Červenec 2009

POVODŇOVÁ OPATŘENÍ
V souvislosti s odstraňováním následků povodně, která zasáhla také naši obec vydávám tyto
pokyny a informace.
1. Zajištění pitné vody pro postižené rodiny.
Pitnou vodu poskytujeme v barelech. V první fázi je rozvezli hasiči, nyní je možno získat pitnou
vodu na výdejních místech: OÚ a hasičská zbrojnice. Barely později vraťte na OÚ.
2. Čištění zatopených studní provádí na základě ohlášení na OÚ Sbor dobrovolných hasičů, včetně
jejich dezinfekce. Pokud si chcete studnu vyčistit sami, postupujte podle níže uvedených pokynů.
Čistící prostředky jsou k dispozici u hasičů.
3. Vysoušeče v počtu 10 ks zapůjčují hasiči na základě vašich požadavků. Požadavky můžete
předkládat na OÚ.
4. Dodržujte hygienické pokyny.
5. Rozbory vody z vyčištěných studní budou provádět pracovníci KHS Ostrava po 10.7.2009, do té
doby je třeba provést vyčištění. Do 2.7.2009 do 10,00 hodin nahlaste požadované údaje - adresu
studny, počet napojených obyvatel - na OÚ. Pozdější žádosti již nebudou řešeny. Rozbory zdarma
budou provedeny jen u studní, které jsou jediným zdrojem pitné vody.
6. Hlášení škod a veřejného ohrožení všeho druhu hlaste na OÚ.
7. Odvoz odpadů je organizován průběžně. Odpady související s povodní hlaste Ing. Zábranskému.

Telefonní spojení:
OÚ - paní Eva Bartoňová 556 857 093
starosta obce - Ing. Břetislav Piterák 556 857 059, mobil 737 276 405, 602 868 849
místostarosta obce - Ing. Jindra Zábranský - 736 689 699, 556 843 841
Jan Geryk - velitel hasičské zásahové jednotky 776 148 294
Sbírky: Po konzultaci s okolními starosty, hlavní, co dnes postižené obce potřebují, jsou peníze.
Sbírku organizuje Sbor dobrovolných hasičů Veřovice. Finanční příspěvky můžete odevzdat u
Františka Černocha, Veřovice 495 a Vladimíra Šťastného, Veřovice 341 do 6.7.2009. Organizátoři
akce předají tyto peníze starostovi nejvíce postižené obce.
Dosud se již uskutečnily dvě materiální sbírky pro postižené obce, organizátorům Veronice Pitelové
a Janě Urbanovské mockrát děkuji .
Ing. Břetislav Piterák
starosta obce

Kontrola jakosti vody v individuálních zdrojích pitné vody - studnách, znečištěných v důsledku
záplav.
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS) zajistí provedení
mikrobiologické kontroly jakosti vody ve studnách, které jsou zdrojem pitné vody, znečištěných
povrchovou vodou v důsledku proběhlých záplav v postižených obcích, po provedení jejich sanace
(vyčištění a desinfekci).
Podmínky kontroly:
1. Studna je jediným zdrojem pitné vody pro domácnost, případně veřejný objekt (např.
školské, předškolské zařízení, úřady ap.).
2. Studna byla znečištěna v důsledku proběhlých záplav.
3. Studna byla řádně sanována - vyčištěna, včetně provedené desinfekce.
Postup:
1. Občan (vlastník studny zásobující veřejný objekt) nahlásí požadavek na kontrolu vody ve
studni na příslušný obecní nebo městský úřad (jméno, adresa, umístění studny, počet
zásobovaných osob) v termínu do 1.7.2009.
2. Obecní nebo městský úřad zašle (písemně, faxem, e-mailem se zaručeným el. podpisem)
v termínu do 3.7.2009 seznam těchto studen na KHS, územní pracoviště Nový Jičín (ÚP NJ).
Zasláním tohoto seznamu příslušný úřad ručí, že studny vyhovují podmínkám 1. a 2.
3. Vlastník studny provede sanaci - vyčištění studny, včetně domovních rozvodů, podle
pokynů, uvedených v informačních letácích (dostupné na obecním úřadu nebo krizovém
centru městského úřadu i na www.khsova.cz) nejpozději do 9.7.2009.
4. Po provedené sanaci toto nahlásí obecnímu, městskému úřadu s uvedením, kdy bylo čištění,
včetně následné desinfekce vody provedeno (dokončeno).
5. Obecní, městský úřad zašle seznam sanovaných studen s údaji podle bodu 4. na KHS ÚP NJ
nejpozději v termínu do 10.7.2009.
6. Pracovníci KHS provedou v předem oznámeném termínu místní ohledání uváděných zdrojů
již s případným odběrem vzorku vody k laboratornímu vyšetření. V případě podezření, že
studna nebyla řádně sanována, doporučí vlastníkovi studny další postup, a náhradní termín
odběru vzorků.
7. Po obdržení výsledků laboratorního vyšetření s nimi seznámí KHS vlastníky studen a
příslušný obecní, městský úřad.

PRAVIDLA ZÁKLADNÍ HYGIENY PO ZÁPLAVÁCH
ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ PRAVIDLO: Myjte si pečlivě a často ruce!!!
Myjte si ruce zejména vždy po styku s povrchy, které byly v kontaktu se záplavovou vodou nebo
kaly, vždy před jídlem, pitím a také před kouřením. Dále vždy než se dotýkáte obličeje, ale i před a
samozřejmě po použití WC. Ruce a obličej utírejte do papírových ubrousků. Máte-li rýmu,
používejte papírové kapesníky pro jedno použití.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:
K pití používejte pouze vodu, jejíž zdravotní nezávadnost je ověřena ! ! !
Při všech pracích užívejte ochranné pomůcky, především gumové rukavice a pevnou obuv ! ! !

PO VSTUPU DO DOMU ČI BYTU ZKONTROLUJTE IHNED STAV POTRAVIN ! ! !
Zaplavené potraviny:
Nejezte zaplavené potraviny s výjimkou potravin hermeticky balených ve skle a plechu (konzervy).
Tyto konzervy je však nutno před použitím očistit a dezinfikovat. Zaplavené potraviny s výjimkou
hermeticky balených zlikvidujte (uložte do označených kontejnerů).
Čištění konzerv:
Umyjte konzervu v čisté vodě se saponátem, poté v roztoku dezinfekčního prostředku a opláchněte
pitnou vodou.
Zlikvidujte konzervy, jestliže mají narušený nebo silně pomačkaný obal, zvlhlý obsah, silně
znečištěný uzávěr ! !
Zlikvidujte chlazené nebo mražené potraviny, jestliže chlazené potraviny byly ponechány nad
teplotou 6° C déle než 4 hodiny a jestliže mražené potraviny roztály a byly tak ponechány déle než 2
hodiny.
Zlikvidujte všechny následující potraviny vystavené zátopové vodě, jedná-li se o otevřená balení,
která byla v kontaktu se záplavovou vodou, dále všechna i neotevřená papírová, sáčková, látková a
celofánová balení a všechny potravin neuzavřené hermeticky.
Nekonzumujte zaplavené zemědělské plodiny, je nutno považovat je za zdravotně závadné !
Zemědělské plodiny, které nebyly zcela zatopeny a dále rostou, doporučujeme využívat až po
hygienické kontrole, nejdříve po třech týdnech po skončení záplav.
Ovoce na stromech a keřích, které nebylo zaplaveno, je možno jíst po důkladném umytí pitnou
vodou.
Máte-li jakékoli pochybnosti o nezávadnosti potraviny, zlikvidujte ji ! V případě prvních příznaků
onemocnění (bolení břicha, průjem, teploty) raději kontaktujte svého lékaře. Nepodceňujte
počáteční lehké příznaky!

PO NÁVRATU JE NUTNO BYT VYSUŠIT, UKLIDIT a DEZINFIKOVAT!!!
•
•
•
•

Udělejte v místnostech nebo místnosti průvan.
Je-li to možné, použijte ventilátory nebo teplovzdušné zdroje.
Odstraňte všechno bahno a nečistoty z povrchu důkladným umytím vodou a
mechanickým očištěním.
Odstraňte veškerý zvlhlý interiérový materiál - tapety a omítky.

•

Nábytek, podlahy, zdi, nádobí, dopravní prostředek dezinfikujte za pomoci 2% roztoku
Chloraminu T, který připravíte rozpuštěním 8 vrchovatých polévkových lžic prášku v 10 litrech
vody. Dále se může použít SAVO (1 litr SAVA nalijeme do 9 litrů vody). Nechte působit 30
minut nebo zaschnout.

•
•

Dezinfikované nádobí nezapomeňte opláchnout pitnou vodou, stejně tak i hračky.
Všechny dutiny ve zdech, podlaze a stropech musí být otevřeny, vyčištěny a pečlivě vysoušeny.

POKUD NEJSTE NAPOJENI NA VEŘEJNÝ VODOVOD, NEODEBÍREJTE VODU
Z VLASTNÍHO ZDROJE, NENÍ-LI SANOVÁN A NENÍ-LI PROVEDEN ROZBOR
KVALITY VODY S USPOKOJIVÝM VÝSLEDKEM !!!
Postup při sanaci zatopených studní:
Očista a dezinfekce studní se provádí za přítomnosti nejméně 3 osob, pro případ poskytnutí první
pomoci osobě, která sestupuje do studny.
Základní postup:
•

Mechanicky očistit vnější stěny studny a čerpací zařízení od nánosů bahna a nečistot a opravit
poškozené části vnějšího krytu studny. Důkladně opláchnout čistou vodou, nejlépe tlakovou.

•

Otevřít studnu a úplně vyčerpat vodu.

•

Zjistit, zda se ve studni nevyskytují jedovaté plyny a zda je u dna dostatek kyslíku nejjednodušší způsob kontroly je spuštění zapálené svíčky na dno studny. V případě
bezkyslíkatého prostředí svíčka zhasne, v případě výskytu metanu dojde ke vzplanutí.

•

Důkladně mechanicky (např. kartáčem) očistit vnitřní stěny studny, čerpací zařízení a dno
studny. Důkladně opláchnout čistou vodou a vodu opět úplně vyčerpat.

•

Omýt vnitřní stěny studny 5% roztokem SAVA (1 litr SAVA nalijeme do 19 litrů vody).

•

Opláchnout stěny studny čistou vodou a vodu znovu vyčerpat.

•

Odstranit stávající pokryv dna (štěrk, hrubozrnný písek) a vyměnit za nový, případně za
důkladně propraný starý.

•

Nechat studnu naplnit vodou a v případě, že je voda dále kalná, pokračovat v čerpání až do
vymizení zákalu.

•

Provést dezinfekci vody, například přípravkem SAVO. Při provádění dezinfekce respektujte
návod k použití. Orientačně uvádíme, že (při nejběžnějších průměrech skružových studní od 80
do 120 cm) na 1 m výšky vody ve studni se dávkuje 9 ml SAVA (polévková lžíce). Celkové
množství SAVA pro dezinfekci vypočítejte podle výšky vody ve studni, pak toto množství
rozřeďte v kropicí konvi a roztokem pokropte vnitřní stěnu skruží i hladinu vody. Nechejte
působit alespoň 8 hodin.

•

Teprve po provedené dezinfekci je možno odebrat vzorek vody k provedení laboratorní
kontroly.

DŮLEŽITÁ JE TAKÉ DEZINFEKCE ODPADNÍCH SIFONŮ A ŽUMP ! ! !
Použijte 5% roztok Chloraminu T (20 vrchovatých polévkových lžic na 10 litrů vody) nebo zalijte
odpad neředěným přípravkem SAVO.
K dezinfekci obsahu žump použijte 1 kg chlorového vápna na 1 m³ obsahu žumpy.

NEZAPOMEŇTE OČISTIT A DEZINFIKOVAT ODĚVY A PRÁDLO ! ! !
Silně znečištěné prádlo namočte na 4 hodiny do 3 % roztoku Chloraminu T (připravíte
rozpuštěním 12 vrchovatých polévkových lžic prášku v 10 litrech studené vody) nebo na 8 hodin do
roztoku SAVA (připravíte nalitím 1 litru SAVA do 9 litrů vody).
Méně znečištěné prádlo namočte po dobu 1 hodiny do 1% roztoku Chloraminu T (připravíte
rozpouštění 4 vrchovatých polévkových lžic v 10 litrech vody) nebo do SAVA (1 litr SAVA nalijte
do 9 litrů vody). Prádlo po dezinfekci vyperte obvyklým způsobem za použití pracího prášku.
Pozor! Chloramin T a SAVO mají bělící účinky !
Cennější šatstvo, které nelze dezinfikovat, vysušte, vykartáčujte, nechte vyčistit v profesionální
čistírně. Prádlo, které snese vyvářku, perte při teplotě nejméně 90° C nebo vyvařte po dobu 10
minut a následně vyperte.
Po skončení úklidových prací ruce dezinfikujte přípravkem s virucidní (protivirovou) účinností,
postupujte podle doporučení výrobce. Alkoholové přípravky nanášejte na suchou pokožku ! Po
dezinfekci ruce umyjte pitnou vodou a mýdlem, osušte jednorázovým ubrouskem a ošetřete
regeneračním krémem.
RIZIKO INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ
Při práci v zatopených prostorách a při jejich čištění jsou osoby vystaveny riziku infekce. Jedná se
jednak o infekce přenášené vodu kontaminovanou lidskými výkaly pocházejícími z žump a čističek
odpadních vod (např. dysenterie) a vodou kontaminovanou výkaly zvířat v případě některých
infekcí přenosných na člověka (např. leptospiróza či tularémie). Jejich původci mohou vniknout do
organismu člověka i nepatrně poškozenou kůží (například oděrkami a záděrami). Snažte se tedy
omezit styk vody a bláta s tělem pokud možno co nejvíce. Při práci používejte vždy holinky a
gumové rukavice. Ruce si po skončení práce vždy řádně umyjte a dezinfikujte. Znečištěné prádlo
ošetřete výše uvedeným způsobem.
Pokud zjistíte jakoukoliv odchylku od normálního zdravotního stavu (např. zvýšenou teplotu),
ihned navštivte lékaře a informujte ho, že jste pracovali v zatopeném prostředí.
Další informace:
Ministerstvo zdravotnictví ČR: www.mzcr.cz
Dana Jurásková
Hlavní hygienik ČR: tel.: 224972433, e-mail: khh@mzcr.cz
ministryně zdravotnictví České republiky

Postup při sanaci zatopené studny
Při postižení individuálního zdroje pitné vody (studny) je možné k jeho sanaci (vyčištění a
znovuuvedení do použitelného stavu) přistoupit až tehdy, kdy to nejenom dovolí vnější podmínky
(opadnutí povodňové vlny, odstranění nánosů ad.), ale až dojde též k poklesu zvýšené hladiny
spodních vod. Pokud nebyla studna (např. povodní) přímo zasažena, stačí provést revizi zdroje a
okolí, provést jednorázovou „šokovou“ dezinfekci a nechat udělat rozbor vody. Pokud studna byla
povodní zasažena, bývá většinou nutné provést kompletní sanaci. Stručný postup sanace byl uveden
v „Metodickém pokynu hygienické služby k desinfekci studní v zatopených oblastech“, který vydal
hlavní hygienik ČR v červenci 1997. Zde uvádíme podrobnější popis postupu:

Postup při sanaci studní:
1. Odstraňujeme-li následky záplav, je možné s asanací začít až po opadnutí povodňové vlny a
poklesu hladiny podzemních vod. Mechanicky očistíme vnější stěny studny a čerpací zařízení od
nánosů bahna a nečistot a opravíme poškozené části vnějšího krytu studně. Důkladně opláchneme
čistou vodou, nejlépe tlakovou.
2. Odstraníme zákrytovou desku a otevřeme studnu.
3. Instalujeme čerpací zařízení (kalové čerpadlo).
4. Pokud jde o silně znečištěnou studnu, např. zaplavenou bahnem, vyčerpáme celý objem vody.
Pokud jde o běžné čištění studny, pokračujeme podle bodu 9
5. Před vstupem do studny pomocí detektoru nebo svíčky zjistíme, zda ve studni nejsou jedovaté
plyny - pokud ano, odstraníme je vývěvou nebo kompresorem. Při práci ve studni dodržujeme
zásady bezpečnosti a hygieny práce (ochranné pomůcky !).
6. Důkladně mechanicky (např. kartáčem) očistíme vnitřní stěny studny, čerpací zařízení a dno
studny. Důkladně opláchneme čistou vodou a vodu opět úplně vyčerpáme. Veškerou vyčerpanou
vodu v průběhu asanace odvádíme do odpadu nebo dostatečně daleko od studny po sklonu terénu,
aby se zabránilo druhotnému znečištění vody ve studni, ale i okolních studní! Není-li to možné nebo
obsahuje-li voda vysokou koncentraci dezinfekčního přípravku, je nutné ji odvézt cisternou do
čistírny odpadních vod, aby nedošlo k poškození vegetace a půdního prostředí.
7. Omyjeme vnitřní stěny studny a čerpací zařízení koncentrovanějším roztokem desinfekčního
prostředku, který obsahuje chlor (chloramin 5-10%, chlornan sodný - 5%, roztok chlorového
vápna 10%). Pozor - pracujeme v gumových rukavicích! Pokud chlorový roztok nestačí důkladně
umýt stěny, použijeme mýdlový roztok.
8. Opláchneme čistou vodou a vodu vyčerpáme.
9. U nezasažených studní odčerpáme vodu ze studny asi na 1 m výšky vodního sloupce.
Přechlorujeme vodu dezinfekčním přípravkem (nejlépe na bázi chloru) a myjeme stěny zpětným
proudem silně přechlorované vody. Úplně vyčerpáme vodu ze studny. Před vstupem do studny - viz
bod 5.
10. Odstraníme stávající pokryv dna (štěrk, hrubozrnný písek). Vytěžíme kal a bahno ze dna
studny okovem, odstraníme případné pevné součásti, pečlivě vyčistíme dno studny. Čistíme vtokové
otvory na dně studny.
11. Vyspravíme stěny studny podle druhu jejího zdiva - skruže, cihly, kameny. U skružených studní
opravíme spárování mezi skružemi.
12. Provedeme konečné mytí stěn a dna studny, vodu vyčerpáme.
13. Vrátíme pokryv dna, nejlépe nový štěrk nebo hrubozrnný písek, v nouzi též důkladně propraný
starý.
14. Necháme studnu naplnit vodou a v případě, že je voda dále kalná, pokračujeme v čerpání až do
vymizení zákalu.
15. Demontujeme čerpací zařízení včetně přípojky elektrického proudu.

16. Přidáme prostředek pro dezinfekci pitné vody podle návodu k použití. U chlorových preparátů
udržujeme obsah volného chloru na 0,5 - 1 mg/l. Je možno též použít dezinfekční prostředky na
bázi koloidního stříbra (Sagen). Desinfekční prostředek musí působit nejméně 24 hodin, v případě
Sagenu 48 hodin. Po několika hodinách odpustíme trochu vody a tím načerpáme vodu ze studny za
účelem dezinfekce též do rozvodního potrubí.
17. Uzavřeme studnu zákrytovou deskou. Asanujeme a upravíme okolí studny podle ČSN 75 5115.
18. Asi za 2 až 3 týdny necháme provést základní rozbor pitné vody.
Výše popsaný způsob je samozřejmě možné použít pouze u šachtových
studní. U studní vrtaných je svépomocně možné maximálně studnu vyčerpat
a dezinfikovat. Další práce je nutné přenechat odborné firmě, která má i
možnost prohlédnout vrt pomocí speciální televizní kamery.
Zdroj: SZÚ Praha - MUDr. František Kožíšek, CSc.

Zpráva z jednání Rady obce
Rada obce na svém 57. 58. a 59 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, platové výměry ředitelům příspěvkových organizací. Projednala
žádost Ř ZŠ a MŠ Veřovice o navýšení finančních prostředků na plyn a podala návrh do úpravy
rozpočtu, žádost Domova Salus o finanční příspěvek, žádost firmy Biostanice s.r.o. prezentovat se
na zasedání ZO a vyjádřila s prezentací souhlas, a žádost Barbory Demeterové o pronájem bytu
v RD č. 348 ve Veřovicích.
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 Veřovice.
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.
− informaci o podání trestního oznámení na firmu BIOEN CZ, a.s. a jeho přijetí Městským
státním zastupitelstvím v Brně
− informaci a návrh postupu vůči firmě VAMESTA CZ s.r.o., Ostrava
− informaci o výsledku voleb do Evropského parlamentu
− informaci z jednání Valné hromady ASOMPO a.s., Životice u Nového Jičína
− pozvání na Den města a Den sociálních služeb 12.6.2009 od 12,00 hodin ve Frenštátě p.R.

Rada obce projednala návrh Závěrečného účtu obce Veřovice za rok 2008 bez připomínek. Návrh
je zveřejněn na úřední desce obce Veřovice. Projednala návrh rozpočtových opatření č.3 a předloží
jej ke schválení ZO.
Rada obce přidělila sběr šrotu jednotě Orel.
Rada obce také projednala na dvou svých jednáních stížnost paní Veroniky Matulové, Veřovice č.p.
12 na starostu obce v souvislosti s úvodníkem v květnovém zpravodaji a informaci starosty obce o
řešení stížnosti. Radní upozornili starostu obce, že citovanou větu ve zpravodaji bylo možno
skutečně pochopit tak, jak ji pochopila paní Veronika Matulová a doporučili starostovi obce, aby
osobně své postoje k občanům jiné národnosti paní Veronice Matulové vysvětlil a její stížnost
zveřejnil v červnovém zpravodaji. Dále aby seznámil radu obce s výsledkem jednání s paní
Matulovou a následně, po konzultaci v radě, zveřejnil svou případnou omluvu. Rada obce rovněž
rozhodla ustanovit redakční radu, která bude před tiskem zpravodaje kontrolovat jeho obsah.
Redakční radu tvoří členové rady obce. Starosta obce se setkal s paní Veronikou Matulovou dne
2.6. 2009 a předal jí omluvný dopis, který dále zveřejňujeme v plném znění.

Plnění usnesení 18. zasedání ZO:
Závěry z usnesení 18 zasedání ZO byly splněny takto:
− OZV č.1/2009 a záměr prodeje pozemků byly zveřejněny na úřední desce v termínu
− Žádost o finanční podporu na upgrade pracoviště CZECH POINT byla vypracována ve
spolupráci s Městským úřadem Frenštát pod Radhoštěm a byla podána v termínu. Výsledek není
dosud znám.
− Žádost o dotaci od MSK na pořízení PD k územnímu řízení na Rekonstrukci a přístavbu MŠ
byla vypracována starostou obce a podána v termínu. Výsledek dosud není znám.
− Žádost o dotaci od MSK na vypracování PD k územnímu řízení na stavbu splaškové kanalizace v
obci byla vypracována starostou obce a Ing. Vladimírem Gazdou, žádost byla podána v termínu.
Výsledek zatím není znám.
− K provedení výběrového řízení na tuto zakázku byla oslovena odborná firma RTS a.s. Brno.
Výběrové řízení bude provedena až bude znám výsledek žádosti o dotaci.
− Žádost o dotaci na realizaci projektu Rekonstrukce MŠ Veřovice byla vypracována a v termínu
podána vybranou firmou DC VISION s.r.o. Opava. Výsledek přidělení dotace bude znám až v
měsíci září 2009.
− Vypracováním žádosti o dotaci na zhotovení nového územního plánu byl vybrán Ing.arch. Aleš
Palacký, Ostrava - Výškovice. V současné době se připravují potřebné podklady k podání žádosti.
Termín podání je průběžně až do roku 2013, náš termín podání žádosti do 15.4. nebylo možno
splnit Bude provedeno ihned po přípravě všech podkladů, tj. do konce července 2009.
− Dar od MV- ČR - ochranné pomůcky pro JPO byl převzán.
− Smlouvy a dodatky s firmami DIGIS, spol s.r.o. A ASOMPO a.s. Byly uzavřeny.

− VH ASOMPO a.s. Se dne 29.5. 2009 zúčastnil delegát Ing. Břetislav Piterák. Schváleno bylo
vyplacení dividend za rok 2008:
za každou akcii o nominální hodnotě 1.000,- Kč
za každou akcii v nominální hodnotě 10.000,- Kč
za každou akcii v nominální hodnotě 100.000.000,- Kč

30,- Kč , vloni 70,- Kč
300,- Kč
700,-Kč
3.000,- Kč
7000,-Kč

ASOMPO připravuje projekt slunečních panelů a je předjednáno vykoupení dalších pozemků od
obce Životice. Byl schválen hospodářský výsledek a účetní závěrka za rok 2008. Noví členové
představenstva byli zvoleni: Přemysl Hajník, Pavel Matůšů, Luděk Míček a Josef Rivec.
Nebyli zvoleni Petr Vojtíšek za svozovou oblast Frenštát pod Radhoštěm a Miroslav Ondračka za
svozovou oblast Fulnek. Do příští VH bude projednán návrh úpravy stanov společnosti a
pravděpodobně také dovolba dvou členů představenstva.

USNESENÍ
z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice
konaného dne 19.6.2009
Zastupitelstvo obce:
A - určilo:
1.
2.

Zapisovatele paní Evu Bartoňovou
Ověřovatele zápisu: Jaroslava Macha a Lukáše Urbanovského

B - zvolilo:
1. Návrhovou komisi ve složení: Antonie Pšenicová, Ing. Jindra Zábranský

C - projednalo:
1.
2.
3.
4.

Hospodaření obce a závěrečný účet obce Veřovice za rok 2009
Rozpočtová opatření č. 3/2009
Majetkoprávní záležitosti
Stav vypracování nového územního plánu Veřovice

D - bere na vědomí:
1.
2.
3.
4.

Zprávu kontrolního a finančního výboru
Zprávu starosty obce
Prezentaci firmy BIOSTANICE s.r.o. Vsetín
Informaci o stavu vypracování nového územního plánu Veřovice

E - souhlasí:
1. S celoročním hospodařením obce Veřovice za rok 2008, a to bez
výhrad

F- schvaluje:

1. Program 19. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice
2. Úpravu rozpočtu č. 3 /2009 takto:
Příjmy: 18,679.308,- Kč + 206.130,- Kč
Výdaje: 23,368.308,- Kč + 206.130,-Kč
Financování: 4,689.000,-Kč

18,885.438,-Kč
23,574.438,- Kč
4,689.000,- Kč

Úplné znění úpravy rozpočtu č. 3/2009 je nedílnou součástí tohoto
Usnesení
3. Závěrečný účet obce Veřovice za rok 2008, včetně Zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření obce Veřovice za rok 2008.

4. Řešení majetkoprávních záležitostí:
a) Uhrazení dlužné částky ve výši 325.209,- Kč za pronájem pozemků firmou VAMESTA CZ s.r.o.,
Ostrava provedením drobných stavebních prací a úprav ve prospěch obce Veřovice na základě
uzavřené smlouvy o vyrovnání.
b) Postup řešení majetkoprávních vztahů s ŘKC v souvislosti s provedením opravy kostela a
převzetím hřbitova a parkoviště u hřbitova do majetku obce.
c) Záměr prodeje pozemku parc. č. 2082/3, díl e) o výměře 111 m2 a parcela č.1375/1, díl f o výměře
21 m2.
Záměr prodeje pozemku perc.č. 2161/4 o výměře 297 m2
d) Prodej pozemků parc.č. 2152/ 14 o výměře 69 m2 a parc.č. 2152/13 o výměře 45 m2 panu Jiřímu
Lacinovi , Veřovice 388
Prodej pozemků parc.č. 2152/15 o výměře 8 m2 a parc.č.2152/16 o výměře 75 m2 panu Janu
Veselkovi, Veřovice 65
Koupi pozemků parc.č. 136/2 o výměře 51 m2 a parc. č. 2245 o výměře 10 m2 od pana Jiřího Laciny,
Veřovice 388.
Koupi pozemku parc.č. 140/2 o výměře 18 m2 od Jana Veselky, Veřovice 65
Stanovená kupní a prodejní cena je 50,- Kč/m2.
Vše tak, jak je zakresleno v GP č. 1048 -13/2009, vypracovaném Liborem Pustějovským, Lichnov
353.
5. Zvýšení daně z nemovitosti pro rok 2010 na dvojnásobek.

G - ukládá:
1. Kontrolnímu výboru provést místní šetření k žádosti pana Radka Pavelčáka, Veřovice
120 o vynětí místní komunikace na pozemku parc st.č. 133/1 z pasportu místních
komunikací a předložit výsledek šetření s návrhem řešení zastupitelstvu obce na 20.
zasedání ZO.

2. Starostovi obce realizovat řešení majetkoprávních záležitostí podle bodu F-4 tohoto
usnesení.

Ing. Břetislav Piterák
starosta obce

Ing, Jindra Zábranský
místostarosta obce

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ v obci Veřovice
VE VOLBÁCH DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU,
KONANÝCH NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY
ve dnech 5. a 6. června 2009

Počet osob zapsaných v seznamu voličů:
Počet zúčastněných voličů:
Počet platných hlasů:
Název politické strany (hnutí, koalice)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Libertas.cz
KDU - ČSL
Věci veřejné
Občanská demokratická strana
Suverenita
Volte Pravý Blok
Sdružení pro republiku-Republikánská strana
Českoslov.
Česká strana národně socialistická
Evropská demokratická strana
Strana svobodných demokratů
Demokratická Strana Zelených
Česká strana národně sociální
Národní strana
SDŽ-Strana důstojného života
Humanistická strana
Moravané
Spojení demokraté - Sdružení nezávislých
Liberálové.CZ
Strana demokracie a svobody
Nejen hasiči a živnostníci s učiteli do Evropy
Komunistická strana Čech a Moravy
Starostové a nezávislí - Vaše alternativa
Strana svobodných občanů
SNK Evropští demokraté
Balbínova poetická strana
Strana zelených
Koruna Česká
Lidé a Politika
Strana soukromníků České republiky

1590
428
427

26,91 %

Počet
hlasů

%

3
69
13
93
18
4

0,7
16,16
3,04
21,78
4,22
0,94

3

0,70

2

0,47

3
7

0,70
1,64

3

0,70

5
50
2
3
8
3

1,17
11,71
0,47
0,70
1,87
0,70

30
31
32
33

Zelení
Dělnická strana
Nezávislí
Česká strana sociálně demokratická

RSDr. Tomáš Žihla
předseda okrskové volební komise
Veřovice dne 7. června 2009

2
2
134

0,47
0,47
31,38

Ing. Břetislav Piterák
starosta obce Veřovice

PODĚKOVÁNÍ STAROSTY OBCE FOTBALOVÉMU KLUBU
AFC VEŘOVICE ZA REPREZENTACI OBCE
Vážený pan
Zdeněk Bartoň
předseda fotbalového klubu
AFC Veřovice, o.s

Vážený pane předsedo.
Já, starosta obce Veřovice, Vám a celému fotbalovému klubu AFC Veřovice, jménem svým a jménem
Zastupitelstva obce Veřovice, z celého srdce blahopřeji k významnému sportovnímu úspěchu - postupu
mužstva AFC Veřovice do krajské soutěže I. B třídy a postupu žáků do Okresního přeboru.
Navázali jste tak na úspěchy z let 1960 - 1974. Je to výsledek dlouholeté kvalitní práce s mládeží, vždyť
mládežnická družstva již v krajských soutěžích dlouhodobě úspěšně hrají. Děkuji Vám zároveň za
vynikající reprezentaci naší obce a přeji Vám a celému klubu hodně dalších úspěšných sezón.
Přijměte zároveň při této příležitosti dar od Obce Veřovice 10.000,- Kč. Protože na hřišti ale běhá 11
hráčů v našem dresu a číslo 11 jsem řadu let také nosil, poslední jedenáctá tisícikoruna je můj dar
osobní. Těším se na další spolupráci.
Sportu zdar a fotbalu zvláště !!!
Veřovice, červen 2009

Ing. Břetislav Piterák
starosta obce Veřovice

OBECNÍ

ÚŘAD VEŘOVICE

se sídlem Veřovice čp. 70, PSČ 742 73, okres Nový Jičín
Adresát: Paní
Veronika Matulová
Veřovice 12

Vyjádření ke stížnosti.
Dne 25. května jste zaslala Obecní radě stížnost na mou osobu v souvislosti s úvodníkem ve Veřovském
zpravodaji z května 2009. Pobouřily Vás dvě věty, které byly určeny jiným než Vám. Byly určeny
především těm lidem, kteří vnášejí dnes do společnosti znovu, tak jako za krize v třicátých letech minulého
století, ducha netolerance a hledání viníka jinde než je. Bohužel, jestli tyto moje věty, byť u jediného
člověka, zanechaly opačný dojem, a to dojem, že právě já podporuji rasismus, nadřazenost jedné skupiny
nad druhou a netoleranci, pak musím přiznat, že konstrukce těch vět nebyla šťastná a hluboce toho lituji a
omlouvám se. Můžete a nemusíte mi věřit, že jsem v sobě za celý život žádný rasismus nepociťoval a ani jsem
se nesnažil nadřazovat se nad nikoho. Jsem příslušníkem slovanských národů, které nejenže nebyly nikdy v
minulosti nadřazovány, ale naopak za druhé světové války vyhlazovány.
Chci Vám také sdělit, že nemám a ani nepociťuji svoji „ autonomní nadvládu „ nad Veřovským
zpravodajem a že ani netvrdím, že oplývám spisovatelským darem. Jako zodpovědná osoba (redaktor)
zpravodaje byl v tiráži vždy uváděn starosta obce. Je pouze na něm, zda bude vydávat úvodníky v tomto
měsíčku a rovněž si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje. Náš zpravodaj je určen občanům
Veřovic a ti jej dostávají do svých domovů zdarma. Nemáme totiž dostatek finančních prostředků na to,
abychom zaměstnávali spisovatele s kvalifikací, který by nám zpravodaje psal. Tak to dělá většina obcí, jen
ty nejbohatší zadávají výrobu vlastních novin firmě, za takové zpravodaje však občané všude platí.
Požadujete, abych se za své věty z květnového zpravodaje veřejně omluvil a sdělil občanům, jak se mají
chovat k osobám jiné národnosti. Toto mohu provést, ale za předpokladu, že svolíte, aby Vaše stížnost byla v
plném rozsahu rovněž ve Veřovském zpravodaji zveřejněna, což jistě z Vaší strany nebude žádný problém.
Celou Vaši stížnost projednala Rada obce Veřovice na svém jednání 25.5.2009 a doporučila mně, abych Vám
napsal vysvětlující dopis včetně navržených opatření.
Samozřejmě, pokud tento dopis Vás zcela neuspokojil, jsem připraven k osobnímu jednání, na které Vás
srdečně zvu na Obecní úřad ve Veřovicích, termín si můžeme dohodnout telefonicky, moje číslo mobilu je
737 276 405.
S pozdravem
Veřovice dne 02. 06..2009
Ing. Břetislav Piterák
Starosta obce Veřovice

Z ČINNOSTI SBORU PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI při OÚ Veřovice
V sobotu dne 13. června 2009 proběhlo v obřadní síni na obecním úřadě slavnostní
vítání občánků, které přijal do svazku obce starosta pan Ing. Břetislav Piterák.
Přivítány byly tyto děti:
Dominik Bjaček, Daniela Vroblová, Marek Šumal, Aneta Vídenská, Valentýna
Vybíralová, Samuel Michal Voznický a David Kyzek.

Dětem a jejich rodičům zazpívaly a přednášely děti z mateřské školky ve Veřovicích s učitelkami
Pavlínou Cibulcovou a Věrou Popovou. Za jejich pěkné vystoupení jim patří poděkování.

Ve čtvrtek dne 25. června 2009 se žáci 9. třídy rozloučili v Kulturním domě se
Základní školou. Bylo jim předáno poslední vysvědčení na zdejší škole a malý dárek
s pamětním listem od Sboru pro občanské záležitosti. Přejeme jim na další cestu
životem všechno dobré.
Za SPOZ Eva Bartoňová

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem našim spoluobčanům, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na spontánní sbírce
potřebných věcí pro postižené obce Životice u Nového Jičína a Hodslavice, která se konala v sobotu
dne 27.6.2009 v Kulturním domě ve Veřovicích. Děkujeme, že jste nezůstali lhostejní a našli si čas a
odvahu pomoci těm, kteří to v danou chvíli nejvíce potřebují.
Veronika Pitelová, Jana Urbanovská

PODĚKOVÁNÍ
Jaroslav Matúš, Veřovice 127 děkuje touto cestou všem, kteří mu v minulých dnech
pomáhali při odstraňování škod způsobených při záplavě jeho rodinného domu.

Rovněž Jana Hanušková, Veřovice 332 a Romana Rosandičová, Veřovice 64 děkují
hlavně našim mladým hasičům za jejich ochotu a pomoc při záplavách jejich rodinných domků.

V měsíci červnu 2009 ukončila svoji dlouholetou činnost v Mateřské škole ve Veřovicích paní
učitelka Miroslava Čuntová. Za veškerou její záslužnou činnost s našimi nejmenšími jí patří
jménem Obecního úřadu ve Veřovicích vřelé poděkování. Ať jí vydrží její optimismus i do dalších
let. Přejeme jí také především pevné zdraví a spokojenost do budoucna.

ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA MĚSÍC ČERVEN 2009
„Když na lukách kvetou kopretiny,
těšíme se všichni na prázdniny,…“
V duchu této písničky jsme prožívali celý poslední měsíc. Nejprve jsme se
společně vydali na výlet za zvířátky do ostravské ZOO. Cestou jsme se ještě
zastavili na mošnovském letišti, kde jsme si prohlédli odbavovací halu.

S budoucími prvňáčky jsme zavítali na poslední návštěvu do školy, do 1. třídy, kde si děti poslechly,
co všechno se jejich kamarádi za rok naučili, prohlédly si jejich krásné barevné učebnice a sešity.
Na oplátku jsme školní děti pozvali zase na návštěvu do mateřské školy. Společně s nimi jsme se
slavnostně rozloučily s dětmi, které již po prázdninách usednou do školních lavic. Děti na
rozloučenou dostaly pohádkové knížky, s chutí si společně zazpívaly oblíbené písničky, předaly si
vlastnoručně vyrobené dárečky a nakonec si pochutnaly na sladkém pohoštění.
Poslední lekce anglického jazyka se nesla ve slavnostním duchu, za dětmi do školky přišli i jejich
rodiče. Poděkování za celoroční výuku patří paní Matulové.
V sobotu 13.6. se některé děti zúčastnily Vítání občánků na obecním úřadě, kde přednesly pásmo
básniček a písniček.
JEŠTĚ PŘIPOMÍNÁME, ŽE MATEŘSKÁ ŠKOLA BUDE V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN
UZAVŘENA OD 13.7. - 14.8.2009.
Chceme poděkovat všem rodičům a příznivcům školy, kteří pomáhali s organizací nebo
sponzorstvím při akcích školy a popřát všem příjemné prožití dovolené, hodně sluníčka, radostných
chvil a načerpání nových sil do dalšího školního roku.
Budoucím prvňáčkům přejeme ve škole samé úspěchy i radost z objevování nového a zatím
neznámého.
Pavlína Cibulcová
MŠ Veřovice

PODĚKOVÁNÍ
Dne 31. května 2009 se uskutečnil ve Veřovicích v Orlovně „ Dětský den“ ve spolupráci obecním
úřadem. I když počasí v tento den bylo proměnlivé - občasné dešťové přeháňky nebyly výjimkou odpoledne se vydařilo a děti odcházely spokojené. Srdečně děkujeme firmě Květinářství pana
Lukáše Besedy a Pekařství paní Hany Černochové za jejich sponzorské dary.
Výbor SRPŠ a školská komise při OÚ Veřovice

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
Základní informace pro občany, kteří byli zasaženi utlumením výroby a následnou
ztrátou zaměstnání
1. První kroky osoby, která byla zasažena utlumením výroby, by měly směrovat na příslušný úřad
práce (podle místa trvalého pobytu).
Pokud je zaměstnavatel v platební neschopnosti a byl na něho u příslušného soudu podán
insolvenční návrh, může úřad práce vyplatit zaměstnanci jeho mzdové nároky, a to max. v délce
3 měsíců. Tyto 3 měsíce ale musí spadat do doby 6 měsíců předcházejících měsíci, ve kterém byl
podán insolvenční návrh. Znamená to, že nebyla-li zaměstnanci poskytována mzda před podáním
insolvenčního návrhu na zaměstnavatele v rozmezí 6 měsíců, má nárok na výplatu mzdy náležející
za 3 měsíce. Nejvyšší částka, která může být zaměstnanci vyplacena, činí v současné době (od

1. 5. 2008 do 30. 4. 2009) 30 317 Kč. Jestliže není zaměstnanci vyplácena mzda po podání
insolvenčního návrhu, může své mzdové nároky uplatnit u soudu v rámci insolvenčního řízení,
popř. v občanskoprávním řízení.
Dojde-li ke skončení pracovního poměru, může osoba požádat úřad práce o zprostředkování
zaměstnání a stát se uchazečem o zaměstnání. Při splnění podmínek nároku jí bude úřad práce
poskytovat podporu v nezaměstnanosti. Základní podmínkou je získání 12 měsíců doby zakládající
důchodové pojištění v posledních 3 letech před podáním žádosti o zprostředkování zaměstnání.
S uchazečem o zaměstnání nesmí být v posledních 6 měsících skončeno zaměstnání pro porušení
pracovních povinností zvlášť hrubým způsobem. Výše podpory v nezaměstnanosti se stanoví
z posledního ukončeného zaměstnání a činí první 2 měsíce podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce
podpůrčí doby 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku.
Doba poskytování podpory v nezaměstnanosti se odvíjí od věku uchazeče o zaměstnání v době
podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti a
•
•
•

do 50 let věku činí 5 měsíců,
nad 50 do 55 let věku 8 měsíců,
nad 55 let věku 11 měsíců.

2. Dalším krokem je, aby se osoba informovala na úřadě práce o nároku na dávky státní sociální
podpory. Zde také může uplatnit na předepsaných tiskopisech svoji žádost o některou z dávek
(tiskopisy žádostí jsou k dispozici na úřadě práce nebo na internetových stránkách
http://portal.mpsv.cz/). V této situaci přicházejí především v úvahu dávky
•
•
•

přídavek na dítě (opakující se dávka k pokrytí nákladů spojených s výchovou a výživou
nezaopatřených dětí),
sociální příplatek (opakující se dávka k pokrytí nákladů spojených se zabezpečováním
potřeb nezaopatřených dětí),
příspěvek na bydlení (opakující se dávka k pokrytí nákladů na bydlení).

Svatoslava Nová, odbor sociálních věcí MěÚ Frenštát p.R.

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

Sbor dobrovolných hasičů ve Veřovicích Vás zve na 19. ročník pohárové
soutěže
„ O putovní pohár SDH Veřovice “, která se bude konat v sobotu dne

od 14.30 hodin na prostranství za Kulturním domem
Po skončení soutěže asi od 17.00 hodin se uskuteční LETNÍ VEČER se skupinou SKIBLU.
Je připraveno bohaté občerstvení: guláš, douzovaný klobás, pivo Radegast 10o , čepovaná kofola a
další alko i nealko nápoje.Vstupné dobrovolné.
Na Vaši hojnou účast se těší hasiči z Veřovic.

POZVÁNKY A INFORMACE RESTAURACE
U HYKLŮ VE VEŘOVICÍCH

Restaurace

* 4.7.2009 od 19,00 hodin

Vás srdečně zve na tyto akce:

KONCERT HLUČNÍ SOUSEDÉ

- osobitá tvůrčí dvojice s nevšední interpretací vlastních písní v duchu šansonu s rockovými
prvky. V minulosti se prezentovali na ČT 1. Nyní vystupují 1x měsíčně v ostravském klubu
Boomerang.

* 18.7.2009 od 19,00 hodin

MEXIKO PÁRTY

- pochutnat si budete moci na Pizza Mexico, Tortile Enchilados, k pití nebude chybět
Tequila za zvýhodněnou cenu.

* 25.7.2009 BEER FEST (Pivní festival)
- přijďte vyzkoušet piva různých značek - STELLA ARTOIS, LEFFE, HOGARDEN - kvasnicové a
další. Pochutnat si můžete na kotlíkovém guláši, grilovaných klobásech, pečeném koleni (raději
objednat, tel. č. 604 824 789, 556 587 195 )

* 1.8.2009 CIMBÁLOVÁ MUZIKA od 15,00 hodin
- poslechněte si klasické lidovky za rytmu cimbálu, basy a houslí. Pochutnat si, doufejme, již
budete moci na grilovaném kuřátku či jiných grilovaných specialitách.
V nejbližší době chystáme otevření interiérového krbu s grilem. Grilovat se bude za každého počasí
A grilovat se budou - kuřata, zbojnické jehly, steaky, točence ……
Prodej piva za nákupní ceny.
Možnost zapůjčení chladicího zařízení .
Rezervace míst a objednávky - na tel. č. 604 824 789,
556 857 195.
Chystáme otevření nových webových stránek:

www.uamika.cz

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

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

Miroslav Fojtík
Jaroslav Lorenc
Vladimír Jung
Zdeněk Kocián
Václav Lacina
Lenka Rýcová
Marie Lacinová
Miroslava Pítrová
Vlastimil Vysocký
Jaroslava Čuláková
Vlastimila Caisbergerová
„Pokoj v duši, veselost a spokojenost jsou základem všeho štěstí, zdraví a dlouhého života.“
Gratulujeme červencovým jubilantům !!!

