Únor 2009

Motto:
Drahou vlast vovinuly temné mraky.
Jaroslav Hašek
Dobrý voják Švejk
Už prý nepíši ty své úvodníky tak optimisticky jako dříve.
Tak si to za leden zrekapitulujme:
V Americe krachují banky, což vyvolalo celosvětovou finanční krizi. Management, který to
způsobil, si vyplatil miliardové odměny.
Mise v Afganistanu se posílí, hledají známého teroristu (už dlouho, že ?)
Bin Ladin Usama, basama s fůsama, zametl už s Rusama a teď s ním problém USA má.
Krize na Blízkém Východě. Tuny gázy vezou vojenské GAZY do pásma Gazy.
Ruský plyn se ztratil na Ukrajině, v Rumunsku a Bulharsku začali více konzumovat čočku,
fazole a hrách. A to vše za našeho předsednictví Evropské unii. Evropa, kontinent starý,
zrušila nám cukrovary, přesto hlasem osla díme, že Evropě to osladíme.
A co u nás doma? Zdražil plyn, voda a elektřina. Elektřina i přesto, že ČEZ, a.s. má
miliardové zisky a manažeři tak mohli dostat stamilionové odměny. Tak není divu, že jeden
známý fotbalista napsal:
Rád jsem nosil dres, na hrudi nápis ČEZ, a.s. Dnes mám stres. Raději již nosím dres bez
reklamy ČEZ, a.s. Aniž bych totiž hles, mohl bych dostat přes …
To není vše. Náměstek ministra zdravotnictví nám sdělil, že podle jeho informací naši
důchodci hulí jak tovární komíny a pijou jak duhy.
A na železnobrodsku dal jeden učitel žákovi facku, vzal si špagát a šel se pověsit.
Tož tolik optimismu najednou jsem ještě nezažil.
Starosta obce
Ing. Břetislav Piterák

POZVÁNKA

Na 17. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice
17. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice se bude konat mimořádně ve středu 25. února 2009
od 16,00 hodin v přísálí Kulturního domu ve Veřovicích. Zasedání se zúčastní pracovnice
odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu ve Frenštátě pod Radhoštěm.

PROGRAM:
1. Zahájení, návrh a schválení programu
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhové komise
4. Projednání opatření ke změně územního plánu č.1
5. Projednání návrhu Zadání pro územní plán Veřovice
6. Projednání pasportu místních komunikací
7. Zpráva kontrolního výboru
8. Zpráva finančního výboru
9. Zpráva starosty obce o činnosti orgánů obce
10. Rozpočtová opatření č.1 na rok 2009
11. Majetkoprávní záležitosti
12. Usnesení a závěr
Informace z jednání Rady obce
Rada obce Veřovice schválila na 52. jednání návrh výběrové komise vybrat pro realizaci
zakázek projektování rekonstrukce a přístavby MŠ a studie rekonstrukce a přístavby ZŠ
firmu Arch. Design Brno.
Dále schválila přidělení zakázky na výměnu elektroměrů v budově pošty firmě Lubomír
Jeřábek, Veřovice.
Rada obce odsouhlasila prodloužení nájemní smlouvy na umístění reklamního panelu
s firmou Jan Vašenda, AUTO JENA, Frenštát p.R.
Na 53. jednání rady obce informoval starosta obce radní o postupu v odstoupení od mandátní
smlouvy s firmou BIOEN CZ a řešení majetkoprávních vztahů a pohledávek s firmou
Vamesta s.r.o. Ostrava.
Starosta dále informoval radní o stavu územního plánování a dalších úkolech v této oblasti.
Rada obce schválila svolání a program 17. zasedání Zastupitelstva obce.
Rada obce schválila komisi pro výběr nejvhodnějšího typu ČOV pro obec Veřovice ve složení
Ing. Jindra Zábranský, Ing. Ivana Obšilová a odborný poradce Vladimír Gazda.
Rada obce neschválila proplacení čištění kanalizace vlastníků Vlastislava Marka a Marty
Markové. Práce na opravě kanalizace provedl na své náklady pan Jaroslav Marek, obci
zaplatí za pomocné práce a použití traktorku.
ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VEŘOVICE
Třebaže se zpožděním bude na 17. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice schvalováno
opatření ke změně č.1 stávajícího územního plánu. Změna č.1 se týká pouze rozšíření
podnikatelské zóny v prostoru firmy ALVE.
Zároveň bude projednáno upřesněné Zadání pro nový územní plán obce. V Zadání jsou
stanoveny všechny podmínky a omezení, která je třeba při tvorbě územního plánu
respektovat. Na základě schváleného Zadání bude rada obce a zastupitelstvo předkládat své
návrhy a posuzovat žádosti občanů.
Tímto zároveň sděluji, že příjem žádostí o změnu územního plánu definitivně končí.

DAŇ Z NEMOVITOSTI
Na základě informace z Finančního úřadu v Kopřivnici sděluji, že pro rok 2009 se pro
vyměření daně z nemovitosti pro obec Veřovice místní koeficient nemění.
Ruší se osvobození novostaveb od daně a zvyšuje se koeficient průměrné základní ceny
zemědělských pozemků, orná půda, zahrada, ovocný sad, trvalý travnatý porost na 1,9.
Vyměření daně provádí Finanční úřad v Kopřivnici a výměr s platební poukázkou bude
každému poplatníkovi zaslán domů. Poukázky nebudou na Obecním úřadě ve Veřovicích
k dispozici, ještě jednou upozorňuji, že je každý obdrží poštou na adresu trvalého pobytu.
Daň z nemovitosti je splatná nejpozději do 1.6.2009.

Z ČINNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU VEŘOVICE ZA ROK 2008
Počet obyvatel obce Veřovice k datu 31.12.2008:
- z toho: děti do 15 let 304
muži
827
ženy
849

1980

Do obce Veřovice se v roce 2008 přihlásilo k trvalému pobytu celkem:
Z obce Veřovice se v roce 2008 odhlásilo cekem:
V roce 2008 zemřelo v obci celkem:
V roce 2008 se narodilo v obci celkem:

30 občanů
26 občanů
14 občanů
24 dětí

V měsíci červnu a prosinci 2008 bylo uskutečněno na Obecním úřadě ve Veřovicích vítání
občánků. Narozené děti:
Ondřej Volný, Tomáš Macíček, Lucie Piešová, Eva Juráková, Ondřej Lanča, Filip Černoch,
Klára Demeterová, Damián Vymazal, Josef Macíček, Stanislav Pokorný, Barbora Čajánková,
Filip Švec, Lucie Marková, Simona Zapletalová, Matyáš Štefek, Nelly Sudová, Jakub Stružka,
Julie Veselková, Natali Knápková, Dominik Wolf, Dominik Bjaček, Kateřina Besedová,
Daniela Vroblová, Marek Šumšal.
Sbor pro občanské záležitosti navštívil v roce 2008

21 jubilantů v obci

Z činnosti úřadu - rok 2008:
Počet provedených ověřování podpisů a opisů listin
Počet podaných žádostí o vydání občanského průkazu
Počet svatebních obřadů v obci :
církevní sňatek
občanský sňatek

Počet podaných žádostí o výpis z rejstříku trestů (CzechPOINT)
Počet podaných žádosti o výpis z katastru nemovitostí (CzechPOINT)
Počet podaných žádosti o výpis z obchodního rejstříku (CzechPOINT)
Počet poskytnutých informací z informačního
systému evidence obyvatel dle z.č. 133/2000 Sb.

670
191

1
3

86
37
3
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Počet poskytnutých informací dle zák.č. 106/1999 Sb.
Počet jednacích čísel z podacího deníku
Počet čísel popisných v obci
Počet čísel evidenčních (rekreační objekty )
Počet evidovaných psů v obci
Počet přijatých faktur
Počet vydaných faktur
Příjmy obce
Výdaje obce
Nesplacený úvěr
Poskytnuté dotace příspěvkovým organizacím (ZŠ a KZ)
Poskytnuté dotace spolkům v obci

6
961
1 - 628
01 - 080
325
372
80
17,881.902,- Kč
17,869.303,- Kč
5,205.549,- Kč
2,420.000,- Kč
404.000,- Kč

Náklady obce na odvoz odpadů za r.2008

946.667,- Kč

Náklady na výkupy pozemků

4,928.451,- Kč

Provedené opravy a rekonstrukce:
* základní škola(okna v tělocvičně, sociální zařízení )
* most do kolonie
* vrata do hasičské zbrojnice
* opravy na hřišti AFC

1,190.836,- Kč
747.591,- Kč
179.522,- Kč
155.644,- Kč

Příspěvky poskytnuté potřebným občanům
Příspěvky na stravování důchodců

15.000,- Kč
37.420,- Kč

Z činnosti sociální komise - rok 2008:
Počet provedených prošetření poměrů v rodině nebo u jednotlivce
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Z činnosti komise životního prostředí - rok 2008:
Počet podaných žádostí o povolení kácení stromů rostoucích mimo les

7

Připravila: Bartoňová Eva, Satková Marcela

UPOZORNĚNÍ zdravotního střediska ve Veřovicích
Ordinace MUDr. Václava Filipa ve Zdravotním středisku ve Veřovicích oznamuje občanům
změnu ordinačních hodin od měsíce února 2009. Vždy v úterý budou probíhat ordinační
hodiny pouze odpoledne době od 14,00 - do 17,00 hodin. Ostatní dny zůstávají beze změny.

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SOCIÁLNÍCH A FINANČNÍCH PORADEN SPOLU
S KRAJSKOU RADOU SVAZU DŮCHODCŮ ČR INFORMUJE
Finanční poradnu mohou využívat držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, senioři,sociálně slabší
rodiny a rodiny s dětmi
Pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P nabízíme informace o slevách u vybraných pojištoven:
• na pojištění domácnosti
• na pojištění nemovitosti
• na pojištění zákonné a havarijní osobních automobilů
• na pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli
Pro ostatní klienty Finanční poradny a ostatní zájemce nabízíme pomoc a informace o
slevách:
• na elektrickou energii u vybraného dodavatele až 10%
• na dodávku plynu u vybraného dodavatele až 7%
• na pohonné hmoty v síti vybraných čerpacích stanic
• na služby vybraného mobilního operátora, pevné linky
• na pojištění domácnosti a nemovitosti až 20%
• na zákonné a havarijní pojištění osobních automobilů až 20%
Prevence zadlužování, exekucí, všeobecné obchodní podmínky u bankovních a nebankovních
úvěrů.
Informace - Rada Seniorů ČR,Odstrčilova 4, poblíž nové radnice, 5 patro, číslo dveří 520,
úřední den každý čtvrtek od 9.00 do 12.00h, Svaz důchodců Frýdek Místek, úřední den každý
čtvrtek od 14.00 do 16.00h a Svaz důchodců Poruba, úřední den čtvrtek od 9.00 do 12.00 h.,
Karviná úřední den čtvrtek 9.00 - 12.00 hod.
Informace tel.518 321 861 po, stř. 9.00-12.00h, mob.: 724 094 175, 739 623 273
mail financniporadna.MorSL@seznam.cz
NEPLAŤTE VÍC NEŽ JE TŘEBA

INFORMACE O ČINNOSTI MŠ ZA MĚSÍC LEDEN 2009

Hned od začátku měsíce jsme si všichni dychtivě užívali sněhových radovánek. Jak to počasí a
teplota dovolily, už jsme byli na kopci nebo alespoň na školní zahradě, kde jsme bobovali,
koulovali se či stavěli nejrůznější sněhové stavby a cestičky.
Leden je především měsíc, kdy se nejstarší děti připravují na zápis do ZŠ. Konal se 29.
ledna 2009. Před zápisem navštívily mateřskou školu učitelky ZŠ, které s dětmi provedly
testy vypovídající o jejich školní zralosti a připravenosti.
Ve čtvrtek 22.1. proběhla schůzka s rodiči budoucích prvňáčků. Odbornou
konzultaci v otázce školní zralosti jim poskytla psycholožka Mgr. Helena
Pýchová. Schůzky se zúčastnil také ředitel ZŠ Mgr. Petr Mokroš a učitelky
1.stupně Mgr. Ludmila Bartoňová a Mgr. Pavla Besedová, které jim
představily projekt Nanečisto.

Maminky na MD s dětmi nás měly navštívit 28.1., ale vzhledem k chřipkovému období se
setkání zrušilo. Další setkání plánujeme na poslední středu v měsíci únoru - 25.2.2009.
Dodatečně chceme poděkovat paní Martině Mokré za cukroví napečené pro prosincovou
vánoční dílnu.
Mgr. Cibulcová Pavlína

POZVÁNKA SRPŠ
SRPŠ při ZŠ ve Veřovicích zve všechny, ale především děti, na dětský

který proběhne v neděli dne 15. února 2009 od 14,00 hodin v Kulturním domě ve Veřovicích.
Vstupné bude dobrovolné a těšit se můžete na občerstvení - káva, čaj, nealko, sladkosti,
slanosti, párek v rohlíku apod. Pět nejoriginálnějších masek bude oceněno a každý
maskovaný dostane malou pozornost. Čekat Vás bude rovněž bohatá tombola a
reprodukovaná hudba k tanci. Věříme, že současná hospodářská krize Vás neodradí a že
nebudete všichni převlečeni za chudáky, protože to by se nám pak těžko vybíralo. Na všechny
se těší výbor SRPŠ při ZŠ Veřovice.

P O Z V Á N K A AFC VEŘOVICE
Fotbalový klub AFC Veřovice, o.s., si Vás dovoluje srdečně pozvat
na tradiční

který se uskuteční v sobotu dne 21. února 2009 od 19,00 hodin v Kulturním domě ve
Veřovicích. Vstupné pro masky činí 20,- Kč, pro ostatní 40,- Kč. K tanci bude hrát hudební
skupina Arriön. V průběhu plesu proběhne losování bohaté tomboly a vyhlášení nejlepších
masek. Občerstvení bude zajištěno. Na Vaši účast se těší pořadatelé.

Fotbalový klub AFC Veřovice, o.s., si touto cestou dovoluje pozvat všechny své členy na

fotbalového klubu, která se uskuteční v pátek dne 27. února 2009 od 18,00 hodin v restauraci
U Sudu ve Veřovicích. Na programu schůze je hodnocení činnosti za rok 2008, hospodaření
klubu, plán činnosti a stanovení sportovních cílů pro rok 2009. Žádáme své členy, aby se na
tuto schůzi dostavili v co největším počtu, samostatné pozvánky již nebudou distribuovány.
Občerstvení je zajištěno. Prosíme všechny o dochvilnost. Výbor fotbalového klubu.

OREL V ROCE 2008
Rok 2008 je za námi a my máme za sebou řadu závodů, turnajů, zápasů, ale také kulturních
akcí. Dovolte, abychom Vás o některých informovali.
FLORBAL
Naši kluci v roce 2008 pokračovali v LARS lize. Zahráli si zápasy v Zašové, Kelči i Bystřici
pod Hostýnem a v celkovém pořadí v Lars lize mladších žáků pro ročník 2007/2008 se umístili
na třetím místě. Odnesli si také cenu za nejlepšího brankáře, což byl Pavel Beseda,
nejužitečnějšího hráče - Milan Moravec a absolutně nejlepšího hráče, kterým se stal Radek
Růčka. Ročník 2008/2009 kluci rozjeli velice dobře, pod vedením trenérů Martina Geryka a
Pavla Bartoně. Po třech turnajích jsou zatím na prvním místě. Úspěšní byli i při turnaji
17.1.2009, který jsme pořádali v tělocvičně ZŠ ve Veřovicích.
BĚH, ATLETIKA
Závody v přespolních bězích probíhají po celé Moravě. Diplomy za umístění na stupních
vítězů si běžci přivezli z nedaleké Bystřice p. H. či Starého Jičína, ale také Moutnice, Olejnice
a Dolních Bojanovic, byli to např. Antonín Keller, Miroslav Marek, Petr Kašpárek, Josef
Bartoň, Karel Bartoň a Petr Cibulec.
V dubnu jsme uspořádali silniční závod Veřovská desítka, kterého se zúčastnilo 80 závodníků
z celé republiky, Slovenska i Polska.
Co se atletiky týče, „ukořistili“ jsme 7 medailí na ústředních závodech ve Vyškově.
Ale nejen sportem je člověk živ, v roce 2008 proběhlo v orlovně stavění máje spolu se slavením
Dne matek, kácení máje s oslavou 150 let posvěcení kostela, letní večer s návštěvou
z Hendungenu,…V Orlovně také proběhlo bezpočet oslav, dva letní tenisové tábory a spousta
dalších akcí. Orel spolu s KDU-ČSL pořádal tradiční Mikulášskou besídku.

Orel také poskytoval v roce 2008 a dále i v letošním roce možnost využít volný čas dětí a
mládeže, a to jak již ve zmiňovaném florbale (tréninky probíhají každou sobotu v tělocvičně
ZŠ), ale také v kroužcích probíhajících v orlovně - je to aerobic pro děti pod vedením
cvičitelky Barči Raníkové (probíhající každou středu - nejmladší 16:00 - 17:00, starší 17:00 18:00 a nejstarší 18:00 - 19:00), čtvrteční setkávání maminek s dětmi, dále kroužek Šikovné
ruce pod vedením paní Antonie Pšenicové, paní Dagmar Böhmové a paní Veroniky Pekárové,
setkávající se každý čtvrtek od 16:30 do 18:00 hod. a také scholička pro malé zpěváčky
probíhající každý pátek.
V zimním období v orlovně funguje sauna (pátek, sobota, neděle), posilovna, stolní tenis a
stolní fotbal ve středu, pátek, sobotu a v neděli a také po telefonické domluvě.
Zveme Vás na všechny akce Orlem pořádané a naše stránky www.orelverovice.cz.
Orel Veřovice

Lyžařský klub Veřovice - INFO ze závodů
Závody se rozjely do plného proudu a jak trenér - Libor Sýkora st., tak sami závodníci mají
plné ruce práce. Tým se rozdělil na žákovskou a juniorskou reprezentaci a dále na zástupce v
kategoriích mužů - ti jsou naštěstí samostatní. První ze závodů se zúčastnili zástupci
Lyžařského klubu Veřovice (LKVE) v Jablonci nad Nisou. Šlo o Český pohár v běhu na lyžích
- I. část ve dnech 3. a 4.1. 2009. První den se naši 2 zástupci Josef Kučinský a Václav Fojtík
aklimatizovali a tomu odpovídalo i umístění na 29. a 41. místech. Druhý den si své pozice
vylepšili a Josef Kučinský se umístil na vynikajícím 4. místě a Václav Fojtík obsadil 23 místo.
A máme tady druhý víkend. Náš závodník Jan Bartoň obsadil 10.1. 2009 v závodě Českého
poháru volnou technikou na 12 km v Novém Městě na Moravě 5. místo! Za vítězným
Michalem Kautzem ze Šumperka zaostal o 42s, na bronzového Galandáka pak „Bartezovi“
scházelo 39s. Další z našich závodníků - Vít Ryška se v sobotu 10.1. 2009 účastnil v
Bedřichově Jizreské 50 - Patria Direct. Jeho umístění bylo v mezinárodní konkurenci vskutku
obdivuhodné, v kategorii mužů na 50 km skončil celkově na 144. pozici s časem 02:54:04.2 a
ztrátou 00:42:00.6 na prvního Itala Marco Cattaneo a v kategorii mužů do 40 let obsadil
celkově 104 místo. Je potřeba smeknout, protože obsazení bylo opravdu široké, hlavně co do
počtu startujících 2878 mužů. A Víťa, rodák z Trojanovic, v této sezóně ještě neskončil, což
nám dokázal 13.1. 2009, kdy se vydal na sprinty v Brně - „Brněnský Prýgl“. Jak to viděl sám
běžec? „Není to má doména, tak jsem neočekával žádný zázrak. Sprinty se jely na brněnské
přehradě, na 300 m kolečku (2 kola) s čelovkou.
Na ledu byla asi 2 cm vrstva uježděného sněhu, takže kolečko se postupně v zatáčkách vydřelo
na led, na což jsem doplatil v semifinále. Po kvalifikaci jsem byl 27. z 33, čili nic moc, šetřil
sem síly. Dále se startovalo po šesti, postupovali vždy dva. Ve čtvrtfinále jsem dojel 2. a zajistil
si tak semifinále. V semifinále jsem téměř upadl v jedné zatáčce - na ledu - což mě stálo
postup, kdy jsem těsně dojel na 3. místě a zbylo na mě finále B, které jsem s převahou snad
5 m jasně vyhrál. Čili pro Veřovice celkově 7. místo.“. V neděli 11.1. 2009 se konalo přímo ve
Veřovicích oblastní kolo Krajského poháru Moravskoslezského kraje. Ač v posledních letech
závodících dětí ubývá a přihlášených bývá na okolních závodištích max. do 100 účastníků, tak
ve Veřovicích se toto číslo pohybovalo kolem 110 prezentovaných ve 12 kategoriích. I když se
rozhodovalo pouze 3 dny před konáním závodu, zda se vůbec uskuteční, sněhu nebylo moc,
tak nakonec padlo definitivní rozhodnutí ve čtvrtek, že se závod pojede. Museli jsme proto
improvizovat i při volbě trasy tratí a nemohli jsme si dovolit tyto vést mimo bývalý areál
LKVE (tj. mimo louku pod lyžařskou chatou), jak bylo původně zamýšleno, abychom

nenarušili tolik hájené soukromé pozemky. K této situaci již v příští sezóně nedojde, neboť
záměr vlastníka pozemku je jasný, má se zde začít stavět, takže pokud bude méně sněhu a
nebude možné vyvést běžecké trasy do polí nad lyžařskou chatou, závody se ve Veřovicích
prostě konat nebudou ! Pokud jde o domácí závodníky, tak na start se postavilo 5 domácích.
Mezi staršími žáky vyběhl na trať, sice po komplikovaném startu, Daniel Hrivňák a doběhl na
9. místě. Na 5. místě doběhli Tadeáš Kučinský v kategorii mladších dorostenců a Libor
Sýkora ml. v kategorii mužů. „Na bednu“ se z domácích postavili Václav Fojtík na 3. místě
v kategorii mladších dorostenců a pro vytoužené schůdky, což jistě nebyla hlavní meta téměř
dvoumetrového borce LKVE, si jako 1. v kategorii starších dorostenců doběhl Josef
Kučinský. Tyto krajské závody se uskutečnily jen díky enormnímu úsilí a píli pořadatelů.
Oceněním pro ně může být pochvala z úst hlavního trenéra mládeže jesenického Fenix Ski
Teamu Marka Fellnera, který pro jesenický web uvedl: „Závod by se opět nemohl konat, jak
je konečně tuto zimu zvykem, bez enormního úsilí pořadatelů, kteří při přípravě tratí skrápěli
letošní slabou nadílku sněhu svým potem a možná i slzami. Přesto se jim podařilo připravit
divácky atraktivní jedno a dvoukilometrový okruh, po kterých se vinul nekonečný had
závodního pole…“, či slova chvály manažera reprezentačního družstva ČR v běhu na lyžích,
účastníka několika Olympijských her a ještě více Mistrovství světa - Květoslava Žalčíka. A to
je bez debat velká persona českého lyžování. No a pokud jde o závody, aby toho nebylo málo
tak se Jan Bartoň probojoval do nominace České republiky pro Mistrovství světa juniorů
2009, jenž bude probíhá od 29.1. 2009 - 6.2. 2009 ve franzouském Praz de Lys Sommand.
Svou nominaci stvrdil druhým místem ve sprinterském závodě dne 14.1. 2009 na Slavic Cupu
v polské Kubalonce, který se konal pod hlavičkou Lyžařské federace FIS. O třetím víkendu
17. a 18.1. 2009 vyrazili naši závodníci do dvou běžeckých areálů v naší republice. Dorost
(bratři Josef a Tadeáš Kučinští, a Václav Fojtík) do 500 km vzdáleného Božího Daru na
Mistrovství republiky ČR a junior Jan Bartoň vyrazil s juniorskou reprezentací České
republiky do dějiště únorového Mistrovství světa v klasickém lyžování - Vesce u Liberce.
A naši závodníci opět slušně závodili a konkurovali republikové špičce. Nejprve tedy
dorostenecké Mistrovství ČR. Ti měli na programu v sobotu závody klasickou technikou
s intervalovým startem. A po minulém 4. místě Josefa Kučinského v obdobném závodě se
tentokrát čekal na trati 7 km klasicky (dorci starší) a tak na příčky nejvyšší. Bohužel se
nepodařilo trefit optimální mázu, a tak se Pepa na trati více protrápil, než zazávodil. Přesto
obsadil konečnou 12. příčku, a to pouhých 14s od páté příčky… . Další dvě naše „želízka
v ohni“ - Václav Fojtík a Tadeáš Kučinský (dorci mladší) na tom byla obdobně, ale i tak svou
bojovností urvali 20. respektive 36. místo. Druhý den se závodilo volnou technikou a pro
změnu s hromadnými starty. V tomto závodě by byl úspěch zopakováním výsledků
z předešlého dne, neboť naši závodníci si tykají více s klasickou, než volnou technikou. To ale
vyprávějte Pepovi, který momentálně oplývá docela slušnou formou. Navíc hned po startu se
pohyboval v patnáctičlenné skupince vedoucích závodníků a proháněl dorostencké
reprezentanty. Po 15 km v cíli z toho bylo pak solidní 13. místo! I Vašek Fojtík prokázal, že
jeho výkony ve volné technice mají vzrůstající tendenci a obsadil 30. místo. Jeho oddílový
kolega Tadeáš Kučinský na 10km trati bojoval více se sebou samým než se soupeři, neboť na
podzim prošel dlouhou čtyřměsíční nemocí a dojel na 40. místě. A teď už k Vesci a FIS Slavic
Cupu dospělých, kde se objevil až na Lukáše Bauera kompletní reprezentační tým České
republiky dospělých. I zde závodil náš závodník Jan Bartoň. Sobotní skiatlon sice vynechal,
kvůli vyčerpanosti z předešlých závodů, na nedělní 10km klasicky se však na start postavil.
A nevedl si také vůbec špatně. Cílovou fotobuňkou totiž projel na 18. místě celkově, avšak
jako 6. junior! A to na startu byli závodníci z Polska, Litvy, USA, Dánska a dalších světových
zemí, někdy však také lyžařsky exotických jako Indie, Brazílie, Irska nebo Izraele…
Další - čtvrtý víkend 24. a 25.1. 2009 vyrazili závodníci LKVE na dva krajské závody.
V sobotu 24.1. 2009 na Krajský pohár do polské Kubalonky, kam se závod přemístil z důvodu

nepříznivých sněhových podmínek v Dolní Lomné a v neděli na Pustevny (Beskydy), kde se
konal krajský závod Zlínského kraje, jako generálka na Mistrovství republiky žáků (1.2.
2009). A z obou těchto závodů přivezli naši závodníci medaile !
Výsledky závodníků LKVE ze soboty: 3. místo Daniel Hrivňák - žáci starší, 2. místo Václav
Fojtík - dorost mladší, 1. místo Josef Kučinský - dorost starší, 4. místo Libor Sýkora - muži.
Bohužel závod proběhl s tristní účastí ! Na startovní listině figurovalo pouze 58 jmen. Hold
dětem se asi nechtělo za sychravého počasí od svých vyhřátých počítačů a televizorů. V neděli,
na krajském závodě Zlínského kraje, už byla účast daleko důstojnější. Na start mužské
kategorie se dokonce postavilo 30 nadšenců a tato kategorie tak byla suverénně nejpočetnější.
A ani zde se naši závodníci neztratili !
Výsledky LKVE: 7. místo Daniel Hrivňák - žáci starší, 1. místo Václav Fojtík - dorost mladší,
2. místo Josef Kučinský - dorost starší (Pepa si na závod vzal omylem nepřipravené lyže, což
v konečném důsledky sice vedlo ke ztrátě jeho letošní neporazitelnosti na krajské úrovni, ale
jak později sám řekl, alespoň lépe potrénoval před dalšími závody na republikové úrovni), 9.
místo Libor Sýkora - muži, 11. místo Vít Ryška - muži. A konečně jsme se dostali k
poslednímu z víkendů - 31.1. a 1.2. 2009. Našim zástupcem dne 31.1.2009 v Mistrovství ČR
staršího žactva v běhu na lyžích volnou technikou s mezinárodní účastí pro rok 2009 - 2010
byl Daniel Hrivňák, který se ve své kategorii žáků ročníku 1995 umístil na 15. pozici.
Dalším probíhajícím závodem víkendu, kde jsme měli našeho zástupce bylo Mistrovství světa
juniorů ve francouzském Praz de Lys Sommand, kde se stal Aleš Razým mistrem světa v
kategorii juniorů do 23 let ve sprintu klasickou technikou, když ve finále porazil Rusa
Andreje Fellera a Daniela Heuna z Německa. Náš borec Jan Bartoň také brzo ve středu odjel,
aby mohl začít trénovat po zhruba 1500 km cestě autem na mistrovských tratích. A v
nedělním závodu obstál v jeho kategorii výborně. Gratulujeme Honzovi k jeho 28. místu ve
světové juniorské konkurenci a jeho nejlepšímu výsledku z našich zástupců v této kategorii !!!
V této se dále z našich umístili na 40. místě David Axmann, na 43. místě dojel Jiří Horčička a
na 49. Dušan Augustinák.
Věříme, že tyto informace jsou pro Vás zcela vyčerpávající
SKUL,

TK, (lib)

INFORMACE - KRYTÝ BAZÉN FRENŠTÁT P.R.
Koupání veřejnosti na krytém bazéně ve Frenštátě p.R.
od 1.2. - 28.2.2009
Tel.č.: 556 836 240
PO: 6,30 - 13,00
18,00 - 21,00
ÚT: 8,00 - 13,00
14,00 - 16 00
18,00 - 19,00 aquaerobic 19,00 - 21,00
ST: 6,30 - 13,00
14,00 - 15,00 /důchodci/ 15,00 - 21,00
ČT: 8,00 - 13,00
18,00 - 21,00
PÁ: 6,30 - 13,00
14,00 - 16,00
18,00 - 21,00
SO:
10,00 - 19,00
NE:
10,00 - 19,00
==================================================================

Pozor!
Každý první čtvrtek v měsíci bazén uzavřen - sanitární den 5.2.2009
Pondělí, středa, pátek v době školního vyučování od 8,00 - 12,15 hodin, je k dispozici ke
koupání, jen polovina velkého bazénu.

INZERCE
"Koupím

pole, louky, lesy a jiné pozemky v katastrálním území Veřovic v rozloze od
10.000 - 100.000 m2. Cena dle polohy a kvality. Kontakt na emailové adrese
jaro.halac@alfalaval.com nebo na telefonu 607 687 014."

Firma Mička nabízí palivové dříví. Smrkové dříví 1 m2 za 600,- Kč, tvrdé palivové dříví
1 m2 za 900,- Kč. Dovoz zařídím - cena je bez dovozu. Další informace na telefonním
čísle:  773 568 225.
Mička Luděk

PŘIPRAVUJETE SVATBU, OSLAVU ŽIVOTNÍHO JUBILEA ? NABÍZÍM VE VÝBORNÉ
KVALITĚ NATOČENÍ AKCE NA VIDEO + speciální diskotéku (i lidovky), včetně
moderování a pomoci při organizaci akce. Zaručujeme špičkovou kvalitu Vaší akce za
dostupnou cenu.
Akci osobně realizuje dr. Vítězslav Černoch, včasná rezervace je nutná, tel. č.  728 362 757.
Kontakt: Podbeskydská agentura
PhDr. Vítězslava Černocha
742 72 Mořkov, Za Sušárnou 391,
e-mail: vita.cernoch@cmail.cz.

Pozvánka pro zdravotně postižené a opuštěné děti z našeho regionu
V pátek 20. 2. 2009 se uskuteční ojedinělá akce, kterou připravuje Fond
pro opuštěné a handicapované děti se sídlem v Mořkově v prostorách
Kulturního domu v Suchdolu n.O. od 16.00 hodin. Mezi děti z Moravy
zavítá přední hvězda televizní zábavy Vladimír Hron. Akce je zdarma,
pro děti bude připraveno pohoštění a dárky. Pro dobré zvládnutí této
akce je nutné si rezervovat místa el. poštou: vita.cernoch@cmail.cz
nebo písemně na adrese Fond pro opuštěné a handicapované děti se sídlem
v Mořkově, Za Sušárnou 391, PSČ 74272, další informace na tel. 728 362 757.

Na setkání se těší představitelé Fondu
Heidi Janků
Rostislav Klesla
Monika Žídková
Vláďa Hron
Dr.Vítězslav Černoch, předseda fondu

KAMENICTVÍ
PETR JANEK
- výroba a montáž nových pomníků moderních i klasických tvarů
- broušení rámů, soklů, krycích desek, ochranné nátěry proti vodě a mechu
- kopání a betonování základů, pokládání dlažby
- sekání a pískování písma (zlacení, stříbření, barvení), montáž plastického písma
- prodej a výměna lamp, váz, vitrín z nerezu, bronzu i žuly
- sjednání zakázek v nejbližším termínu v místě Vašeho bydliště zdarma
Objednávejte u:

Petr Janek, Nový Jičín, tel.:777 223 171, 606 223 171
e-mail: kamenictvijanek@seznam.cz, IČ: 64973182
nebo u: Pavel Křížek, Veřovice 173

Jubilanti na měsíc únor 2009
Gavláková Eva
Lubomír Jeřábek
Bartoňová Františka
Miroslava Tichavská
Lumír Moravec
Jarmila Křížková
Zdenka Urbanovská
Rudolf Görig
Jitka Olšáková
Irena Urbanovská
Anna Hyvnarová
Albín Tománek
Všem těmto únorovým jubilantům upřímně gratulujeme
k narozeninám a přejeme hlavně zdraví, štěstí, pohodu a
spokojenost.

Vzpomínka:
Dne 10. února 2009 uplyne již 10 let od úmrtí paní Zdeňky Lacinové. S láskou vzpomínají
dcery s rodinami.
***************************************************************************
Dne 28.2.2009 uplyne 5 let od úmrtí pana Zdeňka Fojtíka. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají manželka, syn a dcera s rodinami.

