Duben 2009
Motto:
Až když padne poslední strom,
poslední řeka bude otrávena, poslední ryba chycena,
zjistíte, že se peníze nedají jíst.
Věštba Noaha Seatllea, indiána kmene Cree
V době krize jsem si vzpomněl na tuto věštbu, kterou si za své heslo vzalo hnutí Greenpeace.
Vzpomněl jsem si na tuto větu také díky sympatickému vystoupení nového amerického prezidenta
Baracka Obamy v Praze. Jeho předvelikonoční projev jako by symbolizoval znovuzrození
Ameriky.
Ne již neomezená vláda peněz, ale vhodné využívání přírodních zdrojů na výrobu energie,
snižování těžby fosilních paliv, zapojení USA do procesu snižování emisí, snížení jaderného
vojenského arsenálu.
Je doba velikonoční, je doba, kterou si věřící připomínají utrpení a smrt Ježíše Krista a oslavují
jeho vzkříšení.
Je to doba, kdy se k novému životu probouzí příroda a láká nás
k procházkám. Kvetoucí rostliny a stromy, bzučící včeličky, zpívající
ptactvo. Ale také nestálé počasí. Je to doba, kdy se začíná z krize probouzet i
Amerika, ale u nás je ještě to nestálé počasí.
Jen si dobře všímejte, probouzí se kolem nás všechno, kromě národního
fotbalového mužstva.
Probudili se také zlodějové ze zimního spánku, vandalové, piráti silnic.
Takže všem, kromě posledně jmenovaných přeji
Dobré jitro, Příjemné jaro, Veselé Velikonoce
Ing. Břetislav Piterák
starosta obce

18. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice
18. zasedání Zatupitelstva obce se uskutečnilo 24. března 2009 v přísálí kulturního domu. Termín
byl vyvolán potřebou schválit podmínky Rozhodnutí poskytnutí dotace na rozšíření a modernizaci
pracoviště Czech POINT do 30.3.2009.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru a zprávu starosty o činnosti
orgánů obce, informaci o podmínkách soutěže Vesnice roku a nabídku služeb Městské policie
Frenštát pod Radhoštěm, opravu rozpočtového opatření č.1/2009 a informaci o využití příspěvku ve
výši 15.000,- Kč pro ZŠ Veřovice na zaplacení části Programu zážitkové pedagogiky žákům 6. třídy.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo OZV č. 1/21009 o místních poplatcích, kterou se mění a
doplňuje OZV č. 2/2008. Konkrétně se mění:

Čl. 11 - Veřejná prostranství:
Pro účely této vyhlášky se za veřejné prostranství považují silnice, všechny místní komunikace a
chodníky, prostranství před a za kulturním domem, prostranství před nákupním střediskem.
Čl. 15, odstavec 1, písm. b) a c) se výraz „krátkodobé“ nahrazuje slovem „dočasné“.
Čl. 24, odst. 3 se výraz „oznamovací“ nahrazuje slovem „poplatkovou“.
Změny byly provedeny na vyžádání odboru dozoru a kontroly MVČR.
Dále zastupitelstvo projednalo a schválilo podání žádostí o finanční podporu na rozšíření
pracoviště Czech POINT na Obecním úřadě ve Veřovicích, na podporu tvorby územního plánu, na
podporu přípravy projektové dokumentace na rekonstrukci školského zařízení a projektové
dokumentace na stavbu kanalizace obce včetně ČOV.
Dále bylo schváleno podání žádosti o dotaci na rekonstrukci MŠ Veřovice.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zprávu o hospodaření a závěrečný účet SMO
Mikroregion Frenštátsko za rok 2008.
Dále byly schváleny smlouvy nebo dodatky smluv:
Smlouva o věcném břemeni mezi obcí Veřovice a společností Severomoravské vodovody a
kanalizace spočívající v oprávnění vstupovat a vjíždět na obecní pozemek parc.č. 456/9 k pozemku
parc.č. 1374 v k.ú. Ženklava, který je ve vlastnictví společnosti SmVaK Ostrava a na kterém se
nachází vodojem pro Ženklavu.
Smlouva o převodu vlastnictví k majetku mezi obcí a MV ČR, kterou se do vlastnictví obce
bezúplatně převádějí ochranné pomůcky, určené pro jednotku požární ochrany.
Smlouva s firmou DIGIS, spol s r.o. Ostrava na aktualizaci a digitalizaci inženýrských sítí do
prohlížeče GIS na rok 2009.
Dodatky ke Smlouvě o zajištění provozu sběrného místa biologicky rozložitelného odpadu se
společností ASOMPO a.s., kterými se upravuje cena za svoz jednoho kontejneru na 40,- Kč oproti
původním 20,- Kč a kterými se obec zavazuje umístit kontejnery na pevný podklad a tím se snížilo
riziko jejich poškození.
Zastupitelstvo obce schválilo také záměr prodeje pozemků, celý záměr a parcelní čísla pozemků
jsou zveřejněna na úřední desce.
Jako delegáta na Valnou hromadu společnosti ASOMPO a.s., konanou dne 29.5.2009 schválilo
zastupitelstvo obce Ing. Břetislava Piteráka.
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo způsob provedení Dne obce v roce 2009 jako Den obce pro děti,
který se uskuteční v neděli 31.5.2009 a který zorganizuje ve spolupráci s kulturní a školskou komisí
SRPŠ. Na tuto akci bude z rozpočtu obce uvolněna částka 20.000,- Kč.

Zpráva z jednání Rady obce
Rada obce na svém 55. jednání schválila svolání a projednala jednotlivé body programu 18.
zasedání Zastupitelstva obce Veřovice s možností doplnění programu zasedání o aktuální
záležitosti.

Rada obce projednala návrh Smlouvy s firmou DIGIS a upřesnila její obsah.
Rada obce projednala návrh společnosti ASOMPO na zvýšení plateb za svoz a likvidaci biologicky
rozložitelných odpadů v roce 2009, četnost svozu a zajištění ploch s pevným podkladem pro
umístění kontejnerů a doporučila, aby tyto návrhy byly projednány na zastupitelstvu obce, aby se
k nim mohli vyjádřit všichni zastupitelé, případně přítomní občané.
Dále vzala rada obce na vědomí informaci starosty z jednání starostů s vedoucími pracovníky
Obvodního oddělení Policie ČR a Městské policie Frenštát pod Radhoštěm. Ze schůzky vyplynulo,
že u policie došlo k organizačním i personálním změnám na úrovni okresu i obvodního oddělení.
Pro Veřovice byl jako styčný policista ustanoven pan Zemánek.
Velitel obvodního oddělení informoval starosty o hlavních úkolech policie v následujícím období a
současném stavu kriminality. V současném období znovu dochází k nárůstu trestných činů krádeže,
zejména vykrádání chat a osobních automobilů. Všichni, kteří vlastní osobní automobil, nemají
nechávat na sedadlech žádná zavazadla, aktovky, nákupy, cokoliv, co by zloděje přitahovalo, byť
jen na krátkou dobu. Často škoda vzniklá na autě vypáčením okénka je větší než škoda způsobená
samotnou krádeží. Obvodní oddělení se bude také modernizovat technikou a slibuje další zlepšení
spolupráce s okolními obcemi.
Městská policie Frenštát nabízí rovněž služby pro obce na základě veřejnoprávní smlouvy. Může
provádět kontroly parkování motorových vozidel na parkovištích a místních komunikacích a
vybírat pokuty za nesprávné parkování bránící průjezdu místními komunikacemi nebo výhledu
při vjezdu na místní komunikaci nebo na křižovatkách. Může v případě potřeby k odstranění
překážky použít i odtahové služby.
Městská policie nabízí také služby vztahující se k dodržování OZV, narušování veřejného pořádku,
dopravní výuce dětí apod. Bude rovněž vybavena radarem a může provádět měření rychlosti včetně
pokutování.
Starostové obcí požadují po policii ČR větší informovanost o počtu přestupků a trestných činů,
kterých se občané jednotlivých obcí dopustili, dále pak také rozsáhlejší kontrolu na řidiče bez
řidičského průkazu a jízdy po loukách, polích a v lesích, kde terénní motorky a čtyřkolky svým
hlukem ruší zvěř a dělají další škody.
Kladem je, že toto setkání bylo prvním svého druhu a má se stát tradicí.
Rada obce projednala žádosti Města Kopřivnice o příspěvek na Běh rodným krajem Emila
Zátopka ve výši 2.000,- Kč jako prémii závodníkovi, který jako první proběhne metou u kulturního
domu ve Veřovicích. Žádost byla schválena.
Žádost Denního stacionáře Kopretina Kopřivnice o finanční příspěvek byla
zatím odložena.
Neschváleny byly žádosti o příspěvek Dětského domova Radost s Prostějova na
provoz a pana Václavíka na zhotovení heraldických odznaků obce.
Rada obce Veřovice, všichni zastupitelé, členové komisí a výborů, zaměstnanci obecního úřadu,
starosta a místostarosta Vám, občanům Veřovic, přejeme Veselé Velikonoce !

UPOZORNĚNÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Naposledy připomínáme občanům povinnost vyplývající z obecně závazné
vyhlášky Obce Veřovice č. 2/2008 o místních poplatcích, že poplatek ze psa pro
rok 2009 byl 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.

INFORMACE O ČINNOSTI MŠ ZA MĚSÍC BŘEZEN 2009
Březen - za kamna vlezem.
Tak to říká známá pranostika a mnozí z nás se toho řádně přidrželi. Protože i tento měsíc děti
potrápila velká nemocnost, byla z tohoto důvodu MŠ v době jarních prázdnin uzavřena.
Jako každý rok i letos jsme šli přivítat jaro a zároveň se rozloučit se zimou vynesením Mařeny
k potoku. Děti si s sebou vzaly i vlastnoručně vyrobené papírové lodičky, které poslaly po proudu
s tajným přáním, kam by chtěly jet na výlet či na prázdniny. Bohužel ani jarní písničky a říkadla
zatím nepomohla k úplnému ústupu zimy, a tak často ještě smutně hledíme z okna na rychle se
střídající déšť a sníh a toužíme po sluníčku.
Čekání na jaro si děti zpříjemňují nácvikem tanečků za zpěvu lidových písniček. Nejstarší děti
pokračují v předplaveckém výcviku.
Maminky na mateřské dovolené za námi přišly poslední středu v březnu. Na další setkání v dubnu
je zveme tentokrát v úterý 28.4.2009 od 9 -11,00 hodin. Společně s námi mohou od 10,30 hod.
shlédnout pohádku Žabí princ.
V úterý 31.3.2009 se uskutečnil zápis dětí do mateřské školy. Rodiče dětí obdrží do konce května
písemné rozhodnutí od ředitele ZŠ a MŠ o přijetí či nepřijetí dítěte. Seznamy přijatých dětí budou
vyvěšeny v jednotlivých odděleních.
Pavlína Cibulcová

SBĚR NEBEZPEČNÝCH A VELKOOBJEMOVÝCH ODPADŮ
Sběr velkoobjemových a nebezpečných odpadů proběhne v naší obci v sobotu dne
30. května 2009. Svozová a sběrová technika bude přistavena v tento den
- za kulturním domem
- u nákupního střediska

od 8,00 - do 9,00 hodin
od 9,30 - do 10,30 hodin

Přistavování kontejnerů na objemný odpad začne ve čtvrtek 28. května 2009 výměnným způsobem.

ŽÁDOST KRONIKÁŘKY OBCE
První čtvrtletí letošního roku je za námi a organizace, spolky i jednotlivci již jistě zrekapitulovali
rok předešlý - rok 2008.
Proto se opět obracím s žádostí o příspěvek do obecní kroniky na všechny, kteří jste se jakýmkoliv
způsobem podíleli na životě v obci ať už přímo, kdy jste svou činností přispěli ke zlepšení služeb,
společenského a kulturního vyžití v obci apod., nebo tím, že jste svými výsledky či produkty své
práce obec Veřovice reprezentovali.
Uvítám každý příspěvek ve formě krátké zprávy, fotografie či tiskoviny
dokládající Vaši činnost. Současně bych ráda poděkovala všem, kteří mi své
příspěvky již poskytli.
Děkuji a těším se na další spolupráci
Antonie Pšenicová
Kronikářka

Klub důchodců společně s Obecním úřadem a Kulturním zařízením ve Veřovicích pořádá v pátek
dne 24. dubna 2009

JARNÍ PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ
pro dříve narozené občany v Kulturním domě ve Veřovicích.
Začátek je stanoven na 17,00 hodin.
Čeká Vás bohatý kulturní program s překvapením a zajištěno bude i občerstvení.
K tanci i poslechu Vám bude hrát duo JARDA a ZDENĚK.
Těšíme se na Vaši hojnou návštěvu.
Klub důchodce
Veřovice

Obecní úřad
Veřovice

Kulturní zařízení
Veřovice

POZVÁNKA
Restaurace Na Fojtství ve Veřovicích Vás zve ve dnech 1. a 2. května 2009 na

Rezervace míst je možná na tel. č.  556 857 188

POZVÁNKA
Restaurace U Hyklů ve Veřovicích Vás všechny srdečně zve na

která se bude konat v sobotu dne 2. května 2009 od 19,00 hodin

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

Restaurace U Hyklů ve Veřovicích dále pořádá akci

Zváni jste v pátek dne 8. května 2009 od 15,00 hodin. Připraven pro Vás bude např. jehněčí guláš,
jehněčí špíz, pečená kolena a další speciality. Rezervace míst je možná na tel.č.  556 857 195,
604 824 789.
Zaměstnanci Restaurace U Hyklů se těší na Vaši návštěvu.

POZVÁNKA NA TURNAJ
Klempířství Vladimír Matúš ve spolupráci s myslivci z Veřovic pořádá v pátek
8. května 2009

Začátek turnaje v 9,00 hodin na myslivecké chatě ve Veřovicích. Prezentace probíhá od 8,00 hodin
tamtéž. Startovné: 150,- Kč (zahrnuje oběd a malé občerstvení)

Pro prvních pět výherců jsou připraveny hodnotné ceny.
Dvojice se mohou přihlásit na tel.č. 774 401 912 ( pí. Zdeňka Matúšová )
Zvána je i široká veřejnost k povzbuzování.
O pohoštění bude postaráno (pečený divočák, guláš a domácí jitrničky).
Hraje se za každého počasí.
Srdečně zvou pořadatelé.

Informace k pojištění vozidel
Na základě obchodního zastoupení ČSOB Pojišťovny, a.s., si dovoluji podat informace o
zajímavé nabídce pro pojištění vozidel. V rámci povinného ručení poskytujeme nadstandardní
slevy: 20% pro vozidla s rokem výroby 1999 a nižším, levný okres 10%, slevu dobrého řidiče ve výši 15%
pro klienty s minimálním bonusem 15%, sleva 5% pro klienty s jiným pojištěním u naší pojišťovny, 3% při
roční platbě pojistného. Příklad: vozidlo s objemem do 1850 ccm, rok výroby 1999, 9 let bez nehody, jiná
smlouva u ČSOB Pojišťovny, roční platba pojistného: 2226,- Kč.
V rámci podpory prodeje nových osobních vozidel, vyrobených v roce 2009, poskytujeme slevy 20% pro
havarijní pojištění, včetně veškerých připojištění.
Bližší informace podá:

Rostislav Hurník
Kunčice pod Ondřejníkem 583
739 13
tel: 556850424, mobil: 608444789
e-mail: rostislav.hurnik@obchod.csobpoj.cz

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ
ŠTÍPANÉ LISTNATÉ TVRDÉ - délky 1m
cena 990,- Kč za 1 prostorový metr
cena je bez dopravy, dopravu možno zajistit

ŠTÍPANÁ POLENA BUKOVÁ - délky 30, 35, 40cm
(jiné délky možno dohodnout)
cena 1 150,- Kč za 1 sypaný prostorový metr
doprava zdarma do 20 km od Zubří při odběru min. 5 sprm
Kontakt: Dřevosklad Zubří tel. 603 802 081

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

PEDIKÚRA
BRONISLAVA NAJZROVÁ
LICHNOV čp. 125
Tel.č.:  732 643 074
Nabídka:
•
•
•
•
•

Klasická pedikúra
Depilace voskem
Lakování a zdobení
Ošetření kuřích ok
Ošetření zarostlých nehtů

Možnost zakoupení dárkových poukazů v hodnotách:
150,- Kč

300,- Kč

450,- Kč

Na Vaši návštěvu se těší Bronislava Najzarová

600,- Kč

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.

Běžný úklid
Mytí oken, dveří a světel …
Vyklízení půd, sklepů, garáží …
Jarní údržba zahrady
akční cena 120,-/h do 30.5.2009

WEB:

www.sedmservis.cz

E-MAIL:

sedmservis@seznam.cz

MOBIL:

737 801 166, 737 801 024

Přehled sociálních služeb
ve Frenštátě pod Radhoštěm a okolí
Sociální služby zabezpečují jejich poskytovatelé na základě oprávnění dle zákona č.108/2006 Sb. o
sociálních službách jednotlivcům, rodinám i skupinám obyvatel. Zaměřují se na zachování co nejvyšší
kvality a důstojnosti života lidí. Mezi jejich nejpočetnější příjemce patří zejména senioři, lidé se
zdravotním postižením, rodiny s dětmi a osoby v tíživé životní situaci. Poskytují se jako služby pobytové,
ambulantní nebo terénní.
Připravuje se vydání podrobného katalogu a letáku s přehledem sociálních služeb pro občany zdarma.
K dispozici budou rovněž na webových stránkách města. Bližší informace k sociálním službám podá
Kristýna Ambrožová
Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm, odbor sociálních věcí, tel. 556 833 182
e-mail: kristyna.ambrozova@mufrenstat.cz
Azylové domy, krizová pomoc, noclehárna, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Azylová ubytovna, město Frenštát pod Radhoštěm, tel. 556 839 099
Domov pro rodiče a děti v nouzi, Salus o.p.s, Kopřivnice, tel. 556 810 160
Azylový dům (pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci
spojené se ztrátou bydlení), krizová pomoc (terénní, ambulantní nebo pobytová služba
poskytovaná na přechodnou dobu ohroženým osobám), sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi (ohroženými krizovou sociální situací)
Azylový dům, Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, tel. 556 812 811
Azylový dům, noclehárna (pro osoby bez přístřeší)
Centra denních služeb (ambulantní služby osobám se sníženou soběstačností)
Centrum denních služeb-Domovinka, Frýdek-Místek, tel. 558 434 359
Denní stacionáře, domov pro osoby se zdravotním postižením, odlehčovací služby, týdenní
stacionář
Slezská diakonie, Domov Tichá, tel. 556 858 140, 554 620 480
Denní stacionář (ambulantní služby osobám se sníženou soběstačností), domov pro osoby se
zdravotním postižením (pobytové služby osobám se sníženou soběstačností), odlehčovací
služby (terénní, ambulantní nebo pobytové služby osobám se sníženou soběstačností s cílem
umožnit nezbytný odpočinek pečující fyzické osobě), týdenní stacionář (pobytové služby
osobám se sníženou soběstačností)
Kopretina, středisko sociálních služeb města Kopřivnice, tel. 556 802 483
Denní stacionář
Diakonie ČCE-Hospic Citadela, Valašské Meziříčí, tel. 571 629 084
Odlehčovací služby

Domovy pro seniory (pobytové služby osobám se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku)
Domov Hortenzie, příspěvková organizace, Frenštát pod Radhoštěm, tel. 556 835 664
Domov Duha, příspěvková organizace, Nový Jičín, tel. 556 709 033
Domovy se zvláštním režimem (pobytové služby osobám se sníženou soběstačnost z důvodu
chronického duševního onemocnění, demencí nebo závislosti na návykových látkách)
Domov pro seniory Frýdlant nad Ostravicí se zvláštním režimem,
e-mail domov@domovfrydlantno.cz
Domy na půl cesty (pobytové služby pro osoby do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí
ústavy)
Dům Pod křídly-dům na půl cesty, Valašské Meziříčí, Občanské sdružení Pod křídly,
tel. 604 877 266
Chráněné bydlení (pobytová služba pro osoby se sníženou soběstačností)
Náš svět, příspěvková organizace, Pržno, tel. 558 605 600
Intervenční centra (ambulantní, terénní nebo pobytové služby osobě ohrožené násilným chováním
vykázané osoby)
Intervenční centrum Ostrava I. pro Moravskoslezský kraj, tel. 597 489 388, 739 449 275
Kontaktní centra (nízkoprahová zařízení - tj. snadno dostupná, anonymní, bezplatná - poskytující
ambulantní, popřípadě terénní služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách)
Renarkon, o.p.s, kontaktní centrum Frýdek-Místek, tel. 558 628 444
Nízkoprahová denní centra (poskytování ambulantních, popř. terénních služeb osobám bez přístřeší)
Bethel Frýdek - Místek, nízkoprahové denní centrum, Slezská diakonie, Frýdek-Místek,
tel. 558 638 709
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (poskytování ambulantních, popř. terénních služeb osobám ve
věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy)
Klub Kryt, město Frenštát pod Radhoštěm, tel. 556 833 184
Osobní asistence (terénní služba pro osoby se sníženou soběstačností bez časového omezení, v
přirozeném sociálním prostředí, při potřebných činnostech)
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o. s., Nový Jičín,
tel. 556 709 403
Pečovatelská služba (vyjmenované úkony terénní nebo ambulantní služby pro osoby se sníženou
soběstačností a rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc)
Pečovatelská služba, Město Frenštát pod Radhoštěm, tel. 556 835 482
Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba, Charita Frenštát pod Radhoštěm,
tel. 556 836 937
THERÁPON 98, a.s., Kopřivnice, tel. 556 870 111
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Podpora samostatného bydlení (terénní služba osobám se sníženou soběstačností)
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, p.o., tel. 596 223 211
Průvodcovské a předčitatelské služby (pomoc potřebným osobám s vyřízením různých záležitostí)
TyfloCentrum Ostrava, o. p. s., detašované pracoviště Nový Jičín, tel. 556 731 221
Raná péče (terénní, popř. ambulantní služba pro zdravotně postižené či jinak ohrožené děti do 7 let a
jejich rodiče)
Středisko rané péče Ostrava, tel. 596 112 473, 777 234 036
Služby následné péče (ambulantní nebo pobytové služby pro léčící se osoby s chronickým duševním
onemocněním a osoby závislé na návykových látkách)
Armáda spásy, Dům pod svahem, Havířov, tel. 596 881 007
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (ambulantní, popř. terénní
služby pro osoby v důchodovém věku nebo se zdravotním postižením ohrožené sociálním vyloučením)
KAFIRA o.s., středisko Nový Jičín, tel. 777 574 368
Sociálně terapeutické dílny (ambulantní služby pro osoby se sníženou soběstačností podporující
pracovní návyky a dovednosti)
Kamarád - sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí a mládeže, Rožnov pod
Radhoštěm, tel. 571 653 683
Odborné sociální poradenství (poskytuje se širokému okruhu sociálních skupin osob, zahrnuje též
sociální práci a půjčování kompenzačních pomůcek)
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, o.s., poradna pro uživatele sociálních
služeb - Nový Jičín, tel. 556 709 403
Sociální rehabilitace (soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a
soběstačnosti potřebných osob)
Sociální centrum denních aktivit Iskérka, Rožnov pod Radhoštěm, tel. 774 274 800
Telefonická krizová pomoc (terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu ohroženým osobám)
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s., Vsetín, tel. 571 413 300
Terapeutické komunity (pobytové služby pro osoby závislé na návykových látkách nebo duševně
nemocné)
Terapeutická komunita pro drogově závislé Renarkon, Čeladná, tel. 558 684 334
Terénní programy (služby poskytované osobám s rizikovým způsobem života - i anonymně)
Terénní program na Novojičínsku, Renarkon, o.p.s, Kopřivnice, tel. 723 946 507
Tísňová péče (terénní služba - nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace s osobami
majícími vysoké riziko ohrožení zdraví nebo života)
Tísňová péče Dorkas, Ostrava, tel. 596 613 513
Tlumočnické služby (terénní, popř. ambulantní služby osobám s poruchami komunikace způsobenými
především smyslovým postižením)
Česká unie neslyšících - oblastní organizace Ostrava TS, tel. 596 115 680

Další služby
Agentura SedmServis, Frenštát pod Radhoštěm, tel. 737 801 024, 737 801 166
Hlídání dětí, péče o seniory, rodinné oslavy, péče o dům, úklid domácností, úklid nebytových
prostor, zprostředkování au-pair v Anglii

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.

JUBILANTI NA MĚSÍC DUBEN 2009
Josef Beseda
Božena Petřeková
Marie Geryková
Jiří Mička
Zdeňka Cváčková
Jiřina Straková
Bohuslav Lacina
Jaroslav Sýkora
Božena Blažková
Srdečně gratulujeme dubnovým jubilantům a přejeme jim do dalšího
života hlavně pevné zdraví, optimismus a elán.

Poděkování
Děkujeme všem příbuzným a známým, kteří se přišli naposledy rozloučit s panem Adolfem Novákem na
jeho poslední cestě. Zvláštní poděkování patří panu MUDr. Václavu Filipovi a zdravotním sestřičkám
za jejich dlouholetou péči o našeho zemřelého.
Zarmoucená rodina

