Červen 2009
Motto: Stížnost paní Veroniky Matulové
Plné znění stížnosti, došlé Obecnímu úřadu Veřovice e-mailovou poštou dne 25.05.2009:

Obecní radě od rodin pánů Matuly a Tahmoum
Předmět: Stížnost na starostu obce pana ing. Břetislava Piteráka ve věci úvodníku

Věřovského zpravodaje z května 2009
Jménem rodiny pana Matuly a pana Tahmoum podávám stížnost na výrok pana starosty obce
Veřovice, ing. Břetislava Piteráka v úvodníku Veřovského zpravodaje z května 2009.
Cituji: „Také nyní je hospodářská krize a žijí s námi občané různých národností. Dýchají náš vzduch a
buď dělat nechtějí a berou nám peníze na sociální dávky a nebo dělat chtějí, pak nám ovšem berou
práci. “
Jeho výrok není vytržen z kontextu, neboť jak v úvodníku, tak i mimo něj vzbuzuje ve čtenáři
dojem rasistického podbarvení, nadřazenosti jedné skupiny nad druhou a netolerace.
Pan ing. Břetislav Piterák je v pozici zastupitele obce Veřovice a „chyba“ které se dopustil tím, že
má autonomní vládu na Veřovským zpravodajem bez toho, aby k tomu měl kvalifikaci či
předpoklady, je absolutně nevhodná a v jeho pozici nemyslitelná.
Je možné, že to pan ing. Břetislav Piterák nepsal ve vyplývajícím záměru, bohužel, jak vidno,
neoplývá darem spisovatelským a vzhledem k tomu, že podobná situace se již v minulosti stala, bylo
by vhodné a rozumné, aby předal práci zpravování Veřovského zpravodaje do rukou k tomu více
způsobilých.
Jelikož výrok pana ing. Břetislava Piteráka koloval rukama veřovických občanů, vyžaduji, aby
v dalším (jiném) vydání Veřovského zpravodaje pan ing. Břetislav Piterák svou chybu napravil,
tím, že uvede na pravou míru. Dle jeho výběru, může celý úvodník věnovat citování již zmíněné
nešťastně formulovaného odstavečku a z toho navázat na to, jak by mělo vypadat chování občanů
k osobám jiných národností. Případně může také hrdě uznat skutečnost, že není spisovatelem a
omluvit se spoluobčanům, které zastupuje, za opakovaně nevhodně vyjádřené myšlenky.
Jakým způsobem se omluví, již nechám na něm. Věřím, že jako člověk bude schopen ve své funkci
uznat svůj omyl a za svou chybu se postaví s náležitou zodpovědností, kterou jeho postavení
vyžaduje.
Vás, členy obecní rady, žádám, abyste udělali opatření, aby se tyto „omyly“ již více neopakovaly.
Zda to uděláte tím, že předáte Veřovský zpravodaj někomu jinému, nebo bude muset úvodník psán
panem ing. Břetislavem Piterákem procházet revizí jiné nezávislé a k tomu způsobilé osoby
s příslušným jazykovým vzděláním, již nechám na vás.
Děkuji za váš čas, a dále vás prosím o obeslání rozhodnutí obecní rady v této záležitosti, případně o
informaci telefonickou na 722 749 227.
Za občany obce Věřovice bydlící ve Veřovicích 12,
Veronika Matulová, Veřovice 12

Konec citace stížnosti.

K osobnímu setkání s paní Veronikou Matulovou skutečně dne 2.6.2009 na obecním úřadě došlo a
vzájemně jsme si své postoje vysvětlili. Zveřejněním celé stížnosti i mé odpovědi s omluvou všem,
kteří mé věty pochopili stejně jako paní Veronika Matulová, by mělo znamenat uzavření smíru.
A ještě mám vysvětlit všem občanům, jak se mají k osobám jiné národnosti chovat.
Tolerantně, přátelsky, bez emocí …… Myslím si, že to u nás ve Veřovicích nejen víme, ale hlavně
děláme.
Pěkný červen.
Ing. Břetislav Piterák
starosta obce



Zpráva z jednání Rady obce

Rada obce na svém 57. a 58. jednání projednala a schválila poskytnutí finančních příspěvků
Dennímu stacionáři Škola života v Novém Jičíně, Valašskému folklornímu sdružení Frenštát pod
Radhoštěm a Kynologickému klubu Veřovice. Dále schválila rozšíření účelu využití dotace
Mysliveckému sdružení Veřovice.
Rada obce schválila uzavření Smlouvy mezi obcí a Moravskoslezským krajem o umístění mapového
stojanu s informační tabulí na parkovišti u fotbalového hřiště.
Rada vydala povolení provozu výherních hracích přístrojů firmě AGH STAR s.r.o., Rožnov pod
Radhoštěm na dobu od 1.7. do 31.12.2009 v Restauraci U sudu.
Rada obce schválila program 19. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice a zplnomocnění starostky
města Štramberk paní Věry Michnové k hlasování za obec Veřovice na XI. Sněmu SMO ČR v
Karlových Varech ve dnech 28.-29.5.2009.

Rada obce vzala na vědomí informace starosty obce:
− o přípravě voleb do Evropského parlamentu,
− o stavu majetkoprávního vyrovnání s majiteli pozemků pod chodníkem,
− o výsledku kontroly, provedené kontrolory krajského úřadu u Obecního úřadu ve
Veřovicích na správu místních poplatků a vybírání správních poplatků,
− informaci z jednání školské rady, pobytu žáků školy u partnerské školy v Lampertswalde ,
informaci o výsledku inspekční kontroly u základní školy,
− informaci o dalším postupu zhotovení nového územního plánu obce Veřovice,
− žádost České pošty a osadníků zahrádkářské kolonie.
Rada obce projednala návrh Závěrečného účtu obce Veřovice za rok 2008 bez připomínek. Návrh
je zveřejněn na úřední desce obce Veřovice a bude schvalován zastupitelstvem obce na 19. zasedání.
Rada obce přidělila sběr šrotu jednotě Orel. Rada obce také projednala stížnost paní Veroniky
Matulové, Veřovice č.p. 12 na starostu obce v souvislosti s úvodníkem v květnovém zpravodaji.

POZVÁNKA
na 19. zasedání Zastupitelstva obce
19. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice se bude konat v pátek 19.6.2009 od 18,00 hodin
v přísálí kulturního domu s tímto programem:
1. Zahájení, schválení programu jednání
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhové komise
4. Zpráva kontrolního výboru
5. Zpráva finančního výboru
6. Zpráva starosty obce
7. Prezentace firmy Biostanice a.s.
8. Hospodaření obce a závěrečný účet obce Veřovice za rok 2008
9. Rozpočtová opatření č.3/2009
10. Územní plánování
11. Majetkoprávní záležitosti
12. Usnesení a závěr
Zasedání zastupitelstva obce je veřejné a zveme tímto k účast všechny občany.
Starosta obce

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLKY ZA MĚSÍC KVĚTEN 2009
Na začátku měsíce ukončily děti předplavecký výcvik na bazéně ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Všichni, kteří se výuky zúčastnily obdržely mokré vysvědčení a na „posílení těla“ i sladkou odměnu
v podobě čokoládové medaile.
Ve středu 13.5. se v prostorách zahrady MŠ konala Zahradní slavnost věnovaná maminkám u
příležitosti jejich svátku. Děti letos naposledy předvedly své taneční vystoupení na moravské lidové
písně za doprovodu vlastního zpěvu. Po té předaly maminkám vlastnoručně vyrobená přáníčka a
kytičku. Následovalo zábavné odpoledne plné her a soutěží, sladkostí a opékání špekáčků. Děti
samy k pohoštění napekly cukroví. Za přípravu a pomoc vydařeného odpoledne chceme poděkovat
žákům 9.třídy ZŠ, tatínkům z řad rodičů, kteří se obětavě podíleli při přípravě ohně či při prodeji
drobného občerstvení a sladkostí. Stejně jako každý rok i letos se děti fotografovaly na zahradě
mateřské školy. V úterý 26.5. byly především nejstarší děti na koncertě ve Frenštátě p. R.Zde se
seznámily s mnohými hudebními nástroji, na které své umění předvedly děti zdejší ZUŠ. Ve čtvrtek
28.5. mezi nás přišly maminky na mateřské dovolené a společně s námi shlédli loutkovou pohádku
O Nesytovi.
Seznamy přijatých dětí na školní rok 2009 - 2010 jsou vyvěšeny v jednotlivých odděleních mateřské
školy. Žádosti nepřijatých dětí jsou vedeny i nadále v evidenci. Při uvolnění místa či případných
změnách budou rodiče písemně informováni.

UPOZORŇUJEME RODIČE, ŽE V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN BUDE
MATEŘSKÁ ŠKOLA UZAVŘENA OD 13.7. - 14.8.2009.
Pavlína Cibulcová

Adaptační pobyt žáků 6. ročníku
Týden od 11. do 15. května 2009 byl pro naši třídu výjimečný. Netrávili jsme tento čas ve škole, ale
vyrazili jsme na adaptační pobyt do příjemného prostředí Oderských vrchů. Natěšení a zvědaví
jsme dorazili na Kletnou, kde po celou dobu pobytu s námi byli zkušení a sympatičtí lektoři z Domu
dětí a mládeže Kopřivnice, kteří svým optimistickým a kamarádským přístupem dokázali vytvořit
pohodovou atmosféru.
Všechny dny byly vyplněné bohatým a zajímavým programem. Měli jsme možnost vyzkoušet si
nejen sportovně zaměřené aktivity jako například skalní golf, nízké lanové překážky nebo
netradiční fotbal, ale také hry kreativní (natáčení reklamy, skládání básní,…) a psychologické.
Nenašla se žádná hra, která by nás nezaujala či dokonce nudila. Cílem všech her bylo stmelit
kolektiv, zlepšit komunikaci a vztahy ve třídě, což si myslíme, že se i povedlo. Během tohoto týdne
jsme se více sblížili, naučili se mezi sebou komunikovat a důvěřovat si.
Byl to bezvadný a nezapomenutelný týden. Vděčíme za něj jak našim lektorům, tak i Obecnímu
úřadu ve Veřovicích, který nám poskytl finanční příspěvek na tuto super akci. Děkujeme !
Žáci 6. ročníku

OZNÁMENÍ - ODVOZ AUTOVRAKŮ
Město Frenštát pod Radhoštěm spolu
s firmou Milan Petr - Autosport, Ženklava

oznamuje občanům města Frenštát p.R. a okolních obcí, že bude provádět opětovně
odvoz kompletních autovraků k ekologické likvidaci.

Svoz se uskuteční: dne 20.6.2009 v době od 8 do 12 hodin
Místo svozu: ulice Palackého, (parkoviště naproti Alberta), Frenštát p.R.
Svážet se budou: kompletní autovraky osobních automobilů kategorie M1
kompletní autovraky malých nákladních automobilů kategorie N1 do 3,5,t
Cena odvozu autovraku: bezplatně
Cena likvidace autovraku:
 kompletní autovrak (i po havárii) - bezplatně
 nekompletní autovrak, částečně rozebraný - po dohodě s firmou,
Čím je nutné se prokázat:
 majitel vozu: občanský průkaz, velký technický průkaz vozidla
 ostatní osoby: plnou moc od majitele vozidla jako souhlas k likvidaci, velký technický průkaz
vozidla

Majitelé takto odvezených autovraků obdrží od firmy na místě „Potvrzení o převzetí autovraku na
ekologickou likvidaci.“
Využijte tuto možnost ekologického odstranění autovraků.
Bližší informace Vám poskytnou pracovníci Městského úřadu Frenštát p.R. na tel: 556 833 240
nebo přímo u firmy na tel.: 556 852 614.

INZERCE - PRODEJ DŘÍVÍ

Prodám palivové dříví - buk, nařezané na metry,
cena 1.300,- Kč za 1 prostorový metr, s možností dovozu.
Kontakt:  603 315 738

NABÍDKA - MASÁŽE
Nabízím SPORTOVNÍ MASÁŽE - 1 x týdně po telefonické domluvě v budově
Revíru ve Veřovicích.
Kubová Marie
Kontakt: tel.č.  775 126 187

Koupím zahradu nebo chalupu ve Veřovicích.
Kontakt: tel.č.  603 394 149

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

Prázdniny - bezpečně a ve zdraví
Prázdniny … a s nimi spousta zaslouženého volného času pro děti. A aby děti tento svůj volný čas
využily bezpečně a ve zdraví, je hlavně na rodičích, aby svým ratolestem připomněli pravidla, jak
se mají chovat nejen v přírodě, ale i doma a to hlavně v případě, že se pohybují bez přítomnosti
dospělých osob.
Důležité jsou např. zásady pro rozdělávání ohně nejen na vyhrazeném tábořišti:
- oheň rozdělávat nejlépe vždy za přítomnosti dospělé osoby,
- nikdy nezapalovat oheň v blízkosti lesa (50 m),
- nikdy nerozdělávat oheň za extrémního počasí, např. za silného větru nebo extrémního sucha,
- nikdy neponechávat oheň bez dozoru,
- mít k dispozici dostatečné množství vlastní vody k uhašení ohně pro případ,
že je oheň rozdělán v místě, kde není žádný vodní zdroj,
- nenechávat mladší sourozence a kamarády, aby si hráli nebo seděli v blízkosti ohně
(nebezpečí vznícení šatstva),
- do ohně niky neházet jakékoliv výbušné předměty
(zábavná pyrotechnika, nádoby od sprejů apod.),
- oheň neroznášet po okolí (např. na zapálené větvi),
- oheň vždy pečlivě uhasit dostatečným množstvím vody a ujistit se, že nehrozí jeho samovolné
rozhoření.
Ale nejen oheň je příčinou zásahu hasičů. Děti se rovněž na svých prázdninových toulkách
přírodou často dostanou do blízkosti okrajů skal nebo různých jeskyní a opuštěných štol, ve
městech pak na ně čekají lákadla ve formě lešení, komínů, kanalizace apod., kde hrozí nebezpečí
pádu, závalu, ztráty orientace nebo zaklínění v úzkých prostorách. V nejhorších případech může
dojít i nečekanému zaplavení prostor nebo přítomnosti nebezpečných plynů. Rovněž před hrátkami
v takovýchto místech by měli rodiče své děti důrazně varovat. Velkou letní nástrahou je i koupání
na řekách a různých přírodních koupalištích. Skákání do vody, kdy neznáme její hloubku a
přeceňování plaveckých schopností je pravidelnou příčinou prázdninových tragédií.
Rodiče nezapomínejte, že nejenom v přírodě čekají na vaše děti různé nástrahy. Neponechávejte
zbytečně v dosahu dětí zápalky, zapalovače, zábavnou pyrotechniku, svíčky nebo různé chemické
přípravky. Upozorněte děti na bezpečné chování i u vás doma. Plynové a elektrické sporáky a jiné
elektrické spotřebiče nejsou určeny ke hraní a k pokusům a experimentům! Připomeňte dětem, že
při odchodu z domu nesmí zapomenout klíče a dále překontrolovat všechny spotřebiče (sporák,
světla, žehlička, varná konvice apod.), ověřit si, zda jsou zavřená okna a že jsou uzavřeny všechny
vodovodní kohoutky.
Tento výčet možných nebezpečí, která číhají na naše děti o
prázdninách, kdy mají nadbytek volného času, není zdaleka úplný
a mnohdy nastanou i těžko předvídatelné situace. Ale pokud se
jako rodiče pokusíme alespoň trochu děti na výše uvedená
nebezpečí připravit a varovat je před nimi, můžeme očekávat, že
letošní léto proběhne bez úrazů, požárů a jiných mimořádných
událostí.
nprap. Dagmar Benešová
vrchní inspektorka - výchova obyvatelstva

HZS Moravskoslezského kraje
územní odbor Nový Jičín
Zborovská 5, 741 11 Nový Jičín
tel. 950 725 132
e-mail: dagmar.benesova@hzsmsk.cz
http://www.hasicinj.cz/

POZVÁNKY

POZVÁNKA NA KLUBOVÉ ZÁVODY
Zveme Vás na klubové závody do areálu jezdeckého klubu U Juráška
v Mořkově, které se uskuteční
v sobotu 13. června 2009 od 10:00 hod.
Přijďte se podívat, co nového se děti naučily v jízdě na koni a můžete s námi
strávit příjemný den v přírodě.
Občerstvení zajištěno.
Těší se na vás členové klubu JK U Juráška.
POZVÁNKA NA LETNÍ VEČER
Restaurace Na Fojtství ve Veřovicích Vás zve v sobotu dne 13. června 2009 na

K tanci a poslechu hraje skupina METEOR. Pochutnat si můžete na našich specialitách - vepřová
kýta na rožni, grilované kuřecí špalíky, apod.
Čepujeme 100 a 120 světlé pivo Radegast
100 černé pivo Velkopopovický kozel
120 pivo Plzeň
a pro řidiče Birel

Těšíme se na Vaši účast.
Dále Vám oznamujeme změnu otevírací doby ve vinárně ve Veřovicích:
Pondělí

zavřeno

Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

11,00 - 22,00 hodin
11,00 - 22,00 hodin
11,00 - 22,00 hodin
11,00 - 24,00 hodin
11,00 - 24,00 hodin
11,00 - 21,00 hodin

POZVÁN KA
Orel jednota Veřovice zve srdečně všechny na

které se koná v neděli 14.6.2009 od 15 hodin v orlovně. Připraveny budou soutěže pro malé i velké a
samozřejmě nebude chybět bohaté občerstvení.
Srdečně zve Orel Veřovice

Orel oznamuje změnu provozní doby v areálu orlovny od 15.6.2009 takto:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

zavřeno
zavřeno
17:00-21:00
15:00-20:00
17:00-21:00
15:00-20:00
14:00-21:00

Hřiště je možné objednat i mimo provozní dobu na tel. č. 733 387 792
Těšíme se na Vaši návštěvu Orel Veřovice

HOSPŮDKA NA NÁDRAŽÍ oznamuje uzavření prodejny od soboty 27.6.2009
(otevřeno do 12,00 hodin) - do 11.7.2009.
V neděli 12.7.2009 otevřeno od 8,00 hodin.
Dále oznamujeme změnu prodejní doby od 12.7.2009 takto:
Po - Pá
So
Ne

6,30 - 10,30 hod.
6,30 - 21,00 hod.
8,00 - 21,00 hod.

13,30 - 21,00 hod.

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

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 ČERVEN 2009
Libuše Rakowská
Zdeněk Čulák
Dana Matúšová
Ladislav Bartoň
Ludmila Geryková
Růžena Mikulenková
Věroslava Kociánová
Věra Tománková
Věra Hoďáková
Stanislava Geryková
Anna Kociánová
Emilie Pítrová
Hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a optimismu u příležitosti životního jubilea přejeme
červnovým jubilantům v naší obci.
**************************************************************************
Vzpomínka:
Dne 8. června 2009 uplyne již 10 let od úmrtí pana Jaroslava Marka.
Kdo jste ho znali, věnujte mu, prosím, vzpomínku.
Vzpomínají
dcera Ilona s rodinou

