Únor 2010
Motto:
„Uviděl jsem v nekonečnu na housle hrát nahou slečnu“.
Jiří Suchý
Je pravda, že jsem úvodník ještě nikdy nevěnoval tomu nejdůležitějšímu, a to je zdraví. Pokud se
zdraví cítíme, tak jsme přesvědčeni, že zdraví jsme a netřeba služeb lékaře. To je můj případ. Až
Vás pak veze „ rychlá “ a vidíte andělíčky, řeknete si, já už budu hodný, doktore ! V dnešní době
plné shonu, stresových situací, znečištěného vzduchu a vody, špatné stravy atd. je pravidelný dozor
nad zdravím zcela na místě. To jsem sice věděl i dříve, ale přesto jsem to podceňoval. Tak, ze mne si
příklad rozhodně neberte a chovejte se ke svému zdraví jako k tomu nejcennějšímu majetku.
Závěrem děkuji té nahé blonďaté houslistce, která, když dohrála, řekla: „Ještě chvíli zůstaň,
Břetislave “. A tak jsem tedy, s prominutím, zůstal.
Ing. Břetislav Piterák
starosta obce

INFORMACE K DANI Z NEMOVITOSTI
Daň z nemovitostí:
Zdvojnásobují se sazby daně z pozemků uvedených v § 6 odst. 2 zákona č. 338/1992 Sb., o dani
z nemovitostí - tj. pozemků zastavěných ploch a nádvoří, stavebních pozemků a ostatních ploch.
Toto zvýšení se nevztahuje na sazby daně z pozemků uvedených v § 6 odst. 1 zákona o dani
z nemovitostí - tj. pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, trvalých travních
porostů, lesů, rybníků (tedy pozemků, které jsou převážně zemědělskou půdou).
Zdvojnásobují se základní sazby daně ze staveb, s výjimkou staveb sloužících pro ostatní
podnikatelskou činnost uvedených v § 11 odst. 1 písm. d) bodu 3 zákona o dani z nemovitostí.
Nedojde-li u poplatníků k jiným změnám rozhodným pro daňovou povinnost, nemusí zvýšení sazeb
oznamovat v daňovém přiznání. Vyměření daně je v tomto případě povinností místně příslušného
správce daně, který daň vyměří v nové výši a výsledek vyměření sdělí poplatníkům platebními
výměry nebo hromadnými předpisnými seznamy. Složenky na úhradu daně z nemovitostí budou
zasílány poplatníkům finančním úřadem v koncem měsíce dubna anebo počátkem měsíce května
2010.

POPLATKY pro rok 2010
Poplatek ze psa

120,-Kč za 1 psa

Poplatek za svoz komunálního odpadu

400,-Kč za 1 osobu s trvalým pobytem v obci
anebo za osobu vlastnící v obci rekreač. Objekt

Další informace: www.verovice.cz/obecní úřad/poplatky

INFORMACE O ČINNOSTI MŠ ZA MĚSÍC LEDEN
Hned od počátku nového roku jsme si užívali sněhové nadílky. Chodili jsme na procházky, bobovali
jsme, stavěli sněhuláky nebo jen tak dováděli.
Na páteční odpoledne 15.1. naplánovalo SRPŠ výbornou akci: Sněhánky. Děti z MŠ i ZŠ se
radovaly z jízdy na bobech, ze stavění a prolézání iglů, opékání špekáčků a večerního prskavkového
ohňostroje. Děti i dospělí odcházeli domů velmi spokojené.
Dne 21.1. jsme měli v MŠ besedu pro rodiče předškolních dětí s paní psycholožkou Mgr. Helenou
Pýchovou. Hovořila nám na téma školní zralost. Byl přítomen také pan ředitel ZŠ Mgr. Petr
Mokroš a paní učitelka Mgr. Pavla Besedová, třídní budoucích prvňáčků a představila nám
program Nanečisto. Rodiče si domů odnesli užitečné informace.
Poslední čtvrtek v měsíci ledna 28.1. patřil předškolním dětem. Konal se zápis do 1. třídy. A na co
se budeme těšit v únoru? S dětmi se připravíme na slavení karnevalu.
16.2. se chystáme se staršími dětmi na divadelní představení ve Frenštátě p.R. „Příhody včelích
medvídků“ prezentovaným Divadlem Věž Brno.
Poslední středu v měsíci 24.2. opět zveme maminky na mateřské dovolené k nám do MŠ.
A na závěr poslední informace, že v průběhu měsíce února začne plavecký výcvik pro předškolní
děti.
Mgr. Renata Jandová

☺

PODĚKOVÁNÍ
Dne 30. ledna 2010 proběhl v Kulturním domě ve Veřovicích 1. obecní ples, který pořádala Obec
Veřovice, Kulturní zařízení Veřovice a Myslivci sdružení Veřovice. Děkujeme touto cestou všem,
kteří se jakkoliv podíleli na organizaci plesu a děkujeme rovněž těm, kteří přispěli do bohaté
tomboly: Občerstvení U Jany - Jana Pokorná, firma GPD - Stanislav Pokorný, Mateřská škola
Veřovice, Hospůdka V Zatáčce - Eva Fenclová, Internetové služby - Jakub Satek, LUČINA s.r.o.
Veřovice, firma Matuš Trade - Pavel Matúš, Karel Reček - PS Frenštát p.R., Kosmetika - Lenka
Zemánková, Dolní Dvůr - Martina Kratochvílová, Elektromontáže - Lubomír Jeřábek, Biotherik Miroslava Drozdová, firma Arch Design Brno, Penzion Danka - Daňa Káňová, Teplotechna
Ostrava, Květinářství - Lukáš Beseda, firma Josef Slavík, Geodetické práce - Veselkovi, Butik Oldřiška Kociánová, firma Hezký Štramberk, firma ZEMKO Strážnický, Technické služby
Valašské Meziříčí, Vladimír Matúš, Myslivecké sdružení Veřovice, Pekárna - Hana Černochová,
Cukrárna - Marie Machová, firma ALVE spol. s r.o. Veřovice, Potraviny U Bartoně, Potraviny U
Ivánků, Pohostinství Jaroslav Balcárek, firma PAVEL Ženklava, Pálenice Veřovice, firma Petr
Guryča, firma Radomír Pavliska, firma Reisig Pavel - Hukvaldy, Ing. Jindra Zábranský, Nestlé Ing. František Šamárek, Goldys - Tomáš Gold, Ilona Tobiášová, Kadeřnictví - Marta Surovcová,
firma Ladislav Kašpárek.

INFORMACE FOTBALOVÉHO ODDÍLU AFC VEŘOVICE

Nábor mladých fotbalistů
Fotbalový oddíl AFC Veřovice pořádá nábor do fotbalové přípravky (ročník 2000 a mladší).
Kdo by měl zájem vyzkoušet své fotbalové dovednosti a propadnout tomuto sportu, neváhejte a
přijďte mezi nás. V tomto období se scházíme vždy každý pátek od 16:00 hod. v místní tělocvičně.

Marcel Fojtík
trenér přípravky
731 535 971

POZVÁNKA A F C VEŘOVICE
Dne 5. března 2010 se uskuteční v restauraci U Sudu ve Veřovicích
Valná hromada fotbalového klubu AFC Veřovice. Začátek je stanoven na 18,00 hodin.
Program schůze:
1/ Zahájení, schválení programu
2/ Zpráva předsedy o stavu fotbalu ve Veřovicích
3/ Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2010
4/ Zpráva revizní komise
5/ Zpráva mandátové komise
6/ Volby do výkonného výboru AFC Veřovice a revizní komise
7/ Diskuse
8/ Návrh usnesení a schválení usnesení
9/ Závěr

Výbor AFC Veřovice srdečně zve všechny své členy na tuto schůzi. Občerstvení je zajištěno.

Výbor AFC Veřovice

Zároveň žádáme všechny zájemce o kandidaturu do nového výkonného výboru,
aby se přihlásili do termínu 26.2.2010 u pana Marcela Fojtíka
(tel.č. 731 535 971, e-mail: Marcel.Fojtik@continental-corporation.com)
nebo Zdeňka Bartoně (tel.č. 739 509 256, e-mail: barton@cova.cz)

POZVÁNKA NA MAŠKARNÍ PLES
SRPŠ ve Veřovicích zve všechny děti, rodiče, prarodiče, v dnešní rychlé době i
praprarodiče a další příbuzné na

který proběhne v neděli 14.2.2010 (to je sv. Valentina, svátek zamilovaných, a do dětí jsme
rodičovskou láskou zamilováni asi všichni) v Kulturním domě ve Veřovicích od 14,00 hodin.
Vstupné na tuto akci je dobrovolné a co vás za tuto bezkonkurenční cenu čeká?
V první hodině to bude promenáda v maskách (ne plavkách) a každý dostane malou pozornost a
vybrané originální masky čeká překvapení.
Od 15,00-17,00 hodin je připraven zábavný program paní Aleny Fábíkové z Frýdku Místku.
Také vás čeká tombola a občerstvení, a to především pro děti.
Přijďte tedy včas - SRPŠ se na vás těší zas.
Za SRPŠ při ZŠ Veřovice
Lukáš Urbanovský

Předvelikonoční prodejní výstava
I v letošním roce připravujeme výstavu s velikonoční a jarní tématikou. Výstava proběhne o
víkendu 13.-14. března 2010 v přísálí Kulturního domu.
Na všechny, kteří jsou ochotni se na této akci podílet, ať už zapůjčením svých prací pro výstavu či
prodejem svých výrobků, se těšíme a dopředu za jejich zájem děkujeme.
Poděkování patří i všem, s jejichž pomocí se podařily v loňském roce uspořádat dvě podobné akce.
Kontakty:
Zdeňka Matúšová - tel.: 774 401 912, e-mail: matusova.zdenka@centrum.cz
Marta Surovcová - kadeřnictví
Antonie Pšenicová - tel.: 739 765 755, e-mail: psenicova.antonie@seznam.cz

PŘÍSPĚVKY DO OBECNÍ KRONIKY
Jako roky předešlé se i letos na Vás obracím s žádostí o pomoc při sestavování ročního zápisu do
obecní kroniky.
Prosím organizace, spolky, podnikatele i jednotlivce, jejichž působení se týká života ve Veřovicích
či Veřovice reprezentuje, o zprávu, tiskovinu nebo fotografie dokládající činnost v roce 2009.

Uvítám i příspěvky těch, kteří dosud do kroniky nepřispívali. U takovýchto zpráv bych chtěla
poprosit i o shrnutí celkové činnosti. Např. u podnikatelů informace od založení jejich živnosti, přes
předmět podnikání, počty zaměstnanců, obvyklé i výjimečné zákazníky, až k současným úspěchům
a další zajímavosti. U sportovců a umělců pak uvedení věku začátku své činnosti, účast na
soutěžích, výstavách, výsledky jejich práce apod.
Za veškeré příspěvky pro obecní kroniku moc děkuji.
Antonie Pšenicová, tel.: 739 765 755, e-mail: psenicova.antonie@seznam.cz
kronikářka obce

HOSPŮDKA V ZATÁČCE INFORMUJE

Na únor 2010 jsme pro Vás připravili:

Od 12. - 14. 2.2010 VALENTÝNSKÝ VÍKEND
Ochutnejte u nás:




valentýnskou topinku
sladkosti pro dobrou náladu - horkou lásku a banana split
long drings - „Západ slunce“ a „Bloody Mary“ v originálním provedení jak je zná celý svět

Od 12. - 28. 2.2010

OLYMPIJSKÉ HRY

Přijďte k nám fandit českým olympionikům
- velkoplošná projekce olympiády z Vancouveru.
Otevřeno denně dle zájmu.
Rezervace stolu na tel. č.:  728 563 862 Eva Fenclová

PROGRAM NA ÚNOR 2010 - Kino Frenštát pod Radhoštěm
EUROPA*CINEMAS, tel.: 556 835 098, 602 845 754. E mail: kino@mufrenstat.cz
 Od pátku 5. do neděle 7. února 2010 vždy v 19.30 hodin
ZEMSKÝ RÁJ TO NAPOHLED
Český film
 Od pondělí 8. do středy 10. února 2010 vždy v 19.30 hodin
2 BOBULE
Volné pokračování úspěšné filmové komedie Bobule

 Od pátku 12. do neděle 14. února 2010 vždy v 19.30 hodin
MŮJ ŽIVOT V RUINÁCH
 Od pondělí 15. do středy 17. února 2010 vždy v 19.30 hodin
AVATAR
Film USA v českém znění
 Od pátku 19. do neděle 21. února 2010 vždy v 19.30 hodin
TRABLE V RÁJI
 Od pondělí 22. do středy 24. února 2010 vždy v 19.30 hodin
SHERLOCK HOLMES
PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI:
ve středu 3. února 2010 ve 13.30 hodin
KYTICE III
ve středu 17. února 2010 ve 13.30 hodin
ZASADIL DĚDEK ŘEPU

8.

Jubilanti na měsíc únor 2010
Vladimír Hanzlík
Vladislava Slováková
Anna Goldová
Bedřich Polášek
Jindřiška Adamčíková
Václav Marek
Rudolf Görig
Jitka Olšáková
Irena Urbanovská
Anna Hyvnarová
Albín Tománek
Zdraví, štěstí, spokojenost a životní optimismus
do dalších let přeje únorovým jubilantům
Obecní úřad Veřovice a SPOZ.

Vzpomínka:

 Dne 22. února 2010 tomu bude již 10 let, co nás navždy opustil pan Karel Geryk.
S láskou vzpomíná celá rodina Pítrova a Gerykova. Kdož jste pana Karla Geryka znali,
vzpomeňte s námi. 

Vzpomínka:

 Dne 23. února 2010 uplyne již jeden rok od chvíle, kdy nás navždy opustila paní
Helena Halamíková.
S láskou vzpomínají manžel s rodinou. 

