Prosinec 2009
Vánoce jak od Lady, pod stromek samé poklady.
Kdyby to jen drobnost byla, hlavně aby potěšila.
V roce novém krásné žití,
hvězda štěstí ať Vám svítí !
Tak vážení, už je to tu znova. Advent, předvánoční shon, vánoční svátky a nakonec vítání Nového
roku. Aby to vše nebylo fádní, rozhoduje se příroda, zda nám nadělí vánoce na blátě nebo se
sněhem. A seslala na nás prasečí chřipku. Přes všechny těžkosti a starosti se na vánoce těšíme.
Konečně klid, rodina pohromadě a dárky pod stromečkem jsou třešničkou na dortu vánoční
pohody. Tak si to všichni pěkně užijte ! Výměnné pobyty v rodině a u přátel, na procházkách
v přírodě, při nákupech v supermarketech, u televize se Supermanem nebo se Superstar.
Abychom si mohli na konci roku říci: „ Bylo to SUPER ! “
A do nového roku: Hodně pohody, žádné nehody,
významné dohody, legrační příhody a další výhody.

Ing. Břetislav Piterák
starosta obce

POZVÁNKA
na 22. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, které se koná ve čtvrtek 17.12.2009
v přísálí kulturního domu ve Veřovicích od 17,00 hodin.
PROGRAM:
1. Zahájení, návrh, doplnění a schválení programu zasedání
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 DSO Sdružení povodí Sedlnice a MR Frenštátsko

8. Rozpočtová opatření č. 9/2009
9. Finanční záležitosti obce, návrh rozpočtu obce na rok 2010
10. Informace k územnímu plánu obce Veřovice
11. Volba přísedícího Okresního soudu v Novém Jičíně
12. Majetkoprávní záležitosti
13. Usnesení a závěr
K účasti na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Veřovice jste všichni srdečně zváni.
Starosta obce

DEN STROMU NA NAŠÍ ŠKOLE
Každý rok na naší škole vzdáváme v říjnu hold stromům. Letos se rozhodly všechny třídy v areálu
školy vysadit thuje kolem plotu, abychom si vylepšili prostředí u školy. Sazenice nám pomohl
opatřit zahradník pan Lukáš Beseda. Osmáci osili kompost, deváťáci vykopali jámy. Každá třída si
předem připravila pro svůj strom rodný list. V pondělí 26. 10. 2009 jsme se zahájili třídnickou
hodinu shromážděním na školním nádvoří a pak jsme se vydali sázet thuje ke plotu blízko jídelny.
Dali jsme k nim kolík, aby je bylo vidět a nikdo je příští rok neposekal. Nakonec jsme je zalili a
každá třída si svůj strom označila. Snad se v letošním teplém podzimu dobře zakoření a dobře
porostou.

INFORMACE O ČINNOSTI MŠ ZA MĚSÍC LISTOPAD A NA MĚSÍC PROSINEC
Naše školka se v tomto měsíci zbarvila do veselých tónů. Tímto bychom chtěli moc poděkovat panu
malíři Lubomíru Pleškovi.
3.11. jsme s předškolními dětmi navštívili 1. třídu. Mohli jsme si vyzkoušet, jaké je to být žákem.
Děti nám předvedly, jak pěkně čtou a počítají. A společně jsme si také zazpívali. Po celou dobu
jsme s dětmi především nacvičovali vystoupení pro dříve narozené občany, které potěšíme 4.12.
v Kulturním domě ve Veřovicích. Připravili jsme si pásmo básniček, písniček a tanečků o lesních

zvířátkách. Dne 25.11. jsme v naší školce přivítali maminky na mateřské dovolené i se svými
ratolestmi. Opět je zveme mezi nás ve středu 8.12., kdy k nám přijede
loutkové divadlo Myška se svým představením. Jelikož se už
nezadržitelně blíží příchod Mikuláše a tolik očekávané Vánoce, zdobíme
s dětmi okna, vyrábíme vánoční ozdoby na stromeček, přáníčka a
chystáme se také na pečení cukroví. Na začátku prosince by nás měl
navštívit sv. Mikuláš s anděly a čerty i s malou nadílkou. Také bychom
vás chtěli pozvat na vánoční dílnu, která se uskuteční ve čtvrtek 10.12. od
14:30 hod. Společně s dětmi a rodiči budeme vytvářet vánoční dekorace,
přání či různé dárečky.
Rodiče upozorňujeme, že mateřská škola
uzavřena. Začneme opět v pondělí 4.1.2010.

bude v době vánočních prázdnin od 24.12.2009

Na závěr vám všem přejeme za všechny děti i zaměstnance MŠ krásné vánoční svátky v kruhu
svých nejbližších a do nového roku hodně radostných dnů plných lásky a pokoje.
Mgr. Renata Jandová

OZNÁMENÍ - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly v souladu s platnou
legislativou schváleny nové ceny vodného s účinností od 1. ledna 2010 takto:
Voda pitná ( vodné )
27,91 Kč/m3 (bez DPH)
30,70 Kč (vč. 10% DPH)
Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratelům po prvním odečtu měřidel
následujícím po 1. lednu 2010, popř. bude postupováno dle uzavřených smluvních
vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.

PŘÍSPĚVEK HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU - Na závěr roku ….
Blíží se závěr roku a s ním čas vánočních svátků a silvestrovských oslav. V tomto období snad
v žádné domácnosti neschází rozmanitá výzdoba a dekorace, které jsou opatřeny svíčkami. Jako
například adventní věnce, svícny nebo vánoční kytice. A ať už jsou koupené v kamenných
obchodech nebo na stáncích drobných prodejců anebo vyrobené domácími kutily, v každém
případě bychom měli pamatovat na určitá pravidla bezpečnosti. Dbát na to, aby svíčky byly
v dekoraci upevněny na nehořlavé podložce nebo v nehořlavém držáčku a aby dekorativní ozdoby
byly co nejdál od svíčky, aby v případě jejího dohoření nedošlo k jejich vzplanutí.
Rovněž stojí za zamyšlení, kam si doma dekoraci se svíčkami umístíme. Samozřejmostí by měla být
nehořlavá podložka a bezpečná vzdálenost od záclon a závěsů. V žádném případě výzdobu
neumísťovat do prostor nábytkových skříněk nebo na televizoru.
Dnes už někteří zodpovědnější výrobci adventních věnců při prodeji upozorňují visačkou na
způsob použití jejich výrobku, např. „Nezapalovat, slouží pouze jako dekorace“ nebo
„Neodcházejte od hořící svíčky“ apod. Neodcházet od hořící svíčky na svícnu nebo na vánočním
stromečku by mělo být samozřejmostí. Stačí malý okamžik nepozornosti a radostné vánoce se nám
promění na smutnou vzpomínku.
Měli bychom mít na paměti, že nejenom vánoční svátky, ale i oslava závěru roku má v sobě řadu
nebezpečí.

Přípravy na tuto oslavu se samozřejmě neobejdou bez nákupu tzv. zábavné pyrotechniky. Největší
nebezpečí a nejčastější příčinu poranění nebo smrti představují neodborně podomácku vyrobené
pyrotechnické výrobky.
Zábavnou pyrotechniku dnes v hojné míře nabízejí prakticky všechny obchodní řetězce, kamenné
prodejny, stánky a tržnice. Při jejím nákupu bychom měli dbát na to, aby výrobek byl opatřen
návodem výrobce v českém jazyce a vyznačením třídy nebezpečnosti.
Pyrotechnika se dělí do několika tříd nebezpečnosti.
Pyrotechnické výrobky I. třídy nebezpečnosti jsou výrobky, které se mohou prodávat osobám
mladším 18 let, které je mohou rovněž odpalovat. Jedná se především o prskavky, pistolové kapsle,
bouchací kuličky, třaskavé proužky apod., které lze volně nakoupit ve většině obchodů a stánků.
Pyrotechnické výrobky II. třídy nebezpečnosti se mohou prodávat pouze osobám starším 18 let a
navíc výhradně v pevných (kamenných) obchodech. Zde se řadí především rakety, petardy,
minivýbušky, dýmovnice a další. Jejich používání není povoleno blízkosti nemocnic, škol,
ozdravoven, domovu důchodců atd.
Při nákupu pyrotechnických výrobků III. třídy nebezpečnosti musíme předložit průkaz odpalovače
ohňostrojů, který vydává Český báňský úřad. Do této třídy patří např. dělové rány a různé druhy
raket.
Pro výrobky IV. třídy nebezpečnosti platí přísná bezpečnostní opatření a k jejich zakoupení a
použití je třeba zpracovat projekt, který rovněž schválí Český báňský úřad.
Pyrotechniku bychom měli skladovat v chladu a suchu a mimo dosah dětí. Vyvarovat se použití
různé podomácku vyrobené a neschválené pyrotechniky. Při manipulaci nemířit na sebe ani na
ostatní osoby, nepoužívat pyrotechniku pod vlivem alkoholu a nesbírat nevybuchlé petardy.
Spokojené prožití vánočních svátků a šťastné vykročení do nového roku přejí hasiči.
nprap. Dagmar Benešová
vrchní inspektorka, HZS MSK územní odbor Nový Jičín

CHŘIPKA - PŘEŽITÍ CHŘIPKOVÉHO VIRU - DOPORUČENÍ PRO VEŘEJNOST
Respirační onemocnění - tzn. přenáší se kapénkami a vzduchem při prskání,
kýchání, kašlání…
(při vlhkosti vzduchu 35-40 % a teplotě 28 °C)
Při kašlání a/nebo kýchání přikrýt ústa a nos papírovým kapesníkem.
Po použití kapesník vyhodit do odpadkového koše.
Mýt si ruce mýdlem a vodou - zvláště po kašli nebo kýchání.
Dezinfikovat si ruce přípravky na bázi alkoholu.
Nedotýkat se očí, nosu, úst neumytýma rukama.
Vyhnout se přímému kontaktu s nemocnými osobami (2m).
Máte-li chřipku, zůstaňte doma a omezte kontakt s ostatními, aby nedošlo k jejich nákaze.
Na rukou méně jak 5 minut při vysoké virové dávce - možnost nepřímého přenosu
kontaktem. Na tvrdých bezporézních površích (plast, nerezová ocel) více jak 24 hodin,

přenosný na ruce do 24 hodin. Na oblečení, papíru a papírových kapesnících přežívá 8-12
hodin a je přenosný na ruce !
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7,
702 00 Ostrava, tel: 595 138 111, fax: 595 138 109, e-mail: podatelna@khsova.cz, web:
www.khsova.cz

NABÍDKA - Protipovodňové přenosné zábrany
Vážení občané obce Veřovice. Příroda a počasí nám připravují mnohá překvapení. Příjemná, ale
bohužel stále více i těch, která uvádějí naše domovy a životy do nebezpečí nenadálých záplav
z přívalových dešťů a klasických povodní.
Naše firma JaP-Jacina s.r.o. se dala vedle dosavadní produkce různých typů vrat a oplocení i cestou
vývoje a výroby jednoduchého protipovodňového zařízení do stavebních otvorů - dveří, garážových
i firemních vrat, sklepních okének, plotových zídek atd., které řadě z vás může ochránit cenné
hodnoty a ušetřit vás nadbytečné práce v případě zasažení vašeho obydlí vodní hrozbou.
Toto zařízení, které má firma patentováno nejen v České republice, je konstruováno tak, aby jeho
použití zvládla každá osoba, která byla seznámena se způsobem jeho správného použití. Doba
instalace jednoho kusu,v okamžiku ohrožení, se pohybuje kolem jedné minuty. Tomuto však
pochopitelně předchází montáž pevného prvku - tenkého ocelového rámečku, který v nerezové
úpravě zůstává trvale součástí chráněného stavebního otvoru. Nikterak nepřekáží prostorově, ani
nekazí estetický vzhled domu.
Pokud vás tato prvotní a stručná informace o zařízení zaujme, najdete bližší údaje na
internetových stránkách firmy: www.jap-jacina.cz a www.stopzaplavam.cz.
Nemáte-li přístup k internetu, můžete volat bezplatnou telefonní linku 800 700 060, nebo přímo
zástupce firmy pro váš region - 734 418 105, který vás po dohodě rád navštíví a společně s vámi
posoudí vhodnost zařízení pro váš dům. V případě ohlasu od více zájemců rádi připravíme, ve
spolupráci s vedením obecního úřadu, předváděcí akci ve vaší obci ve vhodném termínu.
Přeji vám za firmu JaP-Jacina i za sebe co nejméně obav z vodního živlu, klidné prožití letošních
Vánoc a dobrý rok 2010 .
Váš regionální zástupce
JUDr. Miroslav Kobéda

MUDr. Janíková Hana
Oznamuje pacientům otevření nové ambulance pro nemoci
kožní a pohlavní v Kopřivnici
Česká 318 /v objektu bývalých kasáren/
ve 2. patře-naproti zubní ambulance
tel. 737 454 202
Začínáme 4.ledna 2010 v 7:00 hodin
Ambulance přijímá pacienty z okresu Nový Jičín a okolí.
www.koznivkoprivnici.cz

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

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

MĚŘENÍ TERMOVIZÍ
Úniky tepla, tepel. izolace a netěsnosti ve všech typech objektů
(rod. domy, panelové domy, hotely, průmyslové objekty ap.)
Měření el. instalace v jednotlivých bytech panelových domů jako prevence proti případnému
zahoření, vzniku požáru a
následnému ohrožení obyvatel v celém panelovém domě
V elektrotechnice, energetice, strojírenství, topenářství a všude tam, kde je potřebná a žádoucí
tepelná diagnostika součástí
podrobnosti na: www.mereni-termovizi.cz mobil 777229779

INZERCE - NABÍDKA
Oddíl karate Frenštát pod Radhoštěm připravuje od ledna 2010 nábor nových
členů všech věkových kategorií.
Pro zájemce více informací na www. karate-frenstat.cz nebo na tel. č. 608 713 361.

POZVÁNKA NA COCTAIL PARTY
V sobotu dne 19. prosince 2009 Vás od 16,00 hodin zveme na

do Hospůdky V zatáčce ve Veřovicích.
Nabízíme alkoholické i nealkoholické nápoje, long drinky a další občerstvení. Míchat pro Vás bude
barman Mario. Přijďte si zpříjemnit sváteční vánoční chvíle, srdečně Vás zveme k návštěvě
Hospůdky V zatáčce ve Veřovicích. Případný zájem o silvestrovské posezení objednejte nejpozději
do 15.12.2009 (nejméně 15 osob ). Kontakt: Eva Fenclová, tel.č. 728 563 862.
Provozní doba o vánočních svátcích:
25., 26., 27. prosince 2009 - otevřeno
1., 2., 3. ledna 2010 - otevřeno

OZNÁMENÍ SBORU DOROVOLNÝCH HASIČŮ VE VEŘOVICÍCH
Sbor dobrovolných hasičů ve Veřovicích pořádá v sobotu 6. února 2010 od 19,00 hodin
v Kulturním domě ve Veřovicích tradiční

s vystoupením skupiny ABBA Revival
Tombola a občerstvení zajištěno. Hudba: RK Band z Hranic na Moravě. Vstupenku za 80,- Kč lze
zakoupit v předprodeji v Hasičské zbrojnici ve Veřovicích v pátek 15.1., 22.1., 29.1.2010 v době od
18,00 - do 19,00 hodin.
Za SDH Veřovice
Pavel Šimek,  tel.č. 556 857 152

POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ JARMARK
Kulturní a školská komise ve spolupráci s Obecním úřadem ve Veřovicích
zvou srdečně všechny občany na
    

    

který se uskuteční v prostorách za kulturním domem v sobotu dne 12.12.2009. Scházet se můžete
ke kulturnímu domu již od 13,00 hodin, od 14,00 hodin bude následovat oficiální zahájení
vystoupením veřovické scholičky s muzikálovou pohádkou „ Šípková Růženka “. Na jarmarku si
budete moci zakoupit něco, co Vás zahřeje uvnitř, osladí Vám život, potěší srdíčko či ozdobí domov.
To znamená, že bude něco k snědku, k pití, domácí koláče, dekorativní předměty, vánoční stromky,
atd……
Milí spoluobčané, přijďte se pobavit a trochu nasát vánoční atmosféru společně s námi,
Srdečně zvou pořadatelé.

u vánočního stromku



Rada a zastupitelstvo obce Veřovice zve všechny občany Veřovic a jejich
známé a přátele na novoroční přípitek k vánočnímu stromku u kulturního
domu ve Veřovicích dne
1. ledna 2010
v jednu hodinu po půlnoci.
JUBILANTI NA MĚSÍC PROSINEC 2009
Jaroslav Černoch
Jarmila Černochová
Hana Hanáková
Marie Bartoňová
Miroslav Matzner
Miroslava Drozdová
Jitka Kvapilová
Olga Špačková
Albína Vrábliková
Helena Sedláčková
Oldřich Macíček
Příjemné prožití vánočních svátků, hezkou oslavu narozenin a hlavně pevné zdraví nejen do nového
roku přeje jubilantům SPOZ a Obecní úřad Veřovice.

Vzpomínka:
Dne 2. listopadu 2009 uplynulo již 20 let od úmrtí pana Květoslava Křížka. Stále vzpomínají manželka
Irena, dcery a syn s rodinami.
Poděkování:
Děkujeme příbuzným a známým spoluobčanům, kteří se přišli v měsíci listopadu naposledy rozloučit
s naším zemřelým panem Miroslavem Kyselým, za jejich účast i slova soustrasti.
Zarmoucená rodina.

OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU VEŘOVICE
Ve středu 23. prosince 2009 budou odpolední úřední hodiny na Obecním úřadu ve Veřovicích pouze
do 15,00 hodin.
V době od 24. prosince 2009 - do 3. ledna 2010 bude obecní úřad u z a v ř e n.

PŘÁNÍ K VÁNOČNÍM SVÁTKŮM
Obecní úřad ve Veřovicích,
Rada obce Veřovice,
Zastupitelstvo obce Veřovice,
členové výborů a komisí
i Sbor pro občanské záležitosti
přeje všem občanům příjemnou vánoční
atmosféru ve Vašich domovech, hodně lásky,
vzájemné tolerance, klid a spokojenost a
hlavně pevné zdraví v nadcházejícím roce
2010.

……. a „ VESELÉ VÁNOCE “

13 x jinak:

Merry Christmas (Anglie), Nollaig Chridheil Huibh (Skotsko), Froehliche Weihnachten (Německo,
Rakousko), Wesolych Swiat Bozego Narodzenia (Polsko), Kellemes Karacsonyi Unnepeket
(Maďarsko), Joyeux Noël (Francie), Hauskaa Joulua (Finsko), Sarbatori vesele (Rumunsko), Kala
Christouyenna (Řecko), Feliz Navidad (Španělsko), Tchestita Koleda (Bulharsko), Buone Feste
Natalizie (Itálie), God Jul (Švédsko)……………………...

