Srpen 2009
Motto:
Má-li možnost, bude vám příroda lhát přímo do očí.
Jeden z Murphyho zákonů

Voda po povodni 24.6.2009 již dávno opadla, ale její následky budeme pociťovat ještě dlouho. Naše
obec zažila nejhorší povodeň ve své historii. Velký Javorník a Dlouhá zastavily bouřkové mraky a
rozpoutalo se peklo. Proudy vody se lily na okolní kopce a v krátké chvíli se proměnily v potoky a
řeky, které se s okolních strání velkou rychlostí valily do údolí. Zaplavovaly zahrady, studny,
sklepy. Břehy Jičínky nestačily všechnu vodu odebírat, na několika místech se říčka vylila z břehů a
zaplavila okolní pozemky. Přívalový déšť trval přes dvě hodiny a způsobil značné škody na
místních komunikacích, kanalizacích, studnách, rodinných domcích, hospodářských budovách, na
domácích zvířatech, na úrodě. Jen ve Veřovicích se škody odhadují asi na 10.000.000,- Kč na
obecním majetku, majetku občanů, firem, zemědělců a organizací. Tento zpravodaj je z velké části
věnován informacím o vzniklých škodách a jejich nápravě. Hned na počátku je třeba říci, že
obnova poškozených míst bude trvat dlouho a je odvislá od finančních prostředků, které obec má
k dispozici, případně, které v rámci plánu obnovy ještě dostane.
Prosím, buďte trpěliví. Zastupitelstvo obce, které se sejde 3.9.2009, bude situaci hodnotit, bude
rozhodovat o přesunu peněz podle nových priorit, které navodila povodeň, doufejme, že pro letošní
rok poslední.
Starosta obce
Ing. Břetislav Piterák

POZVÁNKA
na 20. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, které se koná ve čtvrtek 3.9.2009 v přísálí kulturního
domu ve Veřovicích od 18.00 hod..
PROGRAM:
1. Zahájení, návrh, doplnění a schválení programu
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhové komise
4. Zpráva předsedkyně kontrolního výboru
5. Zpráva předsedkyně finančního výboru
6. Zpráva starosty obce
7. Finanční záležitosti a rozpočtová opatření
8. Daň z nemovitosti
9. Projednání závěrečného účtu DSO Sdružení povodí Sedlnice

10. Střednědobý plán sociálních služeb
11. Zřizovací listiny příspěvkových organizací
12. Informace k územnímu plánu obce Veřovice
13. Majetkoprávní záležitosti
14. Usnesení a závěr
Toto zasedání zastupitelstva obce je obzvláště důležité a žádám všechny zastupitele, aby se ho
zúčastnili. K účasti zvu také všechny občany.
Starosta obce

 Zpráva z jednání Rady obce
Rada obce na svém 60. a 61. jednání projednala situaci při povodních, činnost povodňové komise,
nasazení SDH, stav po povodních a opatření k odstranění následků povodně. Rada obce schválila
zahájení výběrových řízení na projektování stavebních úprav kabin na fotbalovém hřišti, výměnu
oken v kulturním domě a realizaci rekonstrukce MŠ. Rada obce schválila přijetí tří nových
zaměstnanců na veřejně prospěšné práce, žádost Kynologického klubu o změnu účelového určení
dotace na rok 2009 a svolání 20. zasedání zastupitelstva obce včetně programu zasedání. Vzala na
vědomí výpověď smlouvy na údržbu místních komunikací v zimním období od Radomíra Růčky a
informaci místostarosty obce o instalaci nových dopravních zrcadel v obci.
Rada obce schválila zveřejnění záměru pronájmu pozemků parcela stavební č.559/1 a 559/2.

 Pracovní jednání Zastupitelstva obce Veřovice
Pracovní jednání se uskutečnilo dne 1.7.2009 na Obecním úřadě ve Veřovicích. Zastupitelé byli na
tomto jednání informováni starostou obce Ing. Břetislavem Piterákem o povodňové situaci a
opatřeních, která jsou prováděna, včetně provedení demolice Grozmanova mostu. Dále byli
zastupitelé informováni velitelem zásahové jednotky SDH Janem Gerykem o nasazení našich
hasičů v době povodně a po povodních.

 Zpráva povodňové komise
Povodňová komise pracovala v době povodně a první dny po povodni ve složení Ing. Břetislav
Piterák, Ing. Jindra Zábranský, Jan Geryk a František Černoch. Byla svolána po vyhlášení 3.
povodňového stupně a provedla rekognoskaci situace v obci. Zásahová jednotka začala pomáhat
občanům v nejvíce zaplavených částech obce. Byly odstraňovány naplaveniny z lávek přes Jičínku,
zajišťovány a rozváženy hygienické prostředky, později pitná voda.
Od 26.6. do 4.7.2009 bylo prováděno čištění a sanace zaplavených studní, které jsou jediným
zdrojem pitné vody. Byly zajištěny odvlhčovače pro potřeby občanů, postižených povodní. Tyto
jsou ještě stále zapůjčeny a po ukončení vysoušení objektů je mohou občané vrátit buď na obecním
úřadě nebo panu Janu Gerykovi.
Po dobu odklizení naplavenin a čištění zatopených sklepů byly zajištěny velkoobjemové kontejnéry
na odvoz odpadů prostřednictvím TS Frenštát pod Radhoštěm na skládku ASOMPO a.s. Životice u
Nového Jičína.
Zásahová jednotka Sboru dobrovolných hasičů byla také nasazena na záchranné práce do Životic u
Nového Jičína.

Na základě získaných zkušeností bude navrženo zastupitelstvu obce, aby zásahová jednotka byla
odpovídajícím způsobem ohodnocena. Zároveň bude zastupitelstvu obce navrženo, aby byla
zásahová jednotka trvale vybavena zásobami hygienických prostředků, barely na pitnou vodu,
motorovou pilou, 3 kusy odvlhčovačů a novými moderními kalovými čerpadly. Povodňová komise,
vzhledem k tomu, že v průběhu povodně nefungovalo mobilní spojení, bude potřebovat vybavení 5 ks vysílaček.

Povodňové škody a jejich náprava
Grozmanův most
Grozmanův most byl postaven jako kamenný s hliněným jílovitým povrchem na konci 19. století.
Později byl opatřen betonovými okraji a zaasfaltován. Sloužil léta a připravovali jsme jeho
rekonstrukci. Přišla velká voda a poškodila most natolik, že statik z VÚT Brno Doc. Ing. Klusáček
nařídil jeho okamžité uzavření, zákaz provozu. Ve zprávě uvedl, že most je neopravitelný a je třeba
provést jeho odstranění. Měli jsme možnost učinit tak ze souhlasem Lesů ČR, stavebního odboru
Frenštát pod Radhoštěm a krizového štábu Krajského úřadu v rámci povodňových havárií
bezplatně. Tak se stalo, že ve dnech 10.-11.7.2009 firma MRÓZEK provedla demolici Grozmanova
mostu k lítosti všech. Do Plánu obnovy jme požádali zanést finanční částku ve výši 2.700.000,- Kč
na výstavbu nového mostu. Pokud peníze dostaneme, vybudujeme most nový, lepší. Zatím
provedou Lesy ČR zpevnění břehů.
Než bude dořešena obnova mostu je nutno počítat s provozem přes most pod Sitexem. Zde jsme
udělali plochu pro kontejnéry kvůli lepšímu zajištění bezpečnosti provozu a budeme také řešit další
potřebné úpravy.
Ostatní mosty v obci byly poškozeny podstatně méně, jde většinou o uvolnění kamenů z bočních
stěn mostu nebo podemletí těchto stěn. Především však statici doporučují provést včas opravu a
zaizolování horní desky kamenného mostu ke kostelu.

 Lávky přes Jičínku
Po odborném posouzení jejich poškození lze provést jejich opravu, tu budeme v nejbližších dnech
organizovat. Do budoucna však bude potřebné tyto lávky zvednout a zvýšit tak průtočnost pod
nimi. Byly zničeny právě proto, že jsou nízko nad hladinou Jičínky.

 Tok Jičínky
Horní část toku byla plně zanesena štěrkem a kameny. Břehy přes celou obec jsou místy podemlety,
někde strženy, kameny z boků a ze stupňů vyplaveny. Škody na svém majetku sepisovali zástupci
Lesů ČR a vyčíslili je jen na území obce na 8,5 milionu Kč. Lesy ČR jsou správci toku, ty budou
plánovat a provádět opravy. V první řadě to bude oprava betonové zídky v toku Jičínky pod
železničním mostem, dále oprava betonové panelové zdi nad Sitexem, vyplnění břehů kamenem v
místě demolice Grozmanova mostu. Ostatní opravy budou až v druhém pořadí.
Správci toku, Lesům ČR přináleží také údržba větších potůčků. Nejkritičtější je ten, který protéká
a zaplavuje „cigánskou“ ulici. Tento potůček jsou ochotny Lesy ČR zaplánovat do svých oprav jako
otevřený s kamennou vyzdívkou břehů, za předpokladu, že všichni majitelé sousedních pozemků
vydají písemný souhlas.

Ostatní menší přítoky Jičínky, malé potůčky a příkopy budeme muset čistit na náklady obce, stejně
tak jako zanesené kanály a stoky. Naplaveniny v horní části obce jsme již odstranili a pročišťují se
nyní příkopy. Postupně od lyžařské chaty přes kolonii, za hřbitovem a dolní konec. Nutné budou
opravy kanalizací na Rýnštoku a zatrubnění příkopu v „ ulici polního starosty “. Protože obcí
prochází silnice a železnice, probíhá také jednání s Českými drahami a Správou silnic o spolupráci
a spolufinancování na údržbě přilehlých příkop.

Místní komunikace
Nejvíce poškozena byla místní komunikace do Pádolí a Mezi potoky, kde jsme museli ihned opravit
nebezpečnou propadlinu. Opravy si vyžádala komunikace na Kvíčálníku. Pokračovat v opravách
asfaltového povrchu se bude u Karla Matúše a u zahrádkářské osady v kolonii, u Bohuslava
Kociána na dolním konci a zároveň se provedou opravy výmolů a výtluků v celé obci. Celková
oprava komunikace bude nutná v „ulici polního starosty“.

Studny a vodovody
Poškozeno zatopením bylo více než sto studní. Někteří občané tuto skutečnost nenahlásili, takže
přesný počet není znám. V dolní části obce, ale i jinde, to byly studny, které jsou jediným zdrojem
pitné vody. Přes osmdesát studní vyčistili hasiči a provedli jejich sanaci. Další studny budou hasiči
ještě čistit. Občané si však mohou sanaci studní provést sami, návod jsme zveřejnili již v minulém
zpravodaji, nyní jej znovu zveřejňujeme. Výsledky rozborů, které provedla KHS jsou
neuspokojivé, ze 77 rozborů je jen jeden nezávadný.
Majitelé studní si musí uvědomit, že studna má na jedné straně své výhody - pitná voda je zadarmo.
Má však zároveň své nevýhody, riziko ohrožení je veliké. Důležitá je proto ochrana před
znečištěním. Nejbližší okolí studny / 2 m / musí mít vodotěsnou dlažbu vyspárovanou od studny tak,
aby dešťová voda mohla volně odtékat. Do vzdálenosti 10 m od studny nesmí mít přístup zvířata,
nemělo by se zde hnojit ani hnůj skladovat, mýt auta, používat rozpouštědla apod. Je nutno
kontrolovat vodotěsnost septiků a žump v okolí, ty se při povodních vyplavují a jsou příčinou
zamoření studní. Horní skruž by měla být alespoň 80 cm na povrchem, kryt uzamčen. Jednou za
pár let je třeba studnu vyčerpat a vyčistit. Pravidelné rozbory vody nejsou nařízeny / neplatí to pro
podnikatele, kteří vodu používají k podnikatelským účelům, ti rozbory mít musí /, ale je
zodpovědné si je nechat čas od času udělat. Odhaduje se, že více než polovina studní neodpovídá
hygienickým požadavkům a voda z nich může být příčinou infekčních chorob, ale také
chronických nemocí včetně rakoviny. Z těchto řádků vyplývá, že je možné, že řada z vás, kteří jste
si v minulosti nikdy nenechali žádný rozbor vody udělat, měla vodu závadnou i před povodní.
Přesto sanaci studní doporučuji, rozhodně se tím nic nepokazí. Je však na zváženou, zda nebude
lepší, hlavně v místech, která jsou pravidelně zaplavována, skutečně vybudovat vodovod, pokud
bude dostatek zájemců o napojení.
Nahlásil jsem majitele postižených studní na ČČK, který slíbil každému, kdo bude mít rozbor vody
ze studny, která je jediným zdrojem, finanční podporu ve výši 4.500,- Kč. Tyto peníze jsou určeny
právě k tomu, abyste si studny řádně vyčistili a vodu nechali analyzovat. Termín předání peněz
bude vyhlášen a mělo by se tak dít přímo na obecním úřadě.
KHS bude provádět rozbory pouze těm, kteří byli již dříve nahlášeni, ale rozbory zatím nemají.
Ostatní si mohou požádat o provedení rozborů u akreditovaných laboratoří:
- Zdravotní ústav Ostrava, pracoviště Nový Jičín
- Laboratoř Morava s.r.o, Studénka
- Ing. Svobodová, Příbor

tel. 556 719 571
556 400 333
556 719 560

Čištění vrtaných studní provádí : Lidařík s.r.o., pan Kučera tel. 777 310 944,
www.lidarik@seznam.cz
Vodovody v obci poškozeny nebyly mimo vodovodní přípojky k lyžařské chatě. Zatopena zde byla
šachta s topidly a čerpadly. Bude nutné provést přestavbu této šachty nad terén, opravit čerpadla,
předělat rozvody, postavit domeček a zateplit ho. Odhadované náklady 180.000,- Kč.

 Sklepy, garáže, suterény
Při povodni bylo zatopeno více jak sto rodinných domků, především suterény ve kterých jsou dnes
vodárny, prádelny, kotelny i garáže. Některé suterény jsou obyvatelné. Škody řeší pojišťovny.
Vypomohli jsme vysoušeči a odvozem odpadů zdarma, nahlásili jsme stav na ČEZ a.s. se žádostí o
slevu na platbách elektrické energie. Jestli bude žádost ze strany ČEZ akceptována není jisté.
Z obecního majetku je poškozen sklípek v kulturním domě a sklep na potraviny v ZŠ, obě škodní
události řeší pojišťovna Kooperativa.

 Závěr
Na odstranění prvotních povodňových škod vyčlenil KÚ MSK pro obec Veřovice dotaci ve výši
300.000,- Kč. Protože práce již musejí být prováděny platíme je z našeho rozpočtu. Abychom mohli
pokračovat, musí zastupitelstvo obce rozpočet upravit a schválit přijetí dotace od kraje, dříve
peníze nedostaneme.
Zároveň jsme s odbornými komisemi stanovili výše škod na obecním majetku a připravili podklady
a požadavky spolu se zástupci stavebního odboru MěÚ Frenštát p.R. do „Plánu obnovy
zaplavených oblastí “. Doufám, že kraj a vláda najdou zdroje, které nám pomohou povodňové
škody napravit co nejdříve. Bohužel také my budeme muset přehodnotit své obecní priority a najít
vlastní zdroje k financování prováděných prací, souvisejících s povodní, což bude znamenat, že
některé plánované akce nebudou realizovány.
Přesto všechno vám přeji krásný a příjemný zbytek léta, hezkou veřovskou pouť a fotbalistům
úspěšný start do nové sezony, tentokrát v krajské soutěži.
Ing. Břetislav Piterák
starosta obce

OZNÁMENÍ O PROVÁDĚNÍ PRŮZKUMU
Oznamujeme občanům, že se v naší obci provádí od měsíce července 2009 až do měsíce září 2009
průzkum způsobu odvádění odpadních vod od nemovitostí našich občanů. Tento průzkum
provádějí z pověření Obecního úřadu Veřovice pan Ing. Vladimír Gazda (jako odborník) a pan
Vlastimil Caisberger (za kontrolní výbor obce). Údaje zjištěné tímto průzkumem budou použity
jako podklad pro projekt obecní kanalizace.

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. Najímanou vodu ve studni, po provedené dezinfekci např. přípravkem Savo,
načerpáme do všech domovních rozvodů a akumulačních nádrží (řádné načerpání ověříme tím, že
odpouštíme ze všech vodovodních baterií v domě vodu tak dlouho, až začne vytékat voda silně páchnoucí po
chlóru. Dle použitého systému ohřevu teplé vody v domě zajistíme naplnění všech zásobních nádob (bojlerů)
nachlorovanou vodou ze studny. V rozvodných a akumulačních systémech jak studené, tak teplé vody
necháme tuto přechlorovanou vodu stagnovat po dobu minimálně 12 hodin (nejlépe přes noc).
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.

Kontakty na 2 akreditované laboratoře působící v okrese Nový Jičín:
Laboratoř MORAVA ve Studénce - tel: 556 400 333
Laboratoř Zdravotního ústavu Ostrava, pobočka Nový Jičín - tel: 556 719 571

PODĚKOVÁNÍ AFC VEŘOVICE
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem hráčům a hráčkám fotbalového klubu AFC Veřovice za
vzornou reprezentaci našeho klubu a obce ve fotbalové sezóně 2008/2009, zvláště pak družstvu
mužů, které se stalo Přeborníkem okresu Nový Jičín a po 36 letech se vrací do krajské soutěže I.B
třídy.
Dále děkuji všem trenérům a vedoucím týmů za jejich obětavou práci, funkcionářům fotbalového
výboru za dobré řízení a rozvoj klubu, starostovi a zastupitelstvu obce za podporu a nezištnou
pomoc při údržbě a financování klubu.
Poděkování patří také všem fanouškům za jejich morální podporu a samozřejmě podnikatelským
subjektům za spolufinancování fotbalového klubu.
AFC Veřovice finančně a materiálně podporovali a podporují tyto subjekty:
Obec Veřovice, Obec Bordovice, OFS Nový Jičín, ALVE, spol. s r.o. Veřovice, GOLDYS - Tomáš
Gold, Josef Nevřiva - práce autojeřábem, Jaroslav Balcárek, Ing. Břetislav a Michal Piterákovi pěstitelská pálenice, SITEX - Zdeněk Halamík, PNEU Zátopek, Nikey - myčky vozidel, Lukáš
Kašpárek - plastová okna, Dřevotrust Nový Jičín, Lubomír Jeřábek - elektromontáže, Radomír
Pavliska - stínící technika, Stavební firma Josef Slavík, Tomáš Nevřiva - zemní práce, MATUŠ

TRADE - Pavel Matúš, LUČINA s.r.o., Veřovice, Občerstvení U JANY Veřovice, Miroslav Kolář,
Jakub Satek, Restaurace u Hyklů - Jadwiga Hyklová, D.Q.RYLES - Zbyněk Štverka,
Miloslav Kocián - OSV, Autodoprava Ryšková, VOSTAV Ostrava s.r.o., LUKY - Lukeš,
EUROPLAST - Sklář, Jaromír Černoch, Lipka HQ s.r.o., TS Valašské Meziříčí, ASOMPO, a.s.
Zároveň bych chtěl pozvat všechny příznivce našeho fotbalu na podzimní část fotbalové sezóny
2009/2010, která začne již v sobotu 15.8.2009 na našem hřišti mistrovskými zápasy B-mužů proti
Tiché a A-mužů proti Kozlovicím.
Zdeněk Bartoň
AFC Veřovice, o.s.

AFC Veřovice

Fotbalový kalendář
Datum

Kolo Soutěž

Čas

Domácí
AFC
AFC

15.8.2009
15.8.2009

So 2.
So 2.

IV. tř. muži "B" 14:45
I.B muži "A"
17:00

22.8.2009

So 3.

KS dorost

23.8.2009

Ne 3.

IV. tř. muži "B" 17:00

23.8.2009

Ne 3.

I.B muži "A"

17:00

FC Bílovec

29.8.2009
29.8.2009
30.8.2009
30.8.2009

So
So
Ne
Ne

OP žáci
I.B muži "A"
KS dorost
IV. tř. muži "B"

15:00
17:00
14:45
17:00

29.8.2009

So 1.

MSD ženy

13:30

AFC
AFC
AFC
AFC
Valašské
Meziříčí

2.9.2009

St

KS dorost

17:00

4.9.2009
5.9.2009

Pá 2.
So 5.

OS přípravka
OP žáci

17:00
10:00

5.9.2009

So 5.

IV. tř. muži "B" 17:00

6.9.2009
6.9.2009
6.9.2009

Ne 5.
Ne 5.
Ne 2.

KS dorost
I.B muži "A"
MSD ženy

12.9.2009

So 6.

12.9.2009

4.
4.
4.
4.

14:45

Petřvald
u Karviné
Skotnice /
Mošnov

podzim 2009
Hosté

Odjezd bus Pozn.

-

Tichá "B"
Kozlovice

-

AFC

12,45

malý aut.

-

AFC

15,30

Mošnov

-

AFC

15,30

spol.aut.
A i B družstvo

12,30

malý aut.

malý aut.

Vražné
Staříč
Staříč
- Životice/Hodslavice
-

AFC

AFC

-

Bohumín

-

Štramberk
AFC

9,00

-

AFC

auta

14:15
16:30
10:00

AFC
Štramberk
Vlčovice
- Mniší "B"
Jablunkov
Kateřinice
AFC

-

AFC
AFC
Stachovice

12,15
15,15

KS dorost

13:30

Havířov

-

AFC

11,30

So 3.

MSD ženy

14:00

Bruntál

-

AFC

11,15

12.9.2009
12.9.2009
12.9.2009

So 6.
So 6.
So 6.

OP žáci
14:30
I.B muži "A"
16:30
IV. tř. muži "B" 16:30

-

AFC
AFC
AFC

13,30
15,15
auta

13.9.2009

Ne 3.

OS přípravka

10:00

Příbor
Fryčovice
Mořkov "B"
Vlčovice
- Mniší

-

AFC

9,00

18.9.2009
19.9.2009
19.9.2009
20.9.2009
20.9.2009
20.9.2009

Pá
So
So
Ne
Ne
Ne

OS přípravka
OP žáci
I.B muži "A"
KS dorost
IV. tř. muži "B"
MSD ženy

17:00
14:00
16:00
13:45
16:00
14:00

AFC
AFC
AFC
AFC
AFC
Štramberk

-

Lichnov
Hostašovice
Lichnov
Vratimov
Hostašovice
AFC

auta

2.

4.
7.
7.
7.
7.
4.

malý aut.

Moravskoslezský
Kočov
malý aut.
Životice
malý aut.

23.9.2009

St

2

OP žáci

16:30

AFC

-

Petřvald n.M.

25.9.2009
26.9.2009
26.9.2009
26.9.2009
27.9.2009
27.9.2009

Pá
So
So
So
Ne
Ne

5.
8.
8.
8.
8.
5.

OS přípravka
KS dorost
IV. tř. muži "B"
OP žáci
I.B muži "A"
MSD ženy

17:00
10:15
16:00
13:45
16:00
10:00

Rybí
Skotnice
Lubina
Tísek
Tichá
AFC

-

AFC
AFC
AFC
AFC
AFC
Havířov

2.10.2009
3.10.2009
3.10.2009
4.10.2009
4.10.2009
3.10.2009

Pá
So
So
Ne
Ne
Ne

6.
9.
9.
9.
9.
6.

OS přípravka
OP žáci
I.B muži "A"
KS dorost
IV. tř. muži "B"
MSD ženy

17:00
13:30
15:30
13:15
15:30
13:30

AFC
AFC
AFC
AFC
AFC
Poličná

-

9.10.2009

Pá 7.

OS přípravka

17:00

10.10.2009 So 10.

I.B muži "A"

15:30

11.10.2009
11.10.2009
11.10.2009
11.10.2009

Ne
Ne
Ne
Ne

10.
10.
10.
7.

OP žáci
KS dorost
IV. tř. muži "B"
MSD ženy

10:00
13:15
15:30
10:00

Mořkov
Suchdol n.
O.
Kateřinice
Albrechtice
Ženklava
AFC

16.10.2009
17.10.2009
17.10.2009
18.10.2009
18.10.2009
18.10.2009

Pá
So
So
Ne
Ne
Ne

1.
11.
11.
11.
11.
8.

OS přípravka
OP žáci
I.B muži "A"
KS dorost
IV. tř. muži "B"
MSD ženy

16:30
13:00
15:00
12:45
15:00
14:00

24.10.2009 So 1.

OP žáci

10:00

24.10.2009 So 12.
24.10.2009 So 1.

25.10.2009 Ne 9.

KS dorost
10:30 Frenštát p.R.
IV. tř. muži "B" 14:30 Nová Horka
Vlčovice
I.B muži "A"
14:30
- Mniší
AFC
MSD ženy
10:00

28.10.2009 St

OP žáci

14:30

31.10.2009 So 13.
1.11.2009 Ne 13.

I.B muži "A"
KS dorost

7.11.2009

So 1.

8.11.2009

Ne 1.

25.10.2009 Ne 12.

3.

16,00
9,15
auta
12,15
15,00

malý aut.
hřiště Mošnov

Kateřinice
Suchdol n.O.
Příbor
Petrovice
Bernartice n.O.
AFC

12,30

Val. Meziříčí

-

AFC

16,00

malý aut.

-

AFC

14,15

-

AFC
AFC
AFC
Sl. Ostrava "B"

8,45
11,15
auta

malý aut.
malý aut.

AFC
AFC
AFC
AFC
AFC
Vítkovice

-

Tichá
Mořkov
Starý Jičín
Staré Město
Žilina
AFC

12,30

malý aut.

Kunín

-

AFC

-

AFC
AFC

9,30
auta

-

AFC

13,30

-

Hlučín "B"

Skotnice

-

AFC

14:30
12:15

AFC
AFC

-

Odry
Petrovice

KS dorost

11:45

I.B muži "A"

14:00

Kopřivnice
Petřvald
na Mor.

-

malý aut.

asi se bude
hrát doma
malý aut.

13,30

malý aut.

AFC

10,45

malý aut.

AFC

12,45

INFORMACE OREL JEDNOTA VEŘOVICE
Orel jednota Veřovice oznamuje, že orlovna bude pro veřejnost ve dnech 8.8.-16.8.2009 uzavřena.

NABÍDKA POMOCI PRO OBČANY postižených povodněmi
Lucie Pilátová
Koberce-podlahové krytiny
Obchodní dům Javor (bývalý J.Meinl - naproti Čedoku Nový Jičín)
ul. Gen. Hlaďo č.p. 1849/25
741 01 Nový Jičín

nabízí pomoc občanům, poškozeným letošními povodněmi:

15 % slevu na veškerý sortiment v prodejně
(koberce, podlahové krytiny),
po dohodě je možný dovoz zdarma či se slevou
Kontakt : Lucie Pilátová, tel.č.  556 707 305,  736 520 484

FIRMA: PURTEX s.r.o.
Ústecká 103
250 66 Z d i b y
- český výrobce matrací - nabízí občanům zatopených domů ve městech a obcích postižených
povodní d o d á n í m a t r a c í.
Na tyto matrace poskytne firma PURTEX, s.r.o. občanům mimořádnou slevu ve výši 40 % z ceníku
(firma nepožaduje potvrzení o vytopení). Termín dodání cca 10 dní. Matrace firma zasílá
zájemcům na dobírku s dopravou ZDARMA. Veškerý sortiment PURTEXu je také umístěn na
www.purtex.cz. Případné objednávky mohou zájemci zasílat na výše uvedenou adresu
s označením : „ Povodně 2009 “.
Kontaktní osoba :
Z. Hubáčková, tel.č.: 284 021 811, mobil: 606 388 321, fax: 284 021 821,
e-mail: hubackova@purtex.cz.
Katalog matrací včetně ceníku je k dispozici také na Obecním úřadě ve Veřovicích.

NABÍDKA
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.

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

NABÍDKA
Léčení energiemi REIKI a RECONNECTION.
Co může terapie pravidelného REIKI přinést:
• neustálý přísun životní a léčivé energie REIKI
• významný preventivní program proti oslabení organismu a imunitního
systému
• výborný podpůrný program a nanejvýš vhodný doplněk jakékoliv klasické i alternativní léčby
• odbourání krátkodobých a zejména dlouhodobých i chronických nemocí na energetické úrovni
• dobrý spánek, překonání únavy a mnoho dalších pozitiv v závislosti na stavu a individualitě
člověka - bolesti hlavy, páteře, kloubů, deprese atd.
Kontakt:
Miroslava Plocová
Veřovice 545
Tel. 774 657 687
e.mail- miroslava.plocova@centrum.cz

- nabízí med z místních lesů, sklenice 0,7 l
(950 g) za 100,- Kč. Další nabídka: medové pivo, medovina ve skle i
rozlévaná. Rozvoz jakéhokoliv množství. Kontakt: 731 280 387.

Občerstvení u Jany
Zveme Vás do nově otevřeného stánku na příjemné posezení u piva a chutného rychlého
občerstvení. Pro děti je připraveno pískoviště, skluzavka a

trampolína - zdarma.
Stánek se nachází cca 200 metrů nad fotbalovým hřištěm při cestě na Javorník,

Provozní doba prázdniny:
Pondělí - pátek
Sobota - neděle

17:00-21:00
9:00-21:00

Při předložení této reklamy sleva 10% na vše, vyjma piva a tabákových výrobků,
pro jednorázovou útratu. Sleva platí do konce srpna !

Motto měsíce:
Víte, z čeho vznikl člověk? Z trnky. Z trnky je totiž slivovica a ze slivovice je opica a z opice je
člověk!

Restaurace Na Fojtství ve Veřovicích Vás srdečně zve na předpouťový
LETNÍ VEČER se skupinou METEOR, který se bude konat v pátek dne
14. srpna 2009 od 19.00 hod.. Pochutnat si můžete na těchto specialitách:
vepřová kýta na rožni, grilované kuřecí špalíčky, špízy, steaky, apod.
Vybrat si můžete samozřejmě i z našich tradičních specialit.
Čepujeme:
100 černé pivo Velkopopovický kozel
120 - 100 světlé pivo Radegast.
Těšíme se na Vaši hojnou účast. Akce se koná
za každého počasí.

Poděkování a informace o proběhlé finanční sbírce
Výbor Sboru dobrovolných hasičů ve Veřovicích děkuje všem občanům, kteří se dne 11. července
2009 zúčastnili pohárové soutěže a následně i letního večeru za jejich účast na této akci.
Zároveň bych chtěl poděkovat za finanční příspěvky ve sbírce pro obce postižené povodněmi.
Občané Veřovic přispěli částkou 43.100,- Kč, včetně dobrovolného vstupného
(na dobrovolném vstupném, které bylo věnováno jako příspěvek na postižené
obce se vybralo 5.100,- Kč). K této sumě jsme přiřadili ještě dar od farnosti
Koněšín, který činil celkem 58.900,- Kč. Celá částka tedy činila 102.000,- Kč a
byla rozdělena do tří obcí: Jeseník nad Odrou 35.000,- Kč, Kunín 47.000,- Kč
a Šenov u Nového Jičína 20.000,- Kč.
Děkujeme ještě jednou všem uvědomělým občanům za jejich dary a příspěvek, který jistě pomůže
lidem v oblasti postižené povodní více, než byla naše obec.
Za výbor SDH Veřovice
František Černoch
starosta SDH Veřovice

Lubomír Randýsek
Zdeňka Matulová
Josef Slavík
František Černoch
Marie Popová
Luděk Křížek
Josef Vašut
Karel Rýc
Oldřich Geryk
Vladimír Geryk
Lenka Geryková
Anna Černochová
Oldřiška Šmahlíková

„ Špatná zpráva je ta, že čas letí. Dobrá zpráva je ta, že Vy jste pilot. “
Michael Althsuler

