Září 2009

Motto: Člověk člověku …... v každém věku již od pravěku.
Svého času provedl kontrolní výbor zastupitelstva naší obce prohlídku obce se zaměřením na
zdevastované objekty.
Je třeba říci, že většina z těch objektů, které za zdevastované byly označeny, už má své nové
majitele a ti se již starají, aby nabytou nemovitost zkrášlili. Několik hrůzných nemovitostí však v
obci zůstává, jejich vlastníci dělají jakoby nic a jejich sousedé trpí.
Není pravda, že když je na mém pozemku nepořádek, když na mém pozemku pálím listí nebo
suchou trávu, když si na svém pozemku udělám kompost přímo sousedovi pod okny nebo blízko
sousedovy studny, že tomu druhému to musí být jedno.
Zaplevelené neposečené zahrady, domky jak po útoku husitů, různé polozbořené kůlny nebo
maringotky jsou u nás dosud k vidění.
A tato semeniště „nepořádku“ přitahují část naší mládeže, hledající útočiště před zraky veřejnosti,
aby zde „vegetili“. Často u toho nechybí drogy. Ty nejsou zadarmo. Není se co divit, že se opět
ztrácejí měděné okapy i jiné věci, které lze prodat. Ale droga je droga. Člověk postižený drogovou
závislostí je nemocný, má se léčit, dokud je čas. Neléčený se stává pro okolí, ale i pro vlastní rodinu
nebezpečným.
Jak z toho ven? Určitě to není jednoduchá záležitost. Pokud budou místa příznivá pro „veget“ ,
pokud budeme vůči sobě bezohlední a vůči dění kolem sebe nevšímaví, pak se ničemu nedivme.
Ing. Břetislav Piterák
starosta obce

Zpráva z jednání Rady obce
Rada obce na 62. a 63. jednání projednala a vzala na vědomí informaci starosty obce o provedení
společné prohlídky vodního toku Jičínka a jeho hlavních přítoků s cílem zjištění povodňových škod.
Prohlídka byla provedena z iniciativy Lesů ČR, které jsou správci toku. Přizváni byli starosta obce,
zástupce CHKO Beskydy a zástupce odboru životního prostředí MěÚ Frenštát pod Radhoštěm. Za
Lesy ČR byl přítomen p. Blažek a odborný pracovník na vyčíslení škod. Z prohlídky je vypracován
zápis. Celkové škody na vodním toku v obci Veřovice jsou 8,5 milionu Kč. Zápis z prohlídky je
podkladem pro zpracování Plánu oprav vodních toků poškozených živelnou pohromou. Tento plán
vypracovává a bude realizovat správce toku Lesy ČR. Do rozsahu těchto prací patří také opatření
a opravy přítoku Jičínky, který protéká a při povodni zaplavuje „cigánskou ulici“. Obec Veřovice z
vlastního rozpočtu může opravovat jen vlastní majetek, který s tokem Jičínky souvisí, a to jsou

mosty a lávky. I tyto opravy ovšem souvisí se zpevněním břehů, které musí nejdříve provést Lesy
ČR. Proto byly lávky přes Jičínku za Dolním dvorem a u „cigánské ulice“ opraveny tak, aby se přes
ně dalo přecházet, je však potřeba dodržovat veškerou opatrnost.
Rada obce dále vzala na vědomí, že Okresní soud v Novém Jičíně zahájil řízení o prohlášení Jana
Marka, nar. 20.9.1890 ve Veřovicích za mrtvého. Ten se v roce 1924 vystěhoval do ciziny a zanechal
na území obce Veřovice nemovitý majetek, ke kterému se nikdo nehlásí a není o něj pečováno s péčí
řádného hospodáře. Na základě vyhlášky, zveřejněné na úřední desce, se může nezvěstný Jan
Marek do 3.8.2010 přihlásit, případně, kdo o něm něco ví, může podat zprávu buď Okresnímu
soudu v Novém Jičíně nebo určené opatrovnici Dáji Fojtíkové, Štramberk, Bařiny 719. Po uplynutí
lhůty 3.8.2010 bude Jan Marek prohlášen za mrtvého u bude pokračovat dědické řízení.
Rada obce vzala na vědomí informaci starosty obce o stavu prací na novém územním plánu. Obec
Veřovice obdržela od zpracovatele USO Ostrava dva výtisky návrhu nového územního plánu. V
návrhu byly zapracovány všechny žádosti občanů o změnu, kromě těch žádostí, které nelze
zapracovat z důvodu negativních stanovisek dotčených orgánů a organizací. Jedná se o žádosti o
převedení pozemku na plochy rekreace. Dále se jedená o parcely, které se nacházejí v ochranném
pásmu Českých drah, ochranném pásmu VN a VVN, ochranném pásmu lesa nebo v některých z
dalších ochranných pásem, stanovených zákonem. V současné době, v průběhu měsíce září, se s
návrhem územního plánu seznamují zastupitelé obce, poté bude návrh územního plánu předán
pořizovateli - MěÚ Frenštát pod Radhoštěm, odboru výstavby a územního plánování. Pořizovatel
pak formou vyhlášky určí termín veřejného projednávání. Veřejného projednávání se mohou
zúčastnit všichni, kteří se chtějí s návrhem územního plánu blíže seznámit, žadatelé o změnu,
kdokoliv. Termín veřejného projednávání bude také zveřejněn ve Veřovském zpravodaji.
Rada obce vzala také na vědomí předběžnou informaci o úrazu zaměstnance obce pana Jaroslava
Kunce, případ vyšetřuje odbor hospodářské kriminality PČR Nový Jičín a dosud není vyšetřování
uzavřeno.
Rada projednala organizační zabezpečení 7. ročníku Běhu rodným krajem Emila Zátopka dne
19.9.2009. Průběh obcí zajistí pořadatelská služba pod vedením Ladislava a Jany Štěpánových,
vysílání místního rozhlasu starosta a paní Eva Bartoňová. Doprovodný běh nebude organizován.
Cenu za vítězství na prémii u Kulturního domu ve Veřovicích předá za obec Veřovice při
slavnostním vyhodnocení v Rožnově pod
Radhoštěm pan Ladislav Štěpán. Start závodu je 19.9.2009 v 11,00 hodin před Technickým
muzeem v Kopřivnici, průběh naší obcí od 11,20 - 12,20. hod od křižovatky po hlavní cestě,
odbočka u modrého obchodu na horním konci směrem na Pádolí a dále na Rožnov p.R.
Rada obce byla informována o návštěvě delegace z partnerské obce Hendungen ve Veřovicích ve
dnech 19.-20.9.2009. Cílem návštěvy je projednání další spolupráce a dohodnutí termínu návštěvy
delegace z Veřovic v Hendungenu v roce 2010.
Delegace odjede z Veřovic v neděli po obědě. Program připraví starosta obce.
Rada obce schválila rozpočtová opatření č. 4/2009, která se týkala přesunu finančních prostředků
na práce související s opravami střechy a okapů ve škole a čištěním příkop a kanalizací po povodni.
Rada obce dále schválila Smlouvu o knihovnických službách mezi Obcí Veřovice a Městem
Frenštát pod Radhoštěm, výběr projekční firmy Jan Siuda, Frenštát p.R. na vypracování
projektové dokumentace „Stavební úpravy kabin sportovního areálu Veřovice“, výběr firmy
SHARP CENTRUM Ostrava na rozšíření pracoviště CZECH POINT při Obecním úřadě ve
Veřovicích a zadání provedení oprav místních komunikací poškozených povodní TS Valašské
Meziříčí.

Rada obce schválila jednostranné navýšení nájemného v obecních bytech podle zákona č. 107/2006
Sb., a zákona č. 180/2009 Sb., na částku 19,87 Kč za m2, a to od 1.1.2010.
Rada obce ustanovila termín 15.10.2009 pro podání žádostí o finanční příspěvek z rozpočtu obce na
rok 2010 na činnost spolků a občanských sdružení.
Žádám tímto všechny předsedy zájmových spolků a občanských sdružení včetně Klubu důchodců,
aby žádosti předložili v daném termínu a řádně své požadavky zdůvodnili.

20. Zasedání zastupitelstva obce Veřovice dne 3.9.2009
Zastupitelstvo obce po projednání stanovených bodů programu přijalo toto usnesení:

USNESENÍ
z 20. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, konaného dne 3.9.2009
Zastupitelstvo obce:
A - určilo:
1. zapisovatele paní Evu Bartoňovou
2. ověřovatele zápisu: Mgr. Renatu Štěpánovou a Helenu Adamcovou
B - zvolilo:
1. návrhovou komisi ve složení: Ing. Ivana Obšilová a František Černoch
C - projednalo:
1. návrhy smluv o poskytnutí dotace
2. návrh rozpočtových opatření č.5 na rok 2009
3. návrh na řešení daně z nemovitosti
4. návrh závěrečného účtu DSO Sdružení povodí Sedlnice, zprávu revizní komise DSO Sdružení
povodí Sedlnice, úpravu rozpočtu DSO Sdružení povodí Sedlnice č.1/2009 a úpravu rozpočtu č.
1/2009 Mikroregionu Frenštátsko
5. návrh Střednědobého plánu sociálních služeb ve správním obvodě města Frenštát p.R.
6. návrh zpracování nových zřizovacích listin příspěvkových organizací
7. návrh dalšího postupu projednání nového územního plánu
8. majetkoprávní záležitosti
D - bere na vědomí:
1. zprávu finančního výboru
2. zprávu starosty obce
3. zprávu revizní komise DSO Sdružení povodí Sedlnice ze dne 7.7.2009
4. úpravu rozpočtu DSO Sdružení povodí Sedlnice č.1/2009
5. úpravu rozpočtu SMO MR Frenštátsko

E- rozhodlo:
podle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění o přijetí dotací od Moravskoslezského
kraje:
1. Neinvestiční účelové dotace ve výši 300.000,- Kč na výdaje spojené s odstraňováním a zmírněním
následků živelné pohromy.
2. Investiční dotace ve výši 770.000,- Kč za účelem spolufinancování uznatelných nákladů
prokazatelně souvisejících s realizací projektu „Rekonstrukce a přístavba ZŠ Veřovice“.
3. Investiční dotace ve výši 721.000,- Kč za účelem spolufinancování uznatelných nákladů
prokazatelně souvisejících s realizací projektu „Rekonstrukce a přístavba MŠ Veřovice “.
F - schvaluje:
1. Program 20. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice
2. Rozpočtová opatření č.5 takto:
Příjmy: 18,885.438 ,- Kč
+ 1,013.851,- Kč
Výdaje: 23,574.438,- Kč
+ 1,013.851,- Kč
Financování: 4,689.000,- Kč

19.899.289,- Kč
24,588.289,- Kč

Plné znění rozpočtových opatření č.5 je nedílnou součástí usnesení z 20. zasedání ZO
3. Závěrečný účet DSO Sdružení Povodí Sedlnice za rok 2008 bez výhrad.
4. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území správního obvodu Města Frenštát pod
Radhoštěm.
5. Uzavření darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce Veřovice ve výši
350.000,-Kč Římskokatolické farnosti Veřovice č.p. 139, IČO 48430641, zastoupené Mgr.
Miloslavem Šmahlíkem, na opravy kostela Nanebevzetí Panny Marie. Podmínkou je darování
pozemků z majetku ŘKF Veřovice v prostoru hřbitova obci Veřovice.
6. Svolání pracovní schůzky zastupitelstva obce k návrhu nového ÚP Veřovice.
7. Záměry prodeje pozemků:
Parc.st. č.737 o výměře 433 m2, parc. st. č.738 o výměře 646 m2 , parc. č. 277/2
výměře 1391 m2, parc.č. 1863/8 o výměře 57 m2
8. Prodej pozemků parc.č. 2168 /7 díl a) o výměře 99 m2 a parc.č. 2166 díl b) o výměře 61 m2 za
cenu 50,-Kč/m2 panu Jaroslavu Borovskému, Dukelská 1054/8, Kopřivnice podle GP č. 107231/2009 vypracovaného Ing. Miroslavem Veselkou dne 27.7.2009.
Prodej pozemku parc.č. 2082/3 díl e) o výměře 111 m2 a parc.č. 1375/1 díl f) o výměře
21 m2 paní Blaženě Kovalské, Veřovice 361 za cenu 50,- Kč/m2 podle GP č. 1014-20/2008
vypracovaného Ing. Miroslavem Veselkou dne 28.4.2008.
9. Koupi pozemku parc.č. 1625, k.ú. Mořkov o výměře 185 m2 od pana Luďka Mičky,
Veřovice 561 za cenu 50,- Kč/m2 podle GP č.906-27/2008 a 1017-28/2008,
vypracovaného Ing. Miroslavem Veselkou dne 27.6.2008.

Koupi pozemku parc.č. 1370/3 díl b) a i) o výměře 218 m2 od paní Blaženy Kovalské, Veřovice 361
za cenu 50,-Kč/m2 podle GP č.1014-20/2008 vypracovaného Ing. Miroslavem Veselkou dne
28.4.2008.
Koupi pozemku parc.st. č. 267 díl e) o výměře 35 m2 od Jaroslava Borovského, Dukelská 1054/8,
Kopřivnice za cenu 50,- Kč/m2 podle GP č.1072-31/2009 vypracovaného Ing. Miroslavem Veselkou
dne 27.7.2009.
Koupi pozemku parc.č. 2137/5 o výměře 176 m2 za cenu 50 Kč/m2 od Lukáše a
Zuzany Piterákových, Veřovice 247.
10. Prodloužení stávající smlouvy s dopravcem, zajišťujícím zabezpečení ostatní
dopravní obslužnosti do 31.12.2018.
G - neschvaluje:
1. záměr prodeje pozemku - část parc.č. 1139/2 o výměře 7000 m2
H - revokuje:
Usnesení F-5 z 19. zasedání ZO o zvýšení daně z nemovitosti pro rok 2010 na dvojnásobek
I - odročuje:
Projednání zveřejnění záměru prodeje pozemků - část parc.č. 1139/2 o výměře
parc.č.1068/2 o výměře 794 m2

1000 m2 a

J - ukládá: starostovi obce
1. zveřejnit záměry prodeje pozemků a připravit kupní smlouvy podle bodu 7 - 9 tohoto usnesení
do 30.9.2009
2. uzavřít smlouvy s MSK podle bode E tohoto usnesení do 15.9.2009
3. připravit a svolat pracovní schůzku ZO k posouzení návrhu nového ÚP do 15.10.2009
Ing. Břetislav Piterák
starosta obce Veřovice

Ing. Jindra Zábranský
místostarosta obce Veřovice

DALŠÍ INFORMACE PRO OBČANY:
STUDNY A SKLEPY ZAPLAVENÉ PŘI POVODNI

Čištění studní provádí na základě vašich požadavků, které byly odevzdány na obecním úřadě
nebo přímo hasičům, místní sbor dobrovolných hasičů, tentokráte již za úplatu. Cena za vyčištění
studny je smluvní.

Vyplácení dotace na studnu provádí každé pondělí od 13,00 hodin do 16,00 hodin Český
červený kříž, pracoviště v Novém Jičíně, Sokolovská 9, 1. poschodí. Je to u autobusového nádraží
naproti banky ČSOB. Telefon 556 707 842.
Aby byla dotace vyplacena, musí žadatel doložit protokol o rozboru vzorku vody, který musí být
sepsán na jméno žadatele a prokázat se občanským průkazem.

Vrácení zapůjčených odvlhčovačů
Obec Veřovice zajistila po povodni zapůjčení odvlhčovačů od HZS v Novém Jičíně. Byli jsme
požádáni o jejich postupné vracení. Do 15.9.2009 musí velitel zásahové jednotky Jan Geryk vrátit
pět kusů odvlhčovačů typ PZP. Jedná se o největší odvlhčovač červené barvy. Tento odvlhčovač,
kdo ho máte, co nejdříve vraťte na obecní úřad nebo do hasičské zbrojnice. Ostatní odvlhčovače
vraťte po dohovoru s panem Janem Gerykem. Telefon na pana Jana Geryka 776 148 294.

Návštěva z partnerské obce Hendungen dne 19. a 20. září 2009
Ve dnech 19. a 20. září 2009 se uskuteční v naší obci krátká návštěva z partnerské obce Hendungen
(Německo). Naši obec svou návštěvou poctí starosta obce Hendungen pan Martin Balling,
místostarostové Alfred Kaiser a Ulrika Buchert, radní obce Gunter Werner, Joachim Breun,
Reinhold Seifert a tlumočnice Jana Fuchsová. Příjezd delegace se předpokládá na 15,00 hodin dne
19. září 2009.
Novela zákona o sociálních službách - příspěvek na péči
Dne 1. července 2009 byl vyhlášen ve Sbírce zákonů České republiky (částka č. 61 ročník 2009)
zákon č. 206/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony. Novela zákona o sociálních službách nabyla účinnosti
dnem 1. srpna 2009 a vnáší do současného systému několik zásadních změn. Jde zejména o zvýšení
měsíčního příspěvku na péči pro osoby s nejtěžším postižením, o zmírnění podmínek pro vznik
nároku na příspěvek na péči pro chronicky nemocné děti do 18 let a o změnu způsobu výplaty
příspěvku na péči pro dospělé. Podmínky nároku na příspěvek na péči u osoby do 18 let věku
Od 1. srpna 2009 dochází ke zmírnění podmínek pro vznik nároku na příspěvek na péči pro děti do
18 let věku tak, aby na něj dosáhly především děti chronicky nemocné (např. diabetes,
fenylketonurie, celiakie, nádorová onemocnění apod.), a to tak, že se snižuje počet úkonů (z 5 na 4
úkony péče o vlastní osobu a soběstačnosti), které zakládají nárok na přiznání příspěvku na péči u
dětí do 18 let. Výše příspěvku na péči, jde-li o stupeň IV (úplná závislost). Novela zákona zvyšuje od
1. srpna 2009 příspěvek pro osoby, které se považují za závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve
stupni IV (úplná závislost), na 12.000 Kč měsíčně.
Žádost o příspěvek na péči.
Žadatel o příspěvek na péči bude povinen již při podání žádosti uvést, jakým způsobem a kým mu
bude nebo již je péče poskytována. Pokud tuto informaci ani po výzvě ze strany správního orgánu
neuvede, nemůže mu vzniknout nárok na dávku.
Kontrola využívání příspěvku na péči
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností budou moci provádět kontroly využití příspěvku na péči
efektivnějším způsobem. Je to dáno jednak tím, že novela zákona zavedla přesný výčet okolností,
které musí být podrobeny kontrole, a jednak budou mít pracovníci obecních úřadů k dispozici
přesný soupis činností (z výsledků posouzení lékařskou posudkovou službou), ve kterých příjemce
dávky vyžaduje pomoc či podporu. Kontrola se tedy bude moci zaměřit na to, zda je příspěvek
využíván za účelem zajištění péče, a současně na to, zda je péče správně zacílena.
Způsob výplaty u příspěvku na péči v I. stupni (lehká závislost) - 2.000 Kč
Od 1. ledna 2010 se zcela mění systém vyplácení příspěvku na péči v I. stupni u dospělých osob.
Nově se totiž zavádí tzv. kombinovaný způsob výplaty. Jedna polovina dvoutisícové dávky bude

vyplacena peněžně a druhá formou věcného plnění. Věcným plněním se rozumí výplata za pomoci
poukázek, které budou uplatnitelné pouze u registrovaných poskytovatelů služeb sociální péče jako
úhrada za péči. Paušální uplatnění nepeněžní výplaty by však v některých případech mohlo
způsobit znevýhodnění některých příjemců dávky. Může se totiž stát, že v místě, kde člověk žije,
nebude vhodná služba, nebo by mohlo dojít k omezení neformálních způsobů péče především ze
strany osob blízkých. Dojde-li k těmto situacím, může být příspěvek na péči na základě rozhodnutí
obecního úřadu obce s rozšířenou působností i nadále poskytován v plné hodnotě v penězích.
Zpracovala: Svatoslava Nová, OSV, MěÚ Frenštát pod Radhoštěm.

BĚH RODNÝM KRAJEM EMILA ZÁTOPKA
Dne 19. září 2009 proběhne již 7. ročník „ Běhu rodným krajem Emila Zátopka “. Závod je zařazen
do seriálu Českého běžeckého poháru 2009. Trasa vede z Kopřivnice do Rožnova p.R. přes
Štramberk, Ženklavu a Veřovice. Start je v 11,00 hodin od Technického muzea v Kopřivnici, cíl ve
Valašském muzeu v přírodě v Rožnově p.R. Délka tratě je 22,30 km. Slavnostní vyhlášení vítězů
včetně předání cen proběhne za účasti paní Dany Zátopkové a členů Českého klubu olympioniků
od 13,00 hodin. Přihlášky do závodu jsou přijímány do 14. září 2009 na adrese: Zbyněk Sopuch,
Pod Zahradami 1296, 742 21 Kopřivnice anebo na stránkách beh-roznov.koprivnice.org. Veškeré
další informace o závodě podá a propozice zašle: Jiří Harašta, Kpt.Nálepky 1073, 742 21
Kopřivnice, tel.č. 604 130 820, 731 255 023.
Pořadatelé: Město Kopřivnice, Město Rožnov p.R., Český klub olympioniků, Valašské muzeum
v přírodě Rožnov p.R., TJ Rožnov p.R., Regionální muzeum v Kopřivnici, Maraton klub
Kopřivnice.

JEDNOTA OREL VEŘOVICE INFORMUJE
2. ročník tenisového kempu ve Veřovicích
Ve dnech 12.7 - 19.7. a 8.8 - 15.8 2009 se pod záštitou SC NH Ostrava uskutečnily v prostorách
orlovny 2 tenisové kempy pro děti a mládež.
Dohromady se zúčastnilo 70 dětí z celé České Republiky i ze Slovenska.
Chtěli bychom tímto poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci této akce a společnosti
Hamé a.s. za finanční podporu.

KURZY ANGLIČTINY V ORLOVNĚ VE VEŘOVICÍCH
kurz

hodin týdně

hodin celkem

cena

rozvrh

AJ-začátečníci

2x2

110

5 600 Kč

po, st: 16:00
až 17:30

AJ- mírně
pokročilí

2x2

110

5 600 Kč

po, st: 18:00
až 19:30

Výuka od října, možnost platby na splátky. Více informací o dalších jazykových
kurzech najdete na www.bubojazyky.cz. S Vašimi dotazy a přihláškami nás
neváhejte kontaktovat.
Těší se na Vás
Mgr. Lenka Zátopková
lektorka cizích jazyků
BUBO - jazykový klub
e-mail: lenka.zatopkova@bubojazyky.cz
tel.: 777 624 473

Ing. Stanislav Blažek
BUBO - jazykový klub
Trojanovice-Bystré 369
744 01 Frenštát p.R.

www.bubojazyky.cz

Kynologický klub Veřovice
si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat na

XVIII. ročník závodu O cenu Veřovic
a
X. ročník Memoriálu Karla Škarpy
Kdy?
Kde?

v sobotu 3. října 2009 od 8.00 hod
na kynologickém cvičišti ve Veřovicích

Čeká Vás bohaté občerstvení i zajímavá podívaná. Těšíme se na Vaši účast!
členové kynologického klubu Veřovice

KAMENICTVÍ
PETR JANEK
- výroba a montáž nových pomníků moderních i klasických tvarů
- broušení rámů, soklů, krycích desek, ochranné nátěry proti vodě a mechu
- kopání a betonování základů, pokládání dlažby
- sekání a pískování písma (zlacení, stříbření, barvení), montáž plastického písma
- prodej a výměna lamp, váz, vitrín z nerezu, bronzu i žuly

- sjednání zakázek v nejbližším termínu v místě Vašeho bydliště zdarma

Objednávejte u: Petr Janek, Nový Jičín, tel.:777 223 171, 606 223 171
e-mail: kamenictvijanek@seznam.cz, IČ: 64973182
nebo u: Pavel Křížek, Veřovice 173

INZERCE

PŘIPRAVUJETE SVATBU, OSLAVU ŽIVOTNÍHO JUBILEA ? NABÍZÍM VE VÝBORNÉ
KVALITĚ NATOČENÍ AKCE NA VIDEO + speciální diskotéku (i lidovky), včetně moderování a
pomoci při organizaci akce. Zaručujeme špičkovou kvalitu Vaší akce za dostupnou cenu.
Akci osobně realizuje dr. Vítězslav Černoch, včasná rezervace je nutná, tel. č.  728 362 757.
Kontakt:
Podbeskydská agentura
PhDr. Vítězslava Černocha
742 72 Mořkov, Za Sušárnou 391,
e-mail: vita.cernoch@cmail.cz.

Zajímavá nabídka
Čištění geopatogenních zón a negativní energie v domech, bytech
popřípadě firem.
Lepší a kvalitnější spánek v ložnicích a dětských pokojích, příjemný a klidný pobyt
ve vyčištěných prostorách.

Léčení energiemi REIKI a RECONNECTION
Jak léčení duchovními energiemi probíhá
Energie budou působit přesně tam, kde to Vaše tělo a duše potřebuje. Předává se
mimo jiné přikládáním rukou na místa na lidském těle. Duchovní energie pak putuje
na všechna potřebná místa v energetických tělech a celý proces si řídí Vaše tělo. To si
řekne, kde je energie nejvíce potřeba a tam se jí také nejvíce dostane. Zároveň se
stimuluje obranyschopnost organismu, dochází ke spuštění samo léčebných a
regeneračních procesů a dlouhodobě přetěžované orgány obnovují svůj výkon. Křeče
a napětí v organismu se uvolňují a to má pozitivní vliv i na psychiku.
Tyto energie léčí např. bolesti hlavy, deprese, bloky na páteři, klouby a mnohá jiná
onemocnění.

Další služby
Poradenství a prodej doplňků zdravé výživy, léčivých
krémů a kosmetiky, koření, beztukové polévky a omáčky.

Kontakt:
Miroslava Plocová
Veřovice 545
742 73 Veřovice
tel. 774 657 687
e-mail: miroslava.plocova@centrum.cz

NABÍDKA
Restaurace Na Fojtství ve Veřovicích přijme uklízečku na brigádu. Nástup možný ihned.
Kontakt: tel.č. 556 857 188

Rudolf Polášek
Marta Kondlerová
Ludmila Konvičková
Eva Kociánová
Božena Machová
Vlasta Kubečková
Miroslav Pítr
Miroslav Kyselý

„ Pro naše štěstí je důležitější, co člověk je, než co člověk má. “
A. Schopenhauer

Hodně štěstí, zdraví, lásky a spokojenosti do dalších let všem jubilantům přeje Obecní úřad
Veřovice.



Vzpomínka

Dne 24. září 2009 uplyne již 15 let od úmrtí pana Miroslava Macha.
Dne 29. května uplynulo 5 let od úmrtí paní Marie Skřídlovské a
dne 22. října uplyne 1 rok od úmrtí pana Miroslava Macha ml.
S láskou v srdci vzpomíná celá rodina Machova.

