách a Příboře. Tyto kontroly jsou prováděny v průběhu celého roku.
Lednové kontroly rekreačních objektů společně provedli policista z oddělení služební kynologie se
svým služebním psem, policisté z jednotlivých obvodních oddělení, městský strážník a
preventistka Krajského ředitelství Ms kraje.
Na Odersku policisté zkontrolovali chatovou oblast např. v Klokočůvku nebo v Jakubčovicích nad
Odrou, na Příborsku byly mezi kontrolovanými např. zahrádkářská osada Orinoko či Klenos.
Během kontrol se policisté zaměřili na zajištění chat a chalup a všímali si, zda nedošlo k narušení
některého z objektů. Několik chatařů se nacházelo u svých obydlí a těmto policisté předali
preventivní informace a upozornili je, jak chránit svůj majetek a minimalizovat riziko vykradení.
Při těchto kontrolách nebylo zjištěno narušení u žádného z kontrolovaných objektů.
V zimním období navštěvují rekreační objekty jejich majitelé méně než v jiných ročních obdobích.
O to častěji je navštěvují nezvaní hosté – zloději. Ti odcizí často potraviny, nápoje a především ty
předměty, které mohou následně zpeněžit.
Jak tedy rekreační objekt zabezpečit?
Nejslabším článkem objektů bývají okna, dveře vikýře, větrací otvory a podobně. Je nezbytné tyto
části opatřit mechanickými zábrannými prostředky např. bezpečnostními zámky a dveřmi, mřížemi
či okenicemi.
Pomoci si můžeme také dostupnými technologiemi a pořídit na chatu kamerový systém. Pomocí
kamer je možné se kdykoli podívat, co se na chatě děje.
V neposlední řadě hraje významnou roli i kvalitní oplocení pozemku.
Nezapomínejte také na preventivní opatření
• Je vhodné vyvolat dojem, že rekreační objekt není ani v zimních měsících opuštěn. Provádět
tedy nepravidelné návštěvy a drobné činnosti, např. odklidit sníh, prošlapat cestičku ve
sněhu.
• Pokud je to možné, zajistit dobrý výhled na vstupní branku či vrata, odstranit větve stromů
a keřů přesahující přes plot, při odchodu z objektu zkontrolovat řádné uzamknutí vstupních
i ostatních dveří v domku i dalších objektů na pozemku jako jsou skleníky nebo přístavky
na nářadí.
• Kvalitní osvětlení objektu a jeho okolí.
Mezi další doporučení patří:
• Nenechávat v chatách cenné věci či nářadí např. starožitnosti, obrazy, zahradní nářadí,
elektrické vrtačky, pily, sekačky, pohonné hmoty do motorového nářadí. Tyto věci pachatelé
krádeží dále zpeněží.
• Pro případ krádeže mít poznamenána data k přístrojům a věcem – výrobce, model, sériová
čísla, výrobní čísla, pořizovací cenu a rok pořízení, zvláštní znamení na předmětech či jejich
fotodokumentaci.
• Dohodnout se sousedy na vzájemné kontrole vašich objektů.
• Mít objekt dostatečně pojištěn.
• Všímat si pohybu podezřelých osob a vozidel v chatových oblastech.
• Pokud dojde k vloupání, ihned po zjištění vše oznámit policii, omezit pohyb v objektu na
minimum, nemanipulovat s věcmi a neuklízet.
Do konce zimního období, stejně jako v průběhu celého roku, budou kontroly chatových oblastí,
zahrádkářských kolonií a dalších rekreačních objektů, pokračovat.
Dne 31. ledna 2022
nprap. Bc. Marika Jeličová, oddělení prevence, KŘP Moravskoslezského kraje
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J U B I L A N T I měsíce února 2022
Svatava Syptáková, Ružena Šándorová, Věra Jalůvková, Jiří Geryk
Ing. Jindra Zábranský, Dobromila Vysocká
Ludvík Matúš, Árpád Tóth, Anna Goldová, Jindřiška Adamčíková
Eva Niemiecová, Jiřina Fojtíková, Jiří Kvapil, Milada Vlčková
Zdeňka Witassková
Všem únorovým jubilantům přejeme pevné zdraví, mnoho
spokojenosti, klidu a štěstí do dalšího života.

Vzpomínky:
Dne 30.1.2022 uplynulo 30 let od úmrtí pana Václava Smetany (lesního inženýra v.v.).
V modlitbě vzpomeňte s námi.
Rodina Smetanova

Dne 2. února 2022 by se dožil 100 let pan Miroslav Urbanovský a v měsíci lednu 2022 to
bylo již 33 let, co nás navždy opustil. Připomeneme si také letos 20 let od úmrtí jeho syna
Miroslava a 8 let od úmrtí naší maminky Ireny. S láskou stále vzpomínají Libuše, Petr a
Ludmila s rodinami.

Dne 2. února 2022 uplynulo již dlouhých 25 let od úmrtí pana Pavla Kantora. S láskou
vzpomínají synové Pavel, Rudolf, Miroslav a dcera Marcela s rodinami.
Dne 5. února 2022 uplyne již 10 dlouhých let od chvíle, kdy nás navždy opustil náš
tatínek a všemi vnoučaty milovaný a obdivovaný dědeček - pan Václav Káňa, milovník
lesa a vášnivý včelař, rodák z Trojanovic. Na jeho pracovitost, lásku k nám i velkou úctu
k přírodě, kterou nám všem předal, budeme vždy s láskou vděčně vzpomínat.
Rodina Káňova, Hulačova a Černochova.

Dne 26. února 2022 by se dožila 95 let paní Jitka Olšáková. S láskou vzpomíná rodina
Olšákova.
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