Březen 2009
Motto :
Jsou čtyři druhy lidí:
jedni v klidu sedí a nic nedělají
druzí vykládají o tom, jak by si nejradši sedli a nic nedělali,
třetí dělají
a čtvrtí vykládají o tom, jak je třeba dělat.
Jeden ze zákonů profesora Parkinsona
Vypůjčil jsem si tento zákon od profesora Parkinsona v době, kdy se vztah k práci v důsledku
krize poněkud mění. Lidé si začínají práce více vážit, řada lidí byla propuštěna a hledají práci přes
Úřad práce i mimo něj, nad jinými visí Damoklův meč možné ztráty zaměstnání. Není zrovna
veselé období a zákony profesora Parkinsona již nebudou úplně platit.
Nejsem ekonom a nechci tvrdit, že vím jak na to. Vlastně nevím jak na to. Vím jen, že bychom rádi
pomohli těm postiženým, kteří práci nemají, alespoň na přechodnou dobu než nějakou najdou.
Máme možnost přijímat na veřejně prospěšné práce. Již dnes na obecním úřadě leží několik
žádostí. Čeká se jen na uvolnění peněz od Úřadu práce a na množství, které nám přidělí.
Samozřejmě, že také zde je brzdou velká byrokracie, tak nezbývá než popřát našim úředníkům
Čest práci.

Ing. Břetislav Piterák
starosta obce

17. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice
Dne 25.2.2009 se uskutečnilo v přísálí kulturního domu 17. zasedání zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce projednávalo tyto záležitosti:
Vzalo na vědomí zprávu předsedkyně kontrolního výboru Ing. Heleny Křížkové a zprávu starosty
obce o činnosti rady a ostatních orgánů obce od 16. zasedání zastupitelstva. Dále vzalo na vědomí
informace o majetkoprávních záležitostech obce ve vztahu k firmám VAMESTA s.r.o Ostrava a
BIOEN CZ a.s. Brno.
Zastupitelé byli dále informováni o provedených výběrových řízeních a o žádosti firmy
BIOSTANICE.CZ Vsetín o odkoupení pozemků v podnikatelské zóně za účelem výstavby
biostanice.
Změna č.1 Územního plánu obce Veřovice
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí, že byly provedeny všechny kroky ke schválení Změny č. 1
Územního plánu obce Veřovice, která se týká rozšíření podnikatelské zóny. Dne 26.1.2009 se
uskutečnilo veřejné projednávání této změny a celá změna byla zveřejněna po zákonem stanovenou
dobu na úřední desce obce Veřovice a města Frenštátu pod Radhoštěm. K navrhované změně se
vyjádřily všechny dotčené orgány a organizace, jejich připomínky byly respektovány. Ke změně
územního plánu bylo vypracováno posouzení vlivu na životní prostředí.

Ke Změně č.1 Územního plánu obce Veřovice vypracoval pořizovatel Městský úřad ve Frenštátě
pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování, návrh opatření obecné povahy, který byl
projednán se starostou obce.
Zastupitelstvo obce konstatuje po ověření, že Změna č.1 Územního plánu obce Veřovice není v
rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se
stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu.
Zastupitelstvo obce Veřovice vydává podle § 54 odst.2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Změnu č.1 Územního plánu obce
Veřovice (opatření obecné povahy č.1/2009).
Celé znění opatření obecné povahy č.1/2009 včetně příloh lze nalézt na úřední desce internetových
stránek obce Veřovice www.verovice.cz a úřední desce internetových stránek města Frenštát pod
Radhoštěm www.mufrenstat.cz od 3.3.- 18.3.2009.
Textová a grafická část včetně dokladů je v souladu s § 165 odst.1 stavebního zákona uložena na
Městském úřadě Frenštát pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování. Opatření obecné
povahy - Změna č.1 Územního plánu obce Veřovice nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni
vyvěšení veřejné vyhlášky.
Zadání pro územní plán Veřovice
Zastupitelstvo obce projednalo na 17. zasedání návrh zadání pro územní plán Veřovice. Návrh
vypracovalo Urbanistické středisko Ostrava na základě provedených průzkumů a rozborů,
připomínek a požadavků dotčených orgánů a krajské úřadu v souladu s vyššími územními plány.
Zastupitelstvo obce po objasnění dalšího postupu pracovnicemi Městského úřadu Frenštát pod
Radhoštěm odboru výstavby a územního plánování přijali toto usnesení bod G-3 : V souladu s § 84
odst.2 písmeno x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a
podle §6 odst. 5 písmeno b)a § 47 odst.5 zákona č.183/2006., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů zastupitelstvo obce schvaluje Zadání Územního
plánu Veřovice.
Na základě tohoto usnesení bude nyní Urbanistické středisko Ostrava jako zpracovatel, odbor
výstavby a územního plánování MěÚ Frenštát pod Radhoštěm jako pořizovatel a obec Veřovice
(zastupitelstvo obce) jako zadavatel posuzovat jednotlivé návrhy pro zapracování do nového
územního plánu včetně žádostí občanů, které již byly na obecním úřadě podány a zaregistrovány.
Po posouzení žádostí budou občané o výsledku informováni, případně přizváni k jednání.

Pasport místních komunikací
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo pasport místních komunikací, který v roce 2004
vypracovala pro obec Veřovice firma Jaroslav Groman, Projekční a inženýrská činnost Studénka.
Pasport byl kontrolován stavebním odborem MěÚ Frenštát pod Radhoštěm v roce 2005 a
projednán Radou obce Veřovice v témže roce. Nyní byl schválen zastupitelstvem obce.
Problematiku místních komunikací upravuje zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve
znění pozdějších předpisů.
Podle tohoto zákona je pozemní komunikací každá dopravní cesta určená k užití silničními a jinými
vozidly a chodci. O vzniku komunikace není potřeba vydat žádné správní rozhodnutí, stavební
povolení či kolaudační rozhodnutí. Jedním ze základních dokumentů, který slouží jako podklad, že
se určité pozemní komunikace staly v minulosti součástí sítě místních komunikací je pasport
místních komunikací.

Místní komunikace by měly být ve vlastnictví obce. Pokud tomu tak není bude obec o to usilovat a
jednat s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi o jejich odkoupení. V případě neúspěchu
může obec místní komunikaci ze sítě vyřadit. Vyřazením ze sítě místních komunikací ovšem ještě
nedochází k jejímu zániku. Pokud nevyjde z veřejného užívání zůstává i nadále pozemní
komunikací, byť pouze účelovou.
Protože se v některých případech stává místní nebo účelová komunikace jablkem sváru mezi
sousedy, může obecní úřad vydat deklaratorní správní rozhodnutí, zda se o pozemní komunikaci
jedná či ne. Proti takovému rozhodnutí se kterákoliv strana sporu může odvolat a má možnost
obrátit se na soud.
Na pozemních komunikacích, které jsou v soukromých rukou, musí každou dopravní značku
omezující přístup veřejnosti schválit obecní úřad. Pokud někdo protiprávně zahradí veřejnou cestu
může mu obecní úřad nařídit odstranění překážky a zprůjezdnění pozemní komunikace.
Všechny pozemní komunikace jsou ze zákona veřejně přístupné. Vlastnické právo majitele
pozemku je omezeno tím, že musí strpět užívání pozemní komunikace a umožnit tak veřejný
přístup na ni.
Obecní úřad jakožto správní úřad pro místní a účelové komunikace na svém území bude postupně
problémy okolo místních a účelových komunikací řešit včetně majetkoprávních vztahů. Schválení
pasportu místních komunikací je prvním krokem.
Rozpočtové opatření č.1/2009
Zastupitelstvo obce schválilo jen malé potřebné změny v rozpočtu obce Veřovice na rok 2009 s tím,
že ponechalo v rezervě 1,091.308 Kč . Je to z důvodu, že zatím nelze přesně odhadnou důsledky
hospodářské a finanční krize na rozpočty měst a obcí. Neví se o kolik budou menší příjmy z daní a
zda nebude nutno nakonec v rozpočtu škrtat a některé plánované akce omezit nebo zrušit.
Výběrová řízení
Zastupitelstvo obce schválilo výsledek výběrového řízení na projektanta rekonstrukce budov MŠ a
ZŠ Veřovice, firmu Arch. Design s.r.o. Brno.
Zastupitelstvo obce zároveň schválilo složení komise pro výběrová řízení na výměnu oken,
rekonstrukci elektroinstalace a zateplení v kulturním domě a na nákup vnitřního vybavení do
kulturního domu (židle, stoly). Dále schválilo složení komise pro výběrové řízení na opravu
Grozmanova mostu a parkoviště u hřiště.
Majetkoprávní záležitosti
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informace zástupce firmy VAMESTA s.r.o. Ostrava o
vyrovnání nájemného za pozemky pod stavbou, jejíž vlastníkem firma je. Dále vzalo zastupitelstvo
na vědomí, že objekt bývalého kravína za kostelem byl využíván jako sklad strojů. V současné
době je prázdný a provádějí se v něm vnitřní stavební úpravy a práce. Zástupce firmy VAMESTA
s.r.o. pan Kováč zastupitele seznámil, že do budoucna plánuje v tomto objektu letní školu v přírodě
pro děti a v druhé části domov důchodců. Po obci požaduje jenom prodej pozemků pod stavbou a
nájem okolních pozemků za přijatelnou cenu.
Vzhledem ke zjištěným novým skutečnostem, týkajícím se firmy BIOENCZ, a.s., vzalo
zastupitelstvo obce Veřovice na vědomí informaci, že na základě usnesení ze 16. zasedání
Zastupitelstva obce Veřovice starosta obce dne 5.1.2009 odstoupil od mandátní smlouvy ze dne
31.10.2007, uzavřené s firmou BIOEN CZ a.s., k zastupování a realizaci díla Biostanice Veřovice, a

to ve smyslu ustanovení § 348 odst.1 obchodního zákoníku, kdy zároveň požádal o vrácení plnění ze
strany obce.
Zároveň zastupitelstvo schválilo usnesení, aby bylo na společnost BIOEN CZ a.s. podáno trestní
oznámení z důvodu vážného podezření spáchání trestného činu. Zároveň vyslovilo souhlas, aby
zpracováním trestního oznámení a dalším zastupováním v této věci byl pověřen JUDr. Stanislav
Janák a aby jeho veškeré následující kroky byly realizovány až po schválení radou obce.
Z těchto závěrů vyplývá, že obec Veřovice nebude dále spolupracovat ve výstavbě biostanice s
firmou BIOEN CZ a.s. V současné době přišla na obecní úřad další nabídka na realizaci výstavby
biostanice, kterou zastupitelstvo vzalo na vědomí, ale nepřijalo k ní zatím žádný závěr.

Zpráva o činnosti Rady obce
Rada obce
projednala a schválila na 52. až 54. jednání tyto záležitosti:
1. Složení komise pro výběr firmy na projektování rekonstrukce MŠ a ZŠ
Veřovice a návrh této komise zadat zakázku firmě Arch.Design s.r.o. Brno
2. Výběr firmy Lubomír Jeřábek - Elektromontáže na rekonstrukci
elektroinstalace v budově pošty
3. Prodloužení smlouvy s firmou Jan Vašenda AUTO JENA o nájmu pozemků
pod reklamním poutačem
4. Zadání zakázky těžby dřeva v obecním lese panu Jaroslavu Štěpánovi
5. Svolání, program a jednotlivé body programu 17. zasedání zastupitelstva obce
6. Složení komise pro výběr typu ČOV pro obec Veřovice
7. Neproplacení nákladů manželům Markovým za pročištění jejich kanalizace z
důvodu, že nebylo prokázáno poškození kanalizace.
8. Uhrazení stanovené finanční částky za pomocné práce poskytnuté obcí na
zakrytí výkopu kanalizace panem Jaroslavem Markem do obecní pokladny
9. Sponzorský dar ve výši 3.000,- Kč Městu Frenštát pod Radhoštěm na 10.
ročník hudebního festivalu lidových hudeb ve dnech 21. - 23.5.2009
10. Snížení nájmu firmě Jan Vašenda AUTO JENA Frenštát p.R.
Rada vzala na vědomí informace o jednání starostů obcí se zástupcem společnosti ASOMPO a.s. , o
vývozu bioodpadů v roce 2009 a výši platby za vývoz. Starostové obcí s návrhem společnosti
ASOMPO a.s., zvýšit platby nesouhlasí a navrhují najít jiná řešení, například zrušit dividendy.
Návrhy projedná představenstvo společnosti ASOMPO a.s., poté bude výsledek zveřejněn.
Rada obce vzala dále na vědomí ukončení nájemní smlouvy k obecním pozemkům, které podala
firma VAMESTA s.r.o. Ostrava.
Starosta obce
Ing. Břetislav Piterák

ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACE společnosti ASOMPO, a.s. Životice u Nového Jičína
Od 1.4.2009 zaměstnáme celkem 5 sezónních pracovníků v rámci svozu a úpravy BRO (biologicky
rozložitelných odpadů), z toho 4 pracovníky jako závozníky a 1 pracovníka do zařízení pro úpravu
BRO. Zaměstnanecký poměr bude uzavřen na dobu určitou do 30.11.2009, tj. 8 měsíců. Hrubá
mzda bude cca 12 - 13 tisíc Kč.
Tel.č./Fax : 556 759 385, Tel : 556 759 191

ZPRÁVA O ČINNOSTI V MŠ ZA MĚSÍC ÚNOR 2009
Na začátku měsíce února stoupla nemocnost u dětí tak, že byly spojeny v jednom oddělení a to ještě
ve velmi nízkém počtu. Po té, co se děti po nemoci opět navrátily, jsme i nadále využívali
nádherných zimních podmínek při pobytu venku. Nejčastěji jsme bobovali na školní zahradě anebo
jsme stavěli nejrozmanitější sněhové stavby, dále jsme vyšlapávali cesty, pozorovali stopy ve sněhu
atd.
Velká část dětí se zúčastnila maškarního plesu v neděli 15.2. v kulturním domě. Další karnevalový
rej jsme si uspořádali hned ve středu 18.2. přímo v MŠ. Děti si přinesly své převleky a masky, a
pak po celé dopoledne mohly tančit nebo hrát připravené hry. Den byl plný smíchu, barev a
radostí.
Nejstarší děti nyní čeká 10 lekcí předplaveckého výcviku na bazéně ve Frenštátě pod Radhoštěm,
poprvé si vyzkoušely vodu ve středu 25.února.
Ve stejný den navštívily mateřskou školu maminky na mateřské dovolené. V březnu je zveme na
další setkání ve středu 25.března v obvyklém čase od 9 - 11 hodin.
ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2009 - 2010, SPOJENÝ SE DNEM
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, SE USKUTEČNÍ V ÚTERÝ 31.3.2009 V DOBĚ OD 8 - 15 HODIN.
ZVEME VŠECHNY CO NESRDEČNĚJI NA NÁVŠTĚVU.
Pavlína Cibulcová

PŘÍSPĚVEK ODBORU SOCIÁNÍCH VĚCÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU FRENŠTÁT p.R.
Lhostejnost dobrých je příčinou vítězství zlých. Neznámý autor.
AGEISMUS -DISKRIMINACE STARÝCH LIDÍ
Ageismus (ejdžismus) je termín poprvé použitý v šedesátých letech 20.století R.Butlerem pro
systematické znevýhodňování starých lidí ve společnostech západního typu. „ Staří lidé mohou být
znevýhodňováni v přístupu k zaměstnání, v přístupu ke zdravotním, sociálním a jiným službám, v míře
respektu, který mají v rodině či na veřejnosti. Staří lidé se stávají oběťmi obecně rozšířených
předsudků, jež spojují vyšší věk s negativními charakteristikami. Tyto předsudky předpokládají, že
všichni staří lidé jsou stejní (nemocní, smyslově a pohybově postiženi, trpící ztrátou výkonnosti,
poruchami paměti apod.).“

Agentura STEM v červnu 2005 prováděla pro Ministerstvo práce a sociálních věcí výzkum
veřejného mínění, jehož cílem bylo zjistit, jaké jsou zkušenosti a pohledy obyvatel České republiky
na diskriminaci. Výzkum zjistil, že téměř každý druhý občan ČR ve věku nad 18 let se někdy
osobně nebo ve svém okolí setkal s případem diskriminace z důvodu věku, pohlaví, zdravotního
stavu, vyznání, národnosti, sexuální orientace apod. O něco častěji se setkaly s diskriminací ženy
(50%) a lidé ve věku mezi 30 a 59 lety (50%). Ženy častěji uvedly diskriminaci matek s dětmi
(17%), lidé od 60 let uváděli diskriminaci z důvodu věku (40%).Všeobecně převládá názor, že
občané nemají možnost pracovního uplatnění v důchodovém věku. Důvodem je jednak samotný
věk a s tím spojená menší výkonnost, horší zdravotní stav atp., ale také celková nezaměstnanost.
V souvislosti s diskriminací starých lidí se také mluví o jejich zneužívání a týrání. Bohužel takovou
situaci může prožít každý senior, a to bez ohledu na své sociální postavení, vzdělání, sexuální
zaměření, bez ohledu na rasu nebo náboženství. Ke zneužívání nebo týrání dochází nejčastěji
z důvodu postižení, nemoci nebo závislosti starého člověka a následné zátěže pečovatele, z důvodu
závislosti dospělých dětí na podpoře rodičů a omezených společenských kontaktů s přáteli.
Problémy mohou vzniknout také jako důsledek chování seniora v rámci nemoci.
Poskytnout pomoc seniorům, kteří se v podobných situacích nacházejí, je velmi komplikované. Ze
strachu z následků, pocitu studu, bezradnosti a izolace mají senioři tendenci svůj problém tajit.
Kam se může zneužívaný a týraný senior nebo jeho okolí obrátit o pomoc:
-

Senior telefon - bezplatná nonstop krizová linka
Zlatá linka seniorů - bezplatná a anonymní telefonická poradna
- Universální linka tísňového volání v zemích EU 112
- Městská policie
156
- Policie ČR
158
- Záchranná služba
155

800 157 157
800 200 007

Na adrese www.seniori.org je k dispozici „Příručka aplikovaného práva pro seniory“. Příručka
obsahuje podrobné informace o stávající právní úpravě v jednotlivých právních oblastech
týkajících se práv seniorů. Poskytuje seniorům základní orientaci zejména v následující
problematice: v rámci občanského práva se jedná o záležitosti ochrany osobnosti, otázky bydlení,
úpravu rodinných vztahů a o stručný přehled občanského soudního řízení. V oblasti správního
práva informuje zájemce o problematice stavebního práva a o postavení poškozeného v
přestupkovém řízení, následuje podrobný průvodce právy poškozeného v trestním řízení. V oblasti
práva sociálního zabezpečení poskytuje základní orientaci o možnostech seniorů při uplatňování
nároků na dávky a služby sociální péče a státní sociální podpory. Příručka také obsahuje základní
informace o službách sociální péče pro seniory.
A na závěr bych ráda upozornila na Základní listinu práv a svobod, jeden ze základních právních
předpisů ústavního pořádku České republiky. Listina zaručuje všem lidem svobodu a rovnost
v důstojnosti i v právech. Ale - je tomu skutečně tak ?
Hezké dny přeje
Anna Hrachovcová
Vedoucí odboru OSV
Zdroje:
Matoušek, O.(2008): Slovník sociální práce. Portál, Praha
Torová,J. (2009): Prevence zneužívání a týrání seniorů - výskyt diskriminace v ČR., Olomouc.
Stop násilí na seniorech (2006) Občanské sdružení ŽIVOT 90, Praha.
Postavení a diskriminace seniorů v České republice (2005) MPSV, Praha.

Internet: www.seniori.org
www.pecujici.cz
Foto: Petr Kuník

PRACOVNÍ SKUPINY ZPRACOVALY SWOT ANALÝZY
Vážení občané,
v našem mikroregionu běží proces komunitního plánování sociálních služeb. Dnes Vás budu
informovat o tom, co se dělo v průběhu měsíce ledna a února 2009.
Jak jsem uvedla v názvu dnešního příspěvku, pracovní skupiny komunitního plánování v průběhu
měsíce ledna 2009 provedly SWOT analýzy za jednotlivé pracovní skupiny.
Proč SWOT analýza ?
Základním předpokladem úspěšného strategického plánování je analýza výchozího stavu. Metoda
SWOT analýzy byla použita proto, že patří mezi základní metody analyzování výchozího stavu (
Strenghts - silné stránky, Weaknesses - slabé stránky, Opportunities - příležitosti, Threas - hrozby).
Při tvorbě SWOT analýzy jde tedy o popsání stavu, který existuje v dané cílové skupině. Jde o stav
obecně známý. V mikroregionu Frenštátsko byl zjištěn na základě dotazníků a anket - to jsou silné
a slabé stránky. Dále jde ve SWOT analýze o popsání jevů, které mohou působit na danou cílovou
skupinu - to jsou hrozby a příležitosti.
Dne 26.1.2009 to byla pracovní skupina Senioři a Rodina a děti. Dne 28.ledna 2009 se sešla pracovní
skupina pro zdravotně postižené a skupina pro občany nacházející se v tísni a pro občany
společensky nepřizpůsobivé. Cílem pracovního setkání bylo navázat na prováděné šetření v oblasti
sociálních služeb (výstupy jsou Analýza potřeb sociálních služeb ve správním obvodu města
Frenštát pod Radhoštěm a Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod
Radhoštěm) a vytvořit další podpůrné zjišťování v oblasti sociálních služeb. Na základě všech
těchto výstupů budou definovány konkrétní cíle, které pak budou zpracovány v závěrečném
dokumentu - Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Frenštátsko.
Informace o probíhajícím procesu jsou zveřejňovány na webových stránkách města Frenštát pod
Radhoštěm - Městský úřad - informace z odborů - odbor sociálních věcí - komunitní plánování.
Anna Hrachovcová
vedoucí OSV a garant zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb

HASIČI

UPOZORŇUJÍ

Každoročním problémem jsou požáry způsobené nejen při
jarních pracích na zahrádkách a polích, ale i neopatrnost při
zacházení s otevřeným ohněm v přírodě. Pokud pálení
nezakazuje místní vyhláška, měli by lidé věnovat velkou
pozornost zakládání ohňů při úklidových pracích na
zahrádkách. Pálení je možno provádět pouze na ohništi, které
je bezpečně ohraničeno např. kameny.

Dále je vhodné mít v blízkosti ohniště připravené vědro nebo konev s vodou, resp. nádobu s pískem
a lopatku, aby se dal případný požár již v zárodku uhasit a v žádném případě neodcházet od
ohniště, pokud není dostatečně uhašeno. Pálení se nesmí provádět v době, kdy fouká vítr a hrozí
tak rozšíření ohně do okolí. A to i kdyby bylo pod neustálým dohledem. Plošné vypalování trávy je
zakázáno nejen na zahrádkách, ale i jinde. Při nedodržení tohoto zákazu hrozí občanovi za tento
přestupek pokuta až 25 000,-- Kč. Rovněž chceme připomenout, že po celý rok platí zákaz
rozdělávání ohňů v lesích mimo vyhrazená tábořiště. Rodiče bychom chtěli upozornit nato, že jsou
ze zákona odpovědni za své děti, a měli by je poučit o tom, jak lehce může dojít k požáru při
neopatrném zacházení s ohněm a kde se ohně rozdělávat nesmí. Snažit se nedopustit, by si děti
rozdělávaly oheň bez dohledu dospělé osoby. V případě vzniku požáru zapříčiněného dětmi zákon
postihuje odpovědné osoby pokutou až do výše 25 000,-- Kč. Pokud jde o právnické a podnikající
fyzické osoby, ty sice mohou provádět spalování hořlavých látek na volném prostranství (dřevní
odpad, spadané listí apod.), ale jsou povinny stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru a
předem je oznámit hasičskému záchrannému sboru. Ten může stanovit další podmínky pro
spalování, popřípadě může takovou činnost zakázat. Při porušení této povinnosti se dopustí
právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu, za který jim může být uložena pokuta
až do výše 500 000,- Kč.
Každý, kdo se pohybuje v přírodě byl se měl chovat obezřetně. Nerozdělávat ohně mimo vyhrazená
místa, neodhazovat nedopalky cigaret apod. a v případě zpozorování ohně nebo kouře ihned
informovat operační středisko hasičského záchranného sboru na číslech 150 nebo 112. I přes
pravidelná upozornění na nebezpečí hrozící při vypalování suchých travních porostů různých ve
sdělovacích prostředcích však každoročně vyjíždějí hasiči k takto způsobeným požárům, které
bohužel často končí tragicky s velkými materiálními škodami a v nejhorších případech ztrátou
lidského života.
PODĚKOVÁNÍ HASIČŮ Z VEŘOVIC
Sbor dobrovolných hasičů Veřovice děkuje všem občanům, kteří se dne 7. února 2009 zúčastnili
Hasičského plesu. Poděkování patří také těmto sponzorům:
ALVE spol. s r.o. Veřovice, Jaroslav Balcárek, Lukáš Beseda, BUTIK -Oldřiška Kociánová,
Stanislav Geryk, firma GOLDYS - Tomáš Gold, firma Hajdušková Kopřivnice, Hasiči Veřovice,
firma LUKOIL.CZ, firma MARAS MOTO s.r.o. Veřovice, Marie Machová, Obecní úřad
Veřovice, Pálenice Veřovice, Lucie Petrášová, starosta obce Ing. Břetislav Piterák, paní Šustalová,
Výbor SDH Veřovice…. A mnoha dalším lidem, kteří svou prací a obětavostí přispěli ke zdárnému
průběhu plesu.
Hasiči z Veřovic

PODĚKOVÁNÍ FOTBALOVÉHO KLUBU AFC VEŘOVICE, o.s.
Dne 21.2. 2009 se uskutečnil tradiční maškarní ples fotbalového klubu AFC Veřovice o.s.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se této akce zúčastnili v maskách i bez za to, že
přispěli k dobré úrovni tohoto plesu. Zároveň děkujeme funkcionářům, hráčům, hráčkám,
příznivcům, kteří se podíleli na přípravě, dále pak hudební skupině Arriön za produkci a občanům
naší obce za finanční podporu.
Zvlášť děkujeme podnikatelským subjektům a osobám, které finančně nebo věcnými dary přispěli
k zajištění tomboly.

Jsou to:
Zdeněk Hajdůšek, Eva Fenclová, Josef Slavík, fa Petr Guryča, Jaroslav Lošák, Alena Kreslová,
Karel Kresl, JUDr. Pavel Křížek, Martina Kratochvílová, Bohumíra Hajdůšková, manželé
Melčákovi, Renáta Strouhalová, fa Nikey, Lukáš Beseda, Marie Matúšová, Radek Pavelčák, Pavel
Blažek, Oldřich Juroška, Miroslav Kašlík, Obchod u Ivánků, Tomáš Gold, Stanislav Geryk, Věra
Černochová, Dagmar Zátopová, fa Krutil, Jaroslav Lorenc, Jaroslav Balcárek, Radomír Pavliska,
fa Vostav Ostrava, Vladimír Matúš, Irena Tóthová, Hana Černochová, Jiří Tobiáš, Miroslav Žihla
- fa Trolla, Zdeněk Tománek, Lenka Zemánková, Dana Matúšová, Martin Plucnara, Petr Fojtík,
Irena Matúšová, Marie Machová, Roman Mička, Lubomír Jeřábek, Jaromír Geryk, Jakub Satek,
Ing. Miroslav Veselka, Ing. Břetislav Piterák - pálenice, Obecní úřad Veřovice, Zdeněk Halamík Sitex, fa Vymazal, Marcela Balcárková, Jiří Kovalský, Mgr. Hana Bartoňová, Ladislav Štěpán,
Michal Šmahlík, Miroslav Kolář, Lubomír Černoch, Radomír Ryška - autodoprava, fa Marek,
Helena Zemanová, Ludmila Lacinová, Oldřiška Kociánová, Marta Surovcová, Milan Lacina,
Miloslav Pítr, Dana Káňová, Lukáš Kašpárek, Marcel Fojtík, Mgr. Radim Šaněk, Petr Pop, fa
ALVE Veřovice, Lubomír Sýkora, Jaroslav Štěpán, Markéta Jurková.
Výbor AFC Veřovice o.s.

AFC Veřovice

Fotbalový kalendář
Datum

Kolo

Soutěž

Čas

Domácí

jaro 2009
Hosté

28.3.2009

So

16.

KS dorost

12:45

AFC

-

Frenštát p.R.

4.4.2009
4.4.2009

So
So

17.
17.

KS dorost
OP muži

12:30
15:30

Český Těšín
Kunín

-

AFC
AFC

11.4.2009
11.4.2009
12.4.2009
12.4.2009

So
So
Ne

18.
18.
16.
8.

KS dorost
OP muži
OS žáci
MSD ženy

13:15
15:30
10:00

AFC
AFC
AFC
Val. Meziříčí

-

Hnojník
Sedlnice
Sedlnice
AFC

18.4.2009
18.4.2009
19.4.2009

So
So
Ne

19.
19.
9.

OP muži
KS dorost
MSD ženy

16:00
13:45
15:00

AFC
Petřvald
Sl. Ostrava B

-

Štramberk
AFC
AFC

25.4.2009
25.4.2009
26.4.2009
26.4.2009

So
So
Ne
Ne

20.
20.
18.
10.

KS dorost
OP muži
OS žáci
MSD ženy

13:45
16:00
10:00
10:00

AFC
Nový Jičín "B"
Nový Jičín "B"
AFC

-

Brušperk
AFC
AFC
Hlučín B

30.4.2009
2.5.2009
2.5.2009
2.5.2009
3.5.2009

Čt
So
So
So
Ne

9.
11.
21.
21.
19.

OS přípravka
MSD ženy
KS dorost
OP muži
OS žáci

16:30
10:00
14:15
16:30
10:00

Mořkov
Vítkovice
AFC
AFC
AFC

-

AFC
AFC
Petrovice
Kopřivnice
Kopřivnice "B"

7.5.2009
9.5.2009
10.5.2009
10.5.2009
10.5.2009

Čt
So
Ne
Ne
Ne

10.
22.
20.
22.
12.

OS přípravka
KS dorost
OS žáci
OP muži
MSD ženy

16:30
10:15
10:00
16:30
10:00

AFC
Skotnice
Straník
Tísek
AFC

-

Tichá
AFC
AFC
AFC
Stachovice

15.5.2009
16.5.2009
16.5.2009

Pá
So
So

11.
13.
23.

OS přípravka
MSD ženy
KS dorost

16:30
15:00
14:15

Lichnov
Holešov
AFC

-

AFC
AFC
Kateřinice

16.5.2009
17.5.2009

So
Ne

23.
21.

OP muži
OS žáci

16:30
10:00

AFC
AFC

-

Bystré
Hostašovice

22.5.2009
23.5.2009
24.5.2009
24.5.2009
24.5.2009

Pá
So
Ne
Ne
Ne

12.
24.
22.
24.
14.

OS přípravka
KS dorost
OS žáci
OP muži
MSD ženy

16:30
14:15
10:00
16:30
10:00

AFC
Staříč
Lubina
Jeseník n.O.
AFC

-

Štramberk
AFC
AFC
AFC
Štramberk

29.5.2009
30.5.2009
30.5.2009
30.5.2009

Pá
So
So
So

13.
15.
25.
25.

OS přípravka
OS žáci
KS dorost
OP muži

16:30
10:00
14:15
16:30

Kopřivnice "B"
Štramberk "B"
AFC
AFC

-

AFC
AFC
Bohumín
Spálov

4.6.2009
7,6,2009
7.6.2009
7.6.2009

Čt
Ne
Ne
Ne

14.
26.
12.
26.

OS přípravka
KS dorost
OS žáci
OP muži

16:30
10:00
10:00
16:30

AFC
Orlová-Lutyně
AFC
Bravinné

-

Vlčovice-Mniší
AFC
Libhošť
AFC

12.6.2009
13.6.2009
13.6.2009
14.6.2009

Pá
So
So
Ne

8.
14.
16.
14.

OS přípravka
KS dorost
OP muži
OS žáci

16:00
14:15
16:30
10:00

Kateřinice
AFC
AFC
AFC

-

AFC
Jablunkov
Mořkov
Rybí

20.6.2009
21.6.2009
21.6.2009

So
Ne
Ne

13.
15.
15.

OS žáci
KS dorost
OP muži

15:00
14:15
17:00

Tichá
Albrechtice
Rybí

-

AFC
AFC
AFC

PODĚKOVÁNÍ
SRPŠ ve Veřovicích děkuje všem, kteří se zúčastnili dětského maškarního plesu.
Obzvlášť bychom chtěli poděkovat těm, kteří přispěli buď finančním nebo věcným darem. Zde jsou
jejich jména:
Mgr. Hana Bartoňová, P. Matúš - kovoobrábění, Z. Halamík, O. Kociánová butik, M. Drozdová, I. Lošáková, D. Káňová, J. Balcárek, Tomáš Gold, M.
Machová-cukrářství, manž. Besedovi - květinářství, H. Černochová - pekařství,
J. Slavík, J. Kovalský - plynoservis, L. Bartoň - autodoprava, P. Beseda tesařství, V. Černochová -kadeřnictví, p. Matúš Pavel, J. Lorenc, E. Fenclová.
Pokud jsme někoho opomenuli, je to naše vina a věříme, že se buď ozvete, nebo
nám příště nic nedáte.
Pokud jsme někoho zařadili do seznamu a nepřispěl, je to také naše vina, počítáme s tím, že se asi
neozvete a že nám asi také nic nedáte.
Letos chystáme trochu jiný dětský den.
Už nyní vás všechny zveme i když neznáme dne ani hodiny, ale konkrétní fakta se jistě dozvíte v
pravý čas.
Vaši rodičové a přátelé školy.

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

INZERCE
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

- Výstaviště Flora Olomouc srdečně zve k návštěvě

jarní etapy mezinárodní zahradnické výstavy
a veletrhu

FLORA OLOMOUC 2009
23. - 26. dubna, Výstaviště Flora Olomouc
Z nabídky expozic, odborného i zábavného programu:
Pavilon A - „KVĚTINOVÉ ŠAPITÓ“ - ústřední expozice s výpěstky českých a zahraničních
zahradnických firem, velké květinové expozice Zahradnictví města Vídně a Svazu květinářů a
floristů, speciální přehlídka orchidejí Thajského království, expozice partnerského města
Olomouce, švýcarského Lucernu
Galerie pavilonu A - exponáty floristické soutěže v aranžování květin
na téma „Den matek“ s vypichovanými květinovými srdci, vázanými kyticemi pro maminku a
hrnkovými květinami v dárkové úpravě, speciální přehlídka „Rostliny pro zimní zahradu“ a výstava
fotografií japonských zahrad
Pavilon E - společná expozice Českého zahrádkářského svazu se sbírkami masožravých rostlin,
kaktusů a sukulentů, bonsají, skalniček, jarních cibulovin, balkónových rostlin, květinová aranžmá
Pavilony G, H, volné plochy - veletrh drobné zahradní mechanizace Hortifarm a Jarní zahradnické
trhy s nabídkou květin, zeleniny, semen, okrasných rostlin, školkařských výpěstků, zahradnických
pomůcek a potřeb
Volně přístupné návštěvníkům výstavy budou: sbírkové skleníky výstaviště (palmový, kaktusový,
tropický a subtropický), botanická zahrada Univerzity Palackého Olomouc se zajímavými
rostlinnými exponáty a botanická zahrada výstaviště Flora v Bezručových sadech
Letní scéna - doprovodný zábavný program (v pátek 24. a sobotu 25. 4.
setkání legend českého folku „Folk a Country na Floře“ )
Změna programu vyhrazena

Otevřeno: denně od 9 do 18 hodin / Vstupné: 100 Kč - plnoplátci, 80 Kč - studenti, důchodci, 40
Kč - děti 6 až 15 let, 210 Kč - rodinné vstupné (2 dospělí + 1 až 4děti do 15 let), zdarma - děti do 10
let v doprovodu rodičů, držitelé průkazu ZTP a ZTP-P. Při hromadné objednávce nad 20 ks
vstupenek (do 31. 3.) 20 procent sleva!
WWW.FLORA-OLOMOUC.CZ

Institut pro ženy pořádá sérii kulatých stolů podněcující aktuální ženská témata
16. 2. 2008 Ostrava, Čadca, Žilina
Sérii 10 diskuzních kulatých stolů podněcujících ženská témata současnosti, představí od letošního
dubna Institut pro ženy v Ostravě, Čadci a Žilině. k jednotlivým kulatým stolům byly přizvány
ženy - klíčové osobnosti z celé ČR jako např. poslankyně Magda Vašáryová, ředitelka Krajského
úřadu Moravskoslezského kraje Judr. Eva Kafková, Ing. Pavla Topolánková či Monika Žídková.
Institut pro ženy spolu s dalšími partnery organizuje sérii 10 kulatých stolů k vyvolání diskuze a
rozšíření osobního rozvoje moravskoslezských a žilinských žen. K aktuálním tématům jako je
slaďování pracovního a osobního života (řízení času, duševní zdraví), péče o matku a dítě, návrat
ženy do práce či podníkání na/po mateřské dovolené, rovný přístup na trhu práce, typické ženské a
mužské vzorce chování, osobnostní změny rodičů při výchově dítěte, význam různých kultur na
území Moravskoslezského a Žilinského kraje včetně přílivu pracovní síly ze zahraničí byly pozvány
klíčové osobnosti jako např. poslankyně Magda Vašáryová, ředitelka Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje Judr. Eva Kafková, Pavla Topolánková či Monika Žídková.
Šest z deseti diskuzních stolů se uskuteční v Ostravě v Domě kultury Města Ostravy, a čtyři na
Slovensku v Čadci či Žilině. Nápad vznikl projektem Vzdělávání a osobnostní rozvoj žen v československém příhraničí financovaným z fondů EU. O účast na diskuzních fórech je velký zájem, ale
ženy se stále mohou hlásit přes www stránky Institutu pro ženy, kde je uveřejněn i seznam
jednotlivých témat a data jejich uskutečnění.
Názvy kulatých stolů jsou následující:
1. Mezi dvěmi póly - slazení pracovního a osobního života a návrat do práce po MD
2. Žena s velkým Ž - kdo je touto ženou a jak se jí stát
3. Stroj času - organizace času ženy
4. Sebevědomě svá - jak se neztratit
5. Rituály čarodějek v businessu - jak se neztratit v podnikání
6. Harmonie vztahů a ženský element
7. Sebepoznání - duševní zdraví
8. Mentoring - kosmetika duše
9. Podnikavá maminka
10. Československá cizinka

Další informace:
Ing. Renata Ptáčníková,
prezidentka Institutu pro ženy, email: info@institutprozeny.cz, tel: 602 944 993
url: www.institutprozeny.cz

POZVÁNKA NA JARNÍ SETKÁNÍ
Klub důchodců ve Veřovicích spolu s Obecním úřadem ve Veřovicích připravuje na
den 24. dubna 2009 od 17,00 hodin v kulturním domě ve Veřovicích

dříve narozených občanů s kulturním programem. Těšíme se na Vaši účast.

Léčení energiemi REIKI a RECONNECTION
Energie reiki a reconnection léčí např.
· Bolesti páteře - poškození páteře a přilehlých struktur, namožení svalů, lumbágo tzv. houser či
ústřel, opotřebení meziobratlových plotének, zánět, nádor nebo úraz kostí, zasažení páteře
bakteriemi Borrelia
· Potíže s krevním oběhem, křečové žíly, cévní onemocnění
· Poruchy endokrinního, imunitního, nervového systému
· Alergie všeho typu
· Lymeská Borrelióza
· Infekční mononukleóza
· Dna, artróza, osteoporóza, revmatoidní artritída
· Chronický únavový syndrom
· Poruchy mozku a nervového systému
· Poruchy trávícího a vylučovacího systému
· Deprese
· Onkologická onemocnění
· Stres, alkoholismus
· Mentální anorexie, bulimie
· Myomy, cysty
. Bolesti hlavy atd.

Nabídka výrobků firmy JUSTNAHRIN např.
Perly JUSTNAHRINU - Vivi Aloe a olej 31 bylin
Léčivé krémy - Tymiánový , Jalovcový, Slézový, Měsíčkový, Kostivalový, Heřmánkový
Aromaterapie - Citronový olej,Pomerančový olej,Levandulový olej,Rozmarýnový olej,
Olej z máty peprné, Antistress Activátor, Eukalyptový olej .

Koupel a krém z mrtvého moře
Beztukové a bezlepkové polévky a omáčky - bezlepková dieta
Očistné kůry - Syrovátkové nápoje, Mysli drink atd.
Kontakt : Miroslava Plocová
Veřovice 545
Tel. 774 657 687
e-mail : miroslava.plocova@centrum.cz

Servis Jízdních kol
Chcete mít své kolo neustále v perfektním stavu?
Navštivte servis jízdních kol, kde Vám opravíme vše, od píchlé duše až po servis hydraulických
brzd a odpružených vidlic.
Rovněž provádíme kompletace kol z dílů a zakázkovou stavbu kol.

Servisní prohlídka zdarma!
Prohlédnu Vaše kolo, navrhnu potřebné opravy a případně výměnu některých dílů. Rozsah a cenu
s Vámi předem prokonzultuji a sami si rozhodnete o dalším průběhu opravy.
Na opravu se vztahuje záruka v délce 3 měsíců
Na montované díly je poskytována záruka 24. měsíců

Pozor! Změna adresy firmy : Veřovice 627
(Z hlavní cesty odbočte u stavební firmy Slavík , za mostem doleva a poté druhou odbočkou vpravo,
směrem do kolonie.)
Provozní doba:

Pondělí, Středa 18-19

Mimo provozní dobu dle telefonické domluvy
Kontakt: Petr Knápek, tel. 777 140 093, 608 755 707
E-mail : bikeservispetr@seznam.cz

Těším se na Vaši návštěvu.

UPOZORNĚNÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Upozorňujeme občany na povinnost vyplývající z obecně závazné vyhlášky Obce Veřovice č. 2/2008
o místních poplatcích, že poplatek ze psa pro rok 2009 je splatný do 15. března 2009. Výše poplatku
za 1 psa činí 120,- Kč. Možno uhradit přímo v pokladně obecního úřadu v úřední dny ( po - čt )
anebo převodem na účet obce. Další povinností majitele je nahlásit správci poplatku vznik či zánik
poplatkové povinnosti, a to do 15 dnů od nastalé skutečnosti.

Veřovice 197
„Revír“
Ráda bych vám, prostřednictvím našeho zpravodaje, poskytla informace o nových trendech
v oboru kosmetologie (péče o pleť), které věřím, že uvítáte. Snad se mi podaří, alespoň na chvíli,
odvést vaši mysl od různých typů stresů, jenž bohužel většinu nás v těchto měsících provází.
Vědecké výzkumy dokazují, že stres způsobuje stárnutí, má vliv na vznik řady onemocnění a
ovlivňuje nás negativním způsobem. Výzkum profesionální kosmetiky ALCINA, se tímto tématem
intenzivně zabýval a nové poznatky uplatnil při vývoji inovačního přípravku s názvem - STRESS
CONTROL CREME.
STRESS CONTROL CREME nabízí jak vnější, tak vnitřní trojitou ochranu vůči stresovým
faktorům a pomáhá pleti zachovat její mladistvý a zdravý vzhled.Obsahuje:
-

ochranný faktor LSF 15 (chrání před slunečním UV-A a UV-B
zářením, a tím před předčasným stárnutím)
lycopin (nejsilnější antioxidant, je obsažený v rajčatech, vyhledává
a zneškodňuje volné radikály)
defensil (výtažek ze srdcovnice a slunečnicového oleje, zklidňuje
stresovanou a podrážděnou pokožku)

Chcete-li se o tomto přípravku dozvědět víc, můžete využít informace v našem internetovém
obchodě www.elionshop.cz, nebo se informovat přímo v kosmetice.
Příjemné uvolnění a relaxaci, vám ráda umožním, také při nových způsobech ošetření prováděných
přípravky francouzské dermokosmetiky značky - LABORATOIRES RENOPHASE.
Speciální technologie přípravku LABORATOIRES RENOPHASE umožňuje:
-

aplikaci vysokých koncentrací účinných látek, až do základní
vrstvy kůže (dermisu), což se projeví viditelným zlepšením stavu
pleti, již bezprostředně po aplikaci

-

pomocí metody řízeného procesu, dochází během 3hodin po aplikaci k:
vypnutí pleti vlivem přestavby tkáně
: zjemnění až vymizení vrásek
: celkové revitalizaci (vyživení)
: normalizaci mastné a aknózní pleti

Na případné dotazy, vám ráda odpovím osobně v kosmetice, nebo telefonicky na čísle 723202107.
Pro více informaci se můžete podívat na internetové stránky www.renophase.cz.
Těším se na vaši návštěvu.
Lenka Zemánková, tel.č. 723 202 107

JUBILANTI NA MĚSÍC BŘEZEN 2009
Josef Pavelka
Jindřiška Strzyžová
Josef Kyselý
Zdeněk Mach
Svatava Pavelková
Jan Rýc
Ing. Miloslav Kříž
Zdeněk Votava
Jarmila Zelenková
Rostislav Tichavský
Stanislava Geryková
Radomír Fitowski
Božena Sládková
Marie Matúšová
Ladislav Strakoš
Jiřina Besedová
Anežka Kučerová
Františka Glogarová
Olga Kociánová
SRDEČNĚ GRATULUJEME

Vzpomínka :
* Prosíme, věnujte tichou vzpomínku a modlitbu paní MUDr. Miladě Mikuláštíkové Smetanové,
obvodní lékařce ve Veřovicích, Bordovicích a Ženklavě v letech 1953 - 1988. Dne 4. března 2009
uplynulo 20 let od jejího úmrtí.
Jan a Vít, synové
* Dne 22. března 2009 uplyne již 15 let od úmrtí pana Josefa Macha. S láskou vzpomínají manželka a
dcery s rodinami.
* Dne 26. března 2009 uplyne 25 let od úmrtí pana Jana Kučery, který by se dne 20. března 2009 dožil
90 let. Kdo jste ho znali a měli rádi,, vzpomeňte s námi. S láskou vzpomínají manželka, syn a dcery
s rodinami.

* Děkujeme touto cestou za účast na pohřbu, slova soustrasti i květinové dary při posledním rozloučení
s paní Helenou Halamíkovou. Poděkování patří i MUDr. Václavu Filipovi a zdravotním sestřičkám za
pomoc při ošetřování.
Manžel s rodinou

* Dne 27. března 2009 vzpomeneme 10. výročí úmrtí mé dcery Alenky Bartoňové.
Stále vzpomínají - otec Zdeněk Halamík a celá zarmoucená rodina.

* Děkuji touto cestou panu MUDr. Václavu Filipovi a zdravotním sestřičkám za péči věnovanou mému
zemřelému manželovi, za smuteční proslov paní Evě Bartoňové a všem sousedům a známým za slova
útěchy a květinové dary při posledním rozloučení s panem Jiřím Heřmánkem.
Božena Heřmánková se zarmoucenou rodinou

