Listopad 2009
Motto:
Vyučovat, učit, to je dost těžká práce. Ovšem pasivní tvar tohoto slovesa, učit se, není o nic lehčí.
Hlavně, když jest nutno učit se, učit se, učit se, abychom se odnaučili, co nás učili, když ještě učili,
co se neučí.
Jan Werich

Letošní listopad je významný mimo jiné hlavně tím, že sedmnáctého dne tohoto měsíce to bude 20
let od sametové revoluce. Většina, podle průzkumů veřejného mínění, bude slavit a cinkat klíči,
další to vezmou na vědomí a menšina je znechucena.
Tento můj úvodník nepíší proto, abych uplynulých dvacet let hodnotil. Stránky Veřovského
zpravodaje k tomu nejsou určeny a také bych nerad, aby mi redakční rada musela text upravovat,
zvláště, když jsem pod ním podepsaný.
Chci jen říci v souladu s výrokem Jana Wericha, že za těch dvacet let jsme se, my starší, museli
naučit žít ve společnosti, kde jsou nastavena jiná pravidla než byla před rokem 1989. Odnaučit se
staré, učit se novému. Nová jsou pravidla v politice, v ekonomice, změnily se zákony, vznikly úřady
práce, změnily se vztahy mezi lidmi, mezi národy.
Pro někoho je to těžké, pro někoho méně a někdo to ještě nepochopil.
Ať tak či tak, dvacet let je krátká doba, abychom měli všechno úplně v pořádku, protože naše nová
společnost je stále ještě ve vývoji.
Tak jí k dvacetinám přeji: Zloba, závist, zášť, strach a svár ať už pominou.
Starosta obce
Ing. Břetislav Piterák

Zpráva z jednání Rady obce
* Rada obce na svých jednáních schválila uzavření smlouvy s panem Jaroslavem Štěpánem,
Veřovice 273 na dodávku služeb zajišťujících průjezdnost a průchodnost místních komunikací a
veřejných prostranství v zimním období podle Plánu zimní údržby. Pan Jaroslav Štěpán zajistí se
svými zaměstnanci odhrnování a odklízení sněhu z místních komunikací a veřejných prostranství
na celém území obce.
* Rada obce dále schválila uzavření nájemní smlouvy s manželi Barborou a Miroslavem
Demeterovými na užívání obecního bytu v domě č.p. 348.
* Rada obce schválila Smlouvy o výpůjčce nemovitého majetku příspěvkovým organizacím
Základní a Mateřská škola Veřovice a Kulturní zařízení Veřovice.
* Rada obce ustanovila komisi pro provádění výběrových řízení na zakázky od 100.001,- Kč do
1.000.000,- Kč.
* Rada obce schválila složení komisí pro provedení inventarizace majetku obce se stavem
k 31.12.2009.

* Rada obce dále projednávala návrh obecně závazné vyhlášky č.2/2009, návrh nových zřizovacích
listin příspěvkových organizací Základní škola a Mateřská škola Veřovice a Kulturní zařízení
Veřovice, majetkoprávní záležitosti, žádosti a oznámení občanů a občanských sdružení.
* Rada obce vzala na vědomí informaci z jednání valné hromady Mikroregionu Frenštátsko a
informaci z jednání kulturní a školské komise a sociální komise.
* Rada obce rovněž vzala na vědomí projednávání návrhu nového územního plánu pořizovatelem odborem výstavby a územního plánování Městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm. Návrh nového
územního plánu byl umístěn na internetové stránky obce, podrobné informace k novému
územnímu plánu budou zveřejněny v prosincovém a lednovém zpravodaji.
* Rada obce navrhla pana Víta Smetanu za kandidáta na funkci přísedícího soudu u Okresního
soudu v Novém Jičíně.
* Rada obce projednala také problém volně pobíhajících psů v obci.

Nejlepší přítel člověka na tapetě
Problém volně pobíhajících psů bez košíku není pro naši obec specifický. Je to problém
celostátní. Již několikrát takový pes napadl a pokousal jiného psa nebo i dospělou
osobu. Nejhorší však je, když je napadeno malé dítě, to už hrozí vážným poraněním nebo i
smrtelným úrazem.
Majitelé psů, prosím vás, udělejte si opatření se svými psy, aby neměli možnost bez doprovodu se
volně pohybovat po obci a ohrožovat ostatní občany. Mají být na vodítku, nosit košík, mají být
očkováni a také jejich exkrementy má majitel psa z veřejného prostranství posbírat. Zkuste z toho
splnit alespoň ty základní povinnosti. Nikdo z vás určitě nechce a nepřeje si, aby došlo
k nejhoršímu.

Kontejner na hřbitově
Kontejner na našem hřbitově je tady proto, aby ti občané, kteří své hroby pravidelně udržují a
pečují o ně, měli kam dávat odpad - zvadlé květiny, věnce apod.
Je proto s podivem, že se nám v kontejneru objevují zcela jiné odpady s údržbou hrobů
nesouvisející.
Zrovna nyní před svátkem Památky zesnulých nám kontejner někdo zaplnil matracemi a kritika se
pak samozřejmě snese na obecní úřad. Odvoz kontejneru musíme objednávat u ZD Tichá, a to
zpravidla nejde ze dne na den.
Svoz velkoobjemových kontejnerů je plánován 2x za rok, mimo to v době povodní byly tyto
kontejnery k dispozici téměř měsíc. Z tohoto hlediska případ matrací v kontejneru na hřbitově je
případem zralým pro vyšetření a hospitalizaci v Opavě.

USNESENÍ
z 21. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, konaného dne 23.10.2009

Zastupitelstvo obce:
A - určilo:
1. zapisovatele: paní Evu Bartoňovou
2. ověřovatele zápisu: Annu Štěpánovou a Ing. Ivanu Obšilovou
B - zvolilo:
1. návrhovou komisi ve složení: Mgr. Renatu Štěpánovu a Ing. Jindru Zábranského
C - projednalo:
1. návrhy smluv o poskytnutí dotace z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Ostrava
2. návrh rozpočtových opatření č. 6 na rok 2009
3. návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2009 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
4. návrh nových zřizovacích listin příspěvkových organizací
5. majetkoprávní záležitosti
6. návrh kandidáta do funkce přísedícího Okresního soudu Nový Jičín
7. návrh smlouvy o spolupráci obcí, uzavřené k zajištění ostatní dopravní obslužnosti
D - bere na vědomí:
1. zprávu kontrolního výboru
2. zprávu starosty obce
3. informaci k projednávání nového územního plánu Obce Veřovice
E- rozhodlo:
- podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění o přijetí dotací od
Moravskoslezského kraje:
1. Účelové neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 100.000,- Kč na
výdaje spojené s odstraňováním a zmírněním následků živelné pohromy.
2. Účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2009 na zabezpečení
akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů ve výši 1.500,- Kč
F - schvaluje:
1. Program 21. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, rozšířený o bod 12) - návrh kandidáta do
funkce přísedícího Okresního soudu Nový Jičín a změnu bodu 5) - projednání smlouvy o ostatní
dopravní obslužnosti namísto zprávy finančního výboru.

2. Rozpočtová opatření č. 6 takto:
+ 258.500,- Kč
Příjmy: 19,899.289,- Kč
Výdaje: 24,588.289,- Kč
+ 258.500,- Kč
Financování: 4,689.000,- Kč

20,157.789,- Kč
24,846.789,- Kč
4,689.000,- Kč

Plné znění rozpočtových opatření č. 6 je nedílnou součástí usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva
Obce Veřovice.
3. Záměry prodeje pozemků:
Pozemek parc.č. 737 o výměře 433 m2, parc.st.č. 738 o výměře 646 m2, parc.č. 277/2 o výměře 1.391
m2, parc.č. 1863/8 o výměře 57 m2
4. Návrh kandidáta pana Bc. Víta Smetanu, nar. 09.09.1965, bytem Veřovice 373, pracoviště DEZA, a.s. Valašské Meziříčí, Masarykova 753, 757 28 Valašské Meziříčí, do funkce přísedícího
Okresního soudu Nový Jičín pro funkční období 2010 - 2014.
5. Smlouvu o spolupráci obcí, uzavřenou k zajištění ostatní dopravní obslužnosti s Městem Nový
Jičín, Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín, IČ: 00298212.
G - vydává:
1. Podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2009
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
2. Podle § 27 odst. 2 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů a § 8 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Zřizovací listinu příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace.
3. Podle § 27 odst. 2 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů Zřizovací listinu příspěvkové organizace Kulturní zařízení
Veřovice.
H - ukládá starostovi obce:
1. uzavřít smlouvy s Moravskoslezským krajem podle bodu E tohoto usnesení
2. zveřejnit Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2009 na úřední desce do 31.10.2009
3. zaslat návrh kandidáta do funkce přísedícího Okresního soudu Nový Jičín správnímu oddělení
okresního soudu do 15.11.2009

Ing. Břetislav Piterák
starosta obce Veřovice

Ing. Jindra Zábranský
místostarosta obce Veřovice

Obec Veřovice, se sídlem 742 73 Veřovice 70
Obecně závazná vyhláška č. 2/2009
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
Zastupitelstvo Obce Veřovice se na svém zasedání dne 23.10.2009 usneslo vydat podle ustanovení § 14,
odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
tuto obecně závaznou vyhlášku.
Článek 1.
Předmět poplatku a správce poplatku
1) Předmětem poplatku je provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
2) Výkon správy poplatku vykonává Obecní úřad Veřovice (dále jen „správce poplatku“) a v řízení
ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění
pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, nestanoví jinak.
Článek 2.
Poplatník
Poplatníkem pro účel této vyhlášky se rozumí:
1. Fyzická osoba, která má v obci Veřovice (dále jen „obec“) trvalý pobyt; za domácnost může být
poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný dům nebo bytový dům vlastníkem nebo
správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek
odvádějí.
2. Fyzická osoba, která má na katastru obce ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící
k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této
stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši
odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
Článek 3.
Sazba poplatku
1)

Výše poplatku pro poplatníka podle čl. 2 této vyhlášky na rok 2010 činí 400,- Kč a je tvořena:
a) z částky 150,- Kč za poplatníka a kalendářní rok a
b) z částky 250,- Kč stanovené na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a
svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
Rozúčtování nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného odpadu je vždy aktuálně
uvedeno v příloze č. 1 této vyhlášky.

2)

V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena
nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek
v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby
v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro
stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.
Článek 4.
Osvobození
Od poplatku jsou osvobozeni:
Fyzické osoby, které jsou přihlášeny k trvalému pobytu v sídle ohlašovny,Veřovice čp.70.
Článek 5.
Splatnost
1) Poplatek za daný rok je splatný nejpozději do 30.6. daného roku.
2) V případě, kdy poplatková povinnost vznikla po datu splatnosti dle čl. V. odst. 1, je poplatník
povinen uhradit poplatek do 31.12. daného roku.
Článek 6.
Ohlašovací povinnost
1) Poplatník podle čl. II. této vyhlášky je povinen oznámit správci poplatku písemně vnik své
poplatkové povinnosti s uvedením jména, adresy a data narození poplatníka, a to nejpozději do 15
dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
2) Poplatník je povinen stejným způsobem a ve stejné lhůtě ohlásit správci poplatku zánik své
poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke
stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci a ohlásit kontaktní adresu.
3) Poplatník je povinen uhradit poplatek na účet obce č.1760025379/0800 nebo v hotovosti
v pokladně Obecního úřadu Veřovice, a to v termínu stanoveném v čl. V.
4) Variabilní symbol úhrady je totožný s rodným číslem poplatníka. V případě, kdy poplatek hradí
společný zástupce nebo správce nebo majitel nemovitosti dle čl. II., odst. 1 stanoví správce
variabilní symbol po projednání s ním na základě jeho oznámení.
Článek 7.
Sankce
1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek
platebním výměrem. Včas nezaplacené ( neodvedené ) poplatky nebo jejich nezaplacenou
(neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na
celé koruny nahoru.
2) Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo rozhodnutím povinnosti nepeněžité
povahy, může správce poplatku uložit pokutu podle ustanovení § 37 zákona č. 337/1992 Sb., o
správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů.

Článek 8.
Závěrečná ustanovení
1) Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou obecně závaznou
vyhláškou obce, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve
kterém poplatková povinnost vznikla.
2) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon, směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží
tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně
uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve
kterém poplatková povinnost vznikla.
Článek 9.
Zrušující ustanovení
Touto vyhláškou se zrušuje vyhláška č. 1/2008 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Článek 10.
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1. 2010

……………………….
Ing. Jindra Zábranský
místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sňato z úřední desky dne:

………………………….
Ing. Břetislav Piterák
starosta obce

24.10.2009
09.11.2009

SLOVINSKO
Ve dnech 7. až 11. října 2009 jsme byli na partnerské návštěvě ve Slovinsku - a to přímo v hlavním
městě Ljubljaně. Když říkáme byli, myslíme tím pět žáků naší školy (Simonu Pítrovou, Katku
Virágovou, Filipa Blažka, Milana Moravce a Lukáše Zelenku), pana ředitele, pana starostu a paní
učitelku Pavlu Besedovou.
Vyrazili jsme ve středu 7. října v sedm ráno od školy a před námi bylo téměř deset hodin náročné
cesty. Cesta byla únavná a pořád jsme se nemohli dočkat, až tam budeme. Náš řidič Jakub Satek
nás ale dovezl bezpečně a bez dlouhého bloudění až přímo před školu. Po příjezdu do slovinské
školy nás všichni radostně přivítali. Ve škole už nás netrpělivě očekávali naši kamarádi se svými
rodiči, aby si nás mohli odvést na ubytování. Rodiny, do kterých jsme se dostali, jsme si moc
oblíbili.

Hned další den ráno, ve čtvrtek, jsme se sešli ve škole. Čekalo nás slavnostní uvítání s písničkami a
tanečky, pak jsme chvíli strávili u paní ředitelky Julijany Žalar a prohlídkou některých tříd. Potom
jsme navštívili místní školku, ve které nás velmi překvapilo skvělé vybavení a obrovská zahrada. Po
obědě ve školní jídelně jsme se vydali na českou ambasádu v Ljubljani. Mile a přátelsky nás
přivítal velvyslanec, pan generál Petr Voznica se svou manželkou. Velmi nás zaujal velvyslancův
proslov, ve kterém se pochvalně zmínil o projektových aktivitách naší a slovinské školy. Před
odchodem jsme si ještě udělali fotografii na památku. Po návštěvě ambasády jsme se jeli podívat na
místní hrad a pokračováním byl „shopping day“ v Ljubljani. Nakupování se nám velmi líbilo a
hodně jsme si to užili. Večer jsme se vrátili zpět do rodin.
V pátek jsme byli zase ve škole - učili jsme se s ostatními a taky jsme si pořádně prohlédli školu.
Odpoledne jsme s našimi slovinskými kamarády jeli do ZOO, kde se nám líbilo a fotili jsme
ostošest. Hodně jsme se těšili na sobotu. Ráno nás trochu zaskočil déšť, ale během dne pršet
přestalo a ukázalo se i sluníčko. Dopoledne jsme byli ve Škocjanských jeskyních, které byly velké a
moc krásné. Mimochodem, jsou také zařazeny mezi památky v seznamu UNESCO. Potom jsme jeli
k moři, navštívili jsme městečko Portorož, byli jsme na poloostrově Piran a opět jsme se dozvěděli
spoustu zajímavých věcí. Čekal nás také výlet lodí Solinarka na solné pánve - místo, kde se
z mořské vody získává sůl. Bylo tam také muzeum, ve kterém nám ukázali celý postup těžby soli a
také nástroje a nářadí, se kterými tam lidé pracovali. I když bylo trochu chladno, kluci si
neodpustili koupání v mořských vlnách.
Protože to byl náš poslední den, snažili jsme si ho užít na sto procent. „Doma“ se kluci dívali na
fotbal, ale holky šly na pizzu. Byl to moc hezký večer. Na rozloučenou jsme od rodin našich
slovinských kamarádů dostali typické slovinské dárky.
V neděli ráno jsme se všichni rozloučili a pak jsme se vydali na cestu domů. Už v autě se nám po
nich stýskalo. Zažili jsme krásných pár dní, na které budeme s radostí vzpomínat.
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří nám tuto cestu umožnili a těšíme se, že budeme moct naše
slovinské kamarády ještě někdy přivítat u nás.
Simona Pítrová a Kateřina Virágová, žákyně 8. třídy

VÁNOČNÍ JARMARK
Přestože je teprve listopad, vánoční výzdoba a zboží v řadě obchodů nás upozorňují na blížící se
vánoční čas. Ani my ve škole neponecháváme nic náhodě a začínáme se na toto, pro nás
nejkrásnější období v roce, pomalu, ale jistě připravovat. Během listopadu nás čeká mnoho práce
s organizací tradičního vánočního jarmarku, který bývá každoročně doplněn tematicky zaměřenou
výstavkou. V letošním roce plánujeme výstavu betlémů. Aby se naše plány zrealizovaly, obracíme
se i na Vás, občany. Pokud vlastníte betlém jakékoliv velikosti, provedení či materiálu a jste ochotni
zapůjčit nám jej, budeme moc rádi. Betlémy můžete nosit v termínu od 9. do 20. listopadu a
odevzdávat je organizátorce jarmarku paní učitelce Janě Štěpánové, a to jak v průběhu vyučování
ve škole, tak i v odpoledních hodinách u ní doma. V případě potřeby získáte bližší informace na
tel. 605789024. Předem za Vaši pomoc děkují žáci a učitelé ZŠ Veřovice

POZVÁNKA NA JARMARK

V pátek dne 27.11.2009 se od 15,00 hodin uskuteční
v tělocvičně ZŠ ve Veřovicích
ŠKOLNÍ VÁNOČNÍ JARMARK
spojený s výstavkou a občerstvením

Informace o činnosti MŠ Veřovice za měsíc říjen 2009
Podzimní období v měsíci říjnu bylo stejně tak rozmanité jako náš program. Slunečné počasí jsme
využívali na procházky do přírody spojené se sběrem přírodnin, se kterými jsme později různě
pracovali. Podnikli jsme také výlet k jedné mamince na dolní konec, která měla zahrádku
zbarvenou velkou úrodou dýní. A jedno dopoledne jsme věnovali pouštěním ručně vyrobených
dráčků na zahradě MŠ.
Ve středu 21.10. 2009 jsme do naší školky pozvali rodiče, prarodiče a známé na Podzimní dílnu.
Společně jsme z různých plodů (šišek, žaludů, kaštanů), listí, větviček a brambor apod. vyráběli
panáčky, svícny, ježky a různé ikebany, které zkrášlili naši školku nebo vlastní domovy. Také
nechybělo vyřezávání dýní a tvoření strašidýlek. Při práci jsme si všichni pochutnávali na
smažených bramboráčkách. Bylo to velmi pěkně strávené odpoledne.
Na závěr bychom chtěli pozvat všechny maminky na mateřské dovolené, aby ve středu 25.11. od 911 hodin navštívily společně se svými dětmi naši MŠ.
Mgr. Renata Jandová

INFORMACE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU NOVÝ JIČÍN
Vybavení domů a bytů hlásiči požáru a hasicími přístroji
V červenci roku 2008 nabyla účinnosti vyhláška č. 23/2008 Sb., která stanoví jednotné technické
podmínky požární ochrany pro navrhování, výstavbu a užívání staveb a která se týká nově
povolených a schválených staveb, o jejichž umístění bylo pravomocně rozhodnuto v územním řízení
nebo byl vydán územní souhlas po 1. 7. 2008. Podle této vyhlášky se povinnost vybavenosti
požárními hlásiči a hasicími přístroji se vztahuje na všechny nové objekty, tedy i na nově povolené
a schválené rodinné domy, bytové domy apod.
Umístění, druhy a počet hasicích přístrojů je vždy stanoveno ve schválené projektové dokumentaci
příslušné stavby. Nový rodinný dům musí být vybaven alespoň jedním hasicím přístrojem s hasicí
schopností nejméně 34A (vodní, pěnový, práškový k hašení pevných látek hořících plamenem nebo
žhnutím - dřevo, uhlí). Jednotlivá garáž u rodinného domu musí být vybavena jedním hasicím
přístrojem s hasicí schopností 183B (pěnový nebo práškový k hašení kapalných látek - benzín,
oleje). U bytových domů vyhláška přímo nepožaduje instalaci hasicího přístroje v bytě, ale bytové
domy musí být vybaveny hasicími přístroji např. pro hlavní domovní rozvaděč elektrické energie,
pro strojovnu výtahu pro prostory určené pro skladování apod. Majitel bytového domu je dále
povinen vybavit jednotlivé byty zařízením autonomní detekce a signalizace - požárními hlásiči.

Pro umístění hasicích přístrojů platí určitá pravidla. Hasicí přístroj musí umožňovat snadné a
rychlé použití, musí být viditelný a trvale přístupný a dále musí být zajištěno, aby byl na požár
použit vhodný typ hasicího přístroje. Pokud hasicí přístroj umísťujeme na svislou stavební
konstrukci musí být rukojeť hasicího přístroje maximálně ve výši 1,5 m nad podlahou. Hasicí
přístroj můžeme umístit i na podlaze a zabezpečit jej proti pádu např. řetízkem.
Rovněž nesmíme zapomenout na provádění kontrol provozuschopnosti hasicích přístrojů, která se
provádí nejméně 1x ročně, pokud výrobce nestanoví jinou lhůtu. Kontrola se dále provádí po
každém použití hasicího přístroje.
Na každém hasicím přístroji je vyznačen stručný návod k použití, na jaké třídy požáru lze hasicí
přístroj použít i kdy byla provedena kontrola a periodická zkouška hasicího přístroje.
I když se nová vyhláška vztahuje na nové objekty, doporučujeme všem, aby v rámci vlastní
bezpečnosti i bezpečnosti svých blízkých a svého okolí, vybavili své domácnosti jak požárními
hlásiči, tak hasicími přístroji.
Úplné znění vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb je
k nahlédnutí na webových stránkách Hasičského záchranného sboru, územní odbor Nový Jičín:
www.hasicinj.cz.

LYŽAŘSKÝ KLUB Veřovice informuje
Jak jsme se v minulém Zpravodaji zmínili, lyžaři nezahálí a již se připravují na zimu. Podzimní
příprava byla zaměřena na běžeckou část a probíhaly závody v přespolním běhu.
Poslední závod nás čekal doma. Počasí nám nepřálo, přesto děkujeme všem, kteří nás přišli
povzbudit. Určitě nebyli zklamaní, protože i doma jsme opět stáli na stupních vítězů. A jak se
umístili naši závodníci v jednotlivých závodech v podzimní přípravě, se můžete podívat v našem
krátkém přehledu.
Výsledky podzimní přípravy - přespolní běh
ZUBŘÍ - 12.9.2009
Předžačky

Hana Šumšalová
Eliška Zemánková
Annemarie Smetanová

5. místo
7. místo
9. místo

Starší žáci

Jonáš Smetana
Daniel Hrivňák

1. místo
2. místo

Mladší dorostenci

Václav Fojtík

1. místo

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - 19.9.2009
Předžačky

Hana Šumšalová
Annemarie Smetanová

6. místo
7. místo

Starší žáci

Jonáš Smetana
Daniel Hrivňák

2. místo
3. místo

Mladší dorostenci

Václav Fojtík

1. místo

Muži a junioři

Josef Kučinský
Jan Bartoň

1. místo
2. místo (nyní člen Fenix Jeseník)

Annemarie Smetanová
Michaela Šuláková
Radim Soběhart
Václav Fojtík
Josef Kučinský

7. místo
3. místo
8. místo
1. místo
1. místo

KNĚHYNĚ - 27.9.2009
Předžačky
Mladší žačky
Mladší žáci
Mladší dorostenci
Muži a junioři

FRENŠTÁT P/R - 3.10.2009
Předžačky

Hana Šumšalová
Annemarie Smetanová

8. místo
11. místo

Mladší žačky
Mladší žáci

Michaela Šuláková
Radim Soběhart

5. místo
3. místo

Starší žáci

Jonáš Smetana
Daniel Hrivňák

3. místo
4. místo

Mladší dorostenci
Muži a junioři

Václav Fojtík
Jan Bartoň

1. místo
1. místo (nyní člen Fenix Jeseník)

Starší žáci

Jonáš Smetana
Daniel Hrivňák

6. místo
7. místo

Mladší dorostenci

Václav Fojtík

1. místo

Muži a junioři

Josef Kučinský
Jan Bartoň

1. místo
3. místo (nyní člen Fenix Jeseník)

Předžačky

Hana Šumšalová
Annemarie Smetanová

4. místo
6. místo

Mladší žáci

Radim Soběhart

7. místo

Starší žáci

Daniel Hrivňák
Jonáš Smetana

2. místo
3. místo

Mladší dorostenci

Václav Fojtík

1. místo

Muži a junioři

Josef Kučinský
Jan Bartoň

1. místo
3. místo (nyní člen Fenix Jeseník)

TŘINEC - 10.10.2009

VEŘOVICE - 24.10.2009

Všem závodníkům děkujeme za vzornou reprezentaci a do dalšího závodění jim přejeme hodně sil,
úspěchů a sportovního štěstí.

Informace pro osoby pečující o osoby se zdravotním postižením
Dne 1. 7. 2009 nabyla účinnosti novela zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění
pozdějších předpisů, podle které mohou osoby dlouhodobě, nejméně 15 let, pečující o osoby se
zdravotním postižením požádat o přepočet důchodu, který jim byl přiznán. Při tomto novém
výpočtu důchodu bude zohledněna dlouhodobá péče o uvedené osoby. Trvala-li péče i od 1. 1. 2007,
je možno za příjem započítat i příspěvek na péči, který je poskytován osobě, o kterou je pečováno.
Tato možnost je dána ustanovením § 19a odst. 3 písm. a) výše uvedeného zákona. Pro uvedené
započítání (zvýhodnění) však ČSSZ potřebuje vědět výši příspěvku na péči, která byla oprávněné
osobě (té, o kterou bylo pečováno) poskytována.
Z tohoto důvodu se mohou tito klienti obracet na odbor sociálních věcí zdejšího úřadu se žádostí o
vystavení potvrzení, ze kterého bude zřejmé (ve kterém bude uvedeno) jaké částky příspěvku na
péči v době od 1. 1. 2007 byly ve kterém období vypláceny. Pro uvedený výpočet totiž není
dostačující potvrzení vydávané na základě ustanovení § 29 zákona o sociálních službách, ze kterého
jsou zřejmé pouze stupně závislosti osoby.
Jaké je postavení pečujících osob v rodině či jiných blízkých osob?
Pokud o svého rodinného příslušníka nebo jinou blízkou osobu, která je závislá na pomoci jiných
(tj.obvykle je přiznán příspěvek na péči), pečují lidé samostatně nebo s dílčí dopomocí sociálních
služeb, jsou jim ze zákona přiznány tyto další prvky sociální ochrany:
 Příspěvek na péči se nezapočítává do příjmů pečujících osob pro účely dávkových systémů
ani daňových systémů
 Příspěvek na péči je vyplácen i v částečném souběhu s rodičovským příspěvkem, pokud je
pečováno o dítě do 7 let věku
 Doba péče je hlavní pečující osobě obvykle započítána jako náhradní doba pro účely
důchodového zabezpečení
 Hlavní pečující osoba je tzv. „státním pojištěncem“ v oblasti veřejného zdravotního pojištění
 Pečující osoby nejsou nijak limitovány při pracovním uplatnění
 Není testována příjmová situace oprávněné osoby ani osob v domácnosti pro přiznání dávky
Změny v kompetenci LPS ČSSZ od 1. 7. 2009 (lékařská posudková služba)
Lékařská posudková služba úřadů práce a Lékařská posudková služba ČSSZ jsou od 1. 7. 2009
sloučeny a veškerá agenda posudkové služby úřadů práce je po 3 letec převedena zpět na okresní
správy sociálního zabezpečení (OSSZ). Změny jsou v souvislosti se změnou zákona č. 582/1991 Sb. o
organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti a některých
dalších zákonů. LPS ČSSZ provádí od 1. 7. 2009 posudkovou činnost v zákonem stanovených
oblastech pro účely zjištění:
•
•
•
•
•

•
•

plné invalidity a částečné invalidity,
dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu dítěte a jeho neschopnosti vykonávat z důvodu
tohoto zdravotního stavu soustavnou výdělečnou činnost,
zda jde o osobu zdravotně znevýhodněnou,
zda si fyzická osoba může zvýšit vzhledem ke svému zdravotnímu stavu příjem vlastní prací,
zda jde o fyzickou osobu těžce zdravotně postiženou a druh a stupeň tohoto postižení pro
účely poskytnutí mimořádných výhod, příspěvku na úpravu bytu, příspěvku na úhradu za
užívání bezbariérového bytu a garáže, příspěvku na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní
úpravu motorového vozidla a příspěvku na individuální dopravu,
zda jde pro účely dávek státní sociální podpory o fyzickou osobu dlouhodobě těžce
zdravotně postiženou, dlouhodobě zdravotně postiženou nebo o dítě dlouhodobě nemocné,
stupně závislosti fyzické osoby pro účely příspěvku na péči,

•

posuzují pracovní schopnost dočasně práce neschopných pojištěnců po uplynutí podpůrčí
doby.

Všichni posudkoví lékaři sjednocené lékařské posudkové služby tak od 1.7.2009 vyhotovují všechny
typy posudků v pojistných i nepojistných systémech a provádějí kontrolu posuzování zdravotního
stavu pro účely nemocenského pojištění. CSSZ také převzala zavedený systém smluvních lékařů,
který se na úřadech práce osvědčil. Smluvní lékaři i nadále vykonávají stejnou činnost jako dříve
pro úřady práce, a to za stejných podmínek.
Posouzení zdravotního stavu pro jednotlivé systémy je rozdílné, posudková kritéria jsou stanovena
právními předpisy. Zdravotní postižení, které odpovídá přiznání jedné dávky, nemusí odpovídat
přiznání dávky jiné.
Desatero pro prevenci průvodních jevů stárnutí a stáří
O stáří se snadno mluví. Ovšem když je vám dvacet, třicet, ale i padesát, jen těžko si dokážeme
představit, že budeme staří. Máme pocit, že se nás stárnutí vůbec netýká.
Stáří však má své klady i zápory.
Zcela nedávno se mi na semináři k problematice seniorského věku dostal do rukou zajímavý a milý
text s názvem „Desatero pro prevenci průvodních jevů stárnutí a stáří“. Text „desatera“ připravili
manželé Smékalovi, mj. účastníci mnoha odborných seminářů a dlouholetí vysokoškolští
pedagogové z Brna. Text „desatera“ předkládám nyní i vám, čtenářům zpravodaje města.
1. Zavrhněte čísla, která nejsou pro štěstí příliš důležitá - nepodstatné údaje, jako jsou věk,
váha, krevní tlak či hladina cholesterolu. Nechejte na lékařích, ať se starají o jejich
optimální výši.
2. Vyhledávejte optimisty - lidi, kteří kolem sebe šíří pohodu a dobrou náladu. Pokud je to
možné, vyhýbejte se fňukalům, mrzoutům a věčným nespokojencům, šířícím špatnou
náladu. Pokud se jim vyhnout nemůžete, ukazujte jim pozitivní stránky života za všech
okolností. Radujte se i z prostých, každodenních a zdánlivě všedních věcí.
3. Stále se něčemu novému učte, něco nového poznávejte. Naučte se třeba pracovat na počítači,
něco rukodělně vyrábějte, pracujte na zahrádce. Hlavně nenechejte ani tělo ani mozek
zahálet. Líná mysl je ďáblovo dílo - a ďábel se jmenuje Alzheimer. A pamatujte si - lepší
činnost zbytečná než žádná.
4. Nestyďte se za smích, smějte se často a nahlas. Smějte se, až se začnete popadat za břicho.
Choďte do kina nebo sledujte v televizi veselohry.
5. I pláč je prospěšný a uvolňuje napětí. Nebojte se dát průchod odůvodněnému smutku, ale
snažte se najít nějakou smysluplnou činnost či pomoc druhým. A uvědomte si, že jste sami ze
sebou neustále. Přitakejte životu, ať je jakkoliv obtížný.
6. Obklopte se věcmi, které máte rádi - pěstujte květiny, pořiďte si domácího mazlíčka, věnujte
se sběratelství. Vytvořte si ve svém domově útočiště před vnějším světem.
7. Pečujte o své zdraví. Nezanedbávejte prevenci. Zvolte zdravý životní styl. Máte-li zdravotní
potíže - nebojte se vyhledat odbornou pomoc.
8. Nehledejte únik v alkoholu ani v drogách. Než sám popíjet nebo se trápit doma, je lepší
vydat se mezi lidi - třeba do nákupního centra. Věnujte se pěší turistice, pokud můžete.

Jezděte na poznávací zájezdy, jen si vybírejte takové, které odpovídají vaší kondici. Najděte
si centrum regeneračních aktivit pro seniory.
9. Říkejte často lidem, že Vám na nich záleží a že je máte rádi, nevnucujte se jim, ale dávejte
jim to najevo svým vstřícným a srdečným chováním.
10.

Probouzejte v sobě zájem o duchovní život, který začíná úžasem a nadšením i nad
obyčejnými dary života. Proti nevědomosti, strachu a sobectví, které představují největší zlo
v jednotlivcích i národech, rozvíjejte víru, naději a lásku ve vztahu ke smyslu a hodnotám
života.

Město Frenštát pod Radhoštěm zveřejňuje záměr:
Pronájem volného bytu č. 2 o vel. 4 + 1 v 3. NP domu č. p. 497, ul. Dolní ve Frenštátě
pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 80/3 formou obchodní veřejné soutěže. Celková
plocha bytu 176 m2, minimální nájemné 10 927,- Kč/měsíc. Dne 6. ledna 2010 v 10:00
hod. proběhne uzávěrka písemných nabídek.
Bližší informace na www.frenstatpr.cz.
Nebo na tel. číslech: 556 833 151, 728 187 063, 556 840 266, 777 606 643.

POZVÁNKA

Myslivecké sdružení Veřovice si Vás dovoluje pozvat na tradiční
Hubertský ples, který se koná v sobotu dne 14.11.2009 od 19.00 hod.
v Kulturním domě ve Veřovicích.
K tanci a poslechu Vám bude hrát skupina Meteor. Můžete se těšit na
tradiční zvěřinové speciality a bohatou mysliveckou tombolu .
Srdečně zvou myslivci z Veřovic

POZVÁNKA NA KONCERT
Ve Veřovicích, v chrámu Nanebevzetí Panny
Marie, se ve středu 18. listopadu 2009 po
mši svaté v 19,00 hodin uskuteční koncert
smíšeného pěveckého sboru Gymnázia a SOŠ
v Novém Jičíně

Puellae et Pueri
Na programu jsou nejkrásnější chrámové skladby
známých mistrů: Zdeňka Lukáše, T.L. de Victorii,
Mortena Lauridsena a dalších.
Nenechte si ujít nádherný hudební zážitek.

POZVÁNKA NA PRODEJNÍ VÁNOČNÍ VÝSTAVU
Přijměte pozvání na prodejní výstavu s adventní a vánoční tématikou, kde si
můžete zakoupit výrobky k dotvoření atmosféry nadcházejícího krásného
období roku či se jen nechat inspirovat k vlastní tvorbě.
Nabízíme:
- k prohlédnutí výrobky našich spoluobčanů
- ke koupení pak adventní věnce a kalendáře, vánoční ozdoby a dekorace,
drobné dárky, perníčky aj.

Vše ruční výroby, což znamená - co kus, to originál
Výstava se uskuteční v přísálí Kulturního domu ve Veřovicích
V sobotu 21.11.2009 v době od 14.00 do 17.00 hodin
V neděli 22.11.2009 v době od 10.00 do 16.00 hodin
Na Vaši účast se těší pořadatelé.

POZVÁNKA PRO DŘÍVE NAROZENÉ OBČANY
V pátek dne 4.12.2009 jsou všichni dříve
narození občané srdečně zváni na

MIKULÁŠSKÉ POSEZENÍ
do Kulturního domu ve Veřovicích s programem,
hudbou i tombolou.
Přijďte se vánočně naladit
a příjemně se pobavit v tomto
krásném adventním čase.
Pořadatelé Obecní úřad Veřovice,
Klub důchodců Veřovice i Kulturní zařízení
Veřovice se těší na Vaši účast.

POZVÁNKA NA MIKULÁŠSKOU NADÍLKU
Orel jednota Veřovice
Vás zve na
MIKULÁŠSKOU BESÍDKU
KTERÁ SE KONÁ V NEDĚLI 6.12.2009
ZAČÁTEK V 15.00 HOD. V KULTURNÍM DOMĚ
PŘIPRAVENY JSOU BÁSNIČKY, PÍSNIČKY, SCÉNKA, UKÁZKA CVIČENÍ
A URČITĚ PŘIJDE I MIKULÁŠ SE SPOUSTOU DÁRKŮ

 

POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ JARMARK



Pozvánka a nabídka:
Kulturní a školská komise ve spolupráci s Obecním úřadem Veřovice
připravuje na den

Obracíme se na místní podnikatele i soukromé osoby, na všechny ty, kteří mají co nabídnout svým
ostatním spoluobčanům, ať se přihlásí na Obecní úřad ve Veřovicích či na Lukáše Urbanovského tel.č. 739 211 972. K dispozici bude cca 10 „ klimatizovaných“ stánků s přívodem elektrické energie
a další se pořídí či zařídí dle nabídky. Platí zde přísloví že: „ kdo dřív přijde, ten dřív mele “.
Důležité je, aby nabízené zboží alespoň trochu připomínalo vánoční atmosféru. Na tomto
jarmarku bude možno zakoupit si, mimo jiné, například vánoční stromky, koláče, vařonku,
zabijačkové speciality, vánoční dekorační předměty, apod. O konkrétnějším programu budete
ještě informováni v prosincovém Zpravodaji obce Veřovice.
Předem Vám děkujeme za ochotu se na této akci jakýmkoliv způsobem podílet.
Lukáš Urbanovský, kulturní a školská komise OÚ Veřovice

INZERCE

VAŠE NEHTY
Provádím manikúru a nehtovou modeláž gelem
i akrylem na Vaše nebo umělé nehty.
Po telefonické domluvě u Vás nebo u mě doma.
Monika Králová, Veřovice 621
tel.č. - mobil 776 738 943

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ
ŠTÍPANÉ LISTNATÉ TVRDÉ - délky 1m
cena 990,- Kč za 1 prostorový metr
cena je bez dopravy, dopravu možno zajistit
ŠTÍPANÁ POLENA BUKOVÁ - délky 30, 35, 40cm
(jiné délky možno dohodnout)
cena 1 150,- Kč za 1 sypaný prostorový metr
doprava zdarma do 20 km od Zubří při odběru min. 5 sprm
Kontakt: Dřevosklad Zubří tel. 603 802 081

KAMENICTVÍ
PETR JANEK
- výroba

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

- sjednání zakázek v nejbližším termínu v místě Vašeho bydliště zdarma

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

Veřovice 197
„Revír“

Podzimní dny plné nostalgie pomalu přecházejí v dlouhé zimní večery, oznamující příchod doby
adventní. Poselstvím adventního času je mimo jiné navození klidu a míru, čehož se nám v dnešní
uspěchané době dostává pramálo. Okamžiky odpočinku a uvolnění jak těla, tak mysli začínáme
vyhledávat s čím dál větší naléhavosti. Proto veškerý čas strávený péči o svá stresem poznamenána
těla, získává patřičný terapeutický účinek. S pomocí příjemné hudby, vůně a lidského dotyku
dopřejeme svým smyslům pocit uvolnění a načerpání fyzických i psychických sil.
Všechny požadavky pleti a smyslů splňuje kosmetické ošetření vitamínovým koktejlem - energetických
kapslí.
Ošetření vitamínovým koktejlem obsahuje:
•
•
•
•
•
•

Povrchové čištění
Enzymatický nebo aktivní peeling
Napářka a hloubkové čištění podle typu pleti
Aplikaci koncentrovaného séra vybraného podle typu a potřeb pleti
Kosmetickou masáž energetickou kapslí (obsahující ceramidy s cennými
oleji a vitamíny. Ceramidy díky svým rozměrům prostupují až do podkoží,
které bohatě zásobují živinami)
Pleťovou masku s vysokým obsahem koenzymu Q10

Podzimní a zimní období nám díky malé sluneční aktivitě umožňuje aplikaci různých druhů
chemického peelingu
- depigmentační (odstraňuje a zesvětluje pigmentové skvrny)
- kolagenový (zpevňuje kontury obličeje a zjemňuje vrásky)
- liftingový (vypíná a vyživuje pleť)
Aplikace chemického peelingu již od 170 Kč.
Kosmetické ošetření jakéhokoliv druhu, můžete také darovat svým blízkým formou dárkové poukázky.
Veškerý sortiment pleťové, dekorativní a vlasové kosmetiky ALCINA včetně novinek a výhodných
vánočních balíčků můžete shlédnout na našem internetovém obchodě www.elionshop.cz
Těším se na Vaši návštěvu.
Lenka Zemánková
tel. 723202107
email: elionshop@email.cz

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.

Ludvík Keller
Olga Hrivňáková
Vlasta Plešková
Květoslava Dulavová
Josef Černoch
Anna Pítrová
Hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a optimismu přejeme do dalších let všem listopadovým jubilantům.

Vzpomínka:
Dne 23. listopadu 2009 uplyne již 20 let od úmrtí pana Oldřicha Moravce. Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi.
Manželka Milena a děti s rodinami

