Březen 2010

Moto:
Člověk rád propadá různým bludům.

Jeden všeobecně zakořeněný blud jest tvrzení, nebo víra, nebo přesvědčení, že Jsoucno se skládá ze
dvou částí, z člověka a přírody, a to tak, že na jedné straně jest Příroda s velkým P, a na druhé
straně Člověk. S velkým Č.
Tento zakořeněný názor vede k bludu, o kterém jsem hovořil. Dovoluje člověku, aby se domníval,
ba dokonce aby byl přesvědčen, že on, člověk obdařený fantazií a obrněný vědomostmi, se může
stát pánem přírody, že on bude poroučet a že příroda bude poslouchat. Poručíme větru… nebo tak
nějak…
Skutečnost je jiná. Jsoucno jest jen jedno: příroda. A člověk do té Přírody patří jako švestka, jako
hrom, jako ječné zrno, jako mravkolev, rtuť, smrk, had, hřib, bloud, i hrb, jako já, jako vy, jako
všechno.
A proto se musí s Přírodou pěkně uctivě.
Jan Werich

Máte rádi Wericha ? A přírodu ? Já ano, vy určitě také, proto jsem si před nástupem jara, kdy se
příroda bude probouzet ze zimního spánku, vybral do úvodníku tento dlouhý citát z Werichovy
lidské filosofie. Hlásá pokoru člověka vůči přírodě. A příroda nám vzkazuje: “ Když se ke mně,
člověče, nebudeš slušně chovat, já ti to oplatím.“ A ty vzkazy jsou čím dále silnější - tsunami,
zemětřesení, záplavy, rozsáhlé požáry, tornáda, změny klimatu a nemoci.
Jistě si řeknete, že hlavní znečišťovatelé a narušovatelé biosystému jsou jinde než ve Veřovicích a
budete mít pravdu. Ale proč my tady u nás musíme také přispívat svým malým dílem ? Vzduch,
který dýcháme si, z větší části, znečišťujeme sami. Abychom ušetřili, spalujeme na přitápění, co se
dá. A do ovzduší vypouštíme s kouřem karcinogeny. Průzkumy ukazují, že my pod horami
v Beskydech máme silně znečištěný, zdravotně závadný vzduch. Opak by měl být pravdou.
A naše okolní příroda je stále chudší na zvěř. Nejen volně pobíhající psi bez patřičného výcviku
jsou pro zvěř nebezpeční. Také hluk z motorek a čtyřkolek, které se z jarem objeví spolu
s vlaštovkami, vyhání zajíce, bažanty, srnky z křovin a remízek. Nemají se kde schovat před
šílenými jezdci, milujícími rychlou jízdu v přírodě. Zeptejte se našich myslivců, co oni na to ?
Odpověď znám, nedá se publikovat.
Kéž by se ti naši rychlí jezdci dali radši na rychlobruslení. Rádi bychom jim jednou třeba zazpívali
i hymnu.
Starosta obce
Ing. Břetislav Piterák

POZVÁNKA
Starosta obce svolává dne 12. března 2010 / pátek / na 17.00 hod. do přísálí Kulturního domu ve
Veřovicích 23. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice.

PROGRAM:
1. Zahájení, schválení programu
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhové komise
4. Zpráva kontrolního výboru
5. Zpráva finančního výboru
6. Zpráva starosty obce
7. Rozpočtová opatření č. 1/2010
8. Projednání výsledků hospodaření a závěreč. účtu obce Veřovice za rok 2009
9. Stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2010-2014
10. Volba delegáta a náhradníka na VH ASOMPO a.s.
11. Informace k novému územnímu plánu
12. Majetkoprávní záležitosti
13. Usnesení
14. Závěr
Občany Veřovic na zasedání zastupitelstva obce srdečně zvu.
Starosta obce

Zpráva z jednání Rady obce
Rada obce na svých jednáních / 68., 69. a 70./ v měsíci lednu, únoru a březnu řešila tyto záležitosti:
1. Řádná inventarizace hospodářských prostředků a majetku obce Veřovice k 31.12.2009.
Provedení řádné inventarizace bylo přikázáno starostou obce v prosinci 2009. Byly
ustanoveny komise, které inventarizaci provedly. O výsledku řádné inventarizace byla
vypracována zpráva předsedkyní hlavní inventarizační komise Ing. Helenou
Křížkovou.
Ze zprávy vyplývá, že při fyzické a dokladové inventarizaci nebylo zjištěno nedostatků.
V průběhu roku 2009 byly z majetku obce radou obce vyřazeny zastaralé, nefunkční a
poničené věci, další návrh na vyřazení podaly dílčí inventarizační komise.
V pohledávkách jsou nezaplacené poplatky za psa, za odpady, vodu, elektřinu, za
inzerci ve zpravodaji a za pronájem hrobového místa. Všechny pohledávky obec po
dlužnících vymáhá.
Hlavní inventarizační komise navrhuje provedení opravy zábradlí pod železničním
mostem do Pádolí a zpevnění terénu v tomto prostoru z bezpečnostních důvodů.
Tyto práce jsou v tomto roce naplánované k realizaci.

2. Údržba místních komunikací a chodníků.
Zimní údržba místních komunikací a chodníků je prováděna podle Plánu zimní údržby.
Tento plán rozlišuje místní komunikace podle důležitosti. Ty důležitější, více používané,
jsou pluhovány jako první, pak přicházejí na řadu ty další.
Pro toto letošní zimní období zadala rada obce zakázku zimní údržby místních komunikací
firmě Jaroslav Štěpán, Veřovice 273. Údržbu chodníků provádí zaměstnanci obce Lubomír
Blažek a Vladimír Bartoň. Připomínky občanů jsou řešeny průběžně místostarostou obce.
3. Metodická návštěva místní knihovny.
Rada obce se seznámila se zápisem z metodické návštěvy místní knihovny, kterou provedl
pan Michal Horniak z Městské knihovny Nový Jičín. V zápise je kladně hodnocena práce
naší knihovnice paní Matúšové. Na doporučení pana Horniaka byla pro místní knihovnu
vytvořena vlastní emailová adresa. V letních měsících bude přestěhována knihovna do
prostor současné šatny.
4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Veřovice a závěrečný účet obce
Veřovice za rok 2009.
Dne 27.1.2010 provedli kontroloři Krajského úřadu Moravskoslezského kraje přezkoumání
hospodaření obce za rok 2009. Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky. Závěrečný
účet obce za rok 2009 byl zveřejněn na úřední desce obce Veřovice.
5. Stanovení ceny vody pro obecní vodovod na rok 2010.
Rada obce stanovila pro rok 2010 cenu vody ve výši 30,70 Kč za m3.
6. Přijetí daru.
Rada obce odsouhlasila přijetí daru od Krajského úřadu Moravskoslezského kraje pracovní stejnokroje pro jednotku dobrovolných hasičů v hodnotě 10.000,- Kč.
7. Výroční zpráva o zveřejněných informacích za rok 2009.
Rada obce schválila výroční zprávu o zveřejněných informacích za rok 2009 podle zákona
č.106/1999 S., O svobodném přístupu k informacím. V roce 2009 bylo podáno na obecním
úřadě celkem 9 žádostí o informace. Všechny žádosti byly vyřízeny, žádná nebyla
odmítnuta. Zpráva byla zveřejněna na úřední desce obce Veřovice.
8. Informace.
Rada obce vzala na vědomí:
- informaci o projednávání návrhu Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2010
až 2014,
- informaci o přípravě a organizaci obecního plesu,
- informaci o výsledku žádostí o dotace:
Obci Veřovice nebyla poskytnuta dotace na realizaci rekonstrukce mateřské školy.
Poskytnuta byla dotace na vypracování nového územního plánu ve výši 357.000,- Kč.
- informaci o návštěvě biskupa Ostravsko - opavského biskupství Mons. Františka
V. Lobkowicze na místní farnosti a v obci Veřovice.

9. Návrh SmVaK a.s., na změnu smlouvy o provozování vodovodu.
Rada obce projednala návrh nové smlouvy o provozování vodovodu v obci. Návrh mění
podmínky nájmu. Rada obce pověřila starostu obce, aby zjistil současné možnosti
odprodeje vodovodu provozovateli, nová smlouva zatím nebyla přijata.
10. Návrh smlouvy o dílo s firmou DIGIS s.r.o. na rok 2010.
Smlouva se týká aktualizace údajů z katastru nemovitostí a zavedení pasportu
hřbitova do prohlížeče GIS na obecním úřadě.
11. Žádosti.
Rada obce projednala a schválila žádost OREL jednota Veřovice o povolení
uskutečnit běžecký závod Veřovská desítka dne 17.4.2010 na místních komunikacích
kolem hřbitova a Orlovny.
Schválila na žádost Města Frenštát pod Radhoštěm finanční dar ve výši 3.000,- Kč na
financování Setkání cimbálových muzik Valašského království ve dnech 21.- 22.5.2010 ve
Frenštátě pod Radhoštěm.
Neschválila poskytnutí finančního příspěvku pro sociální službu poskytovanou v rámci
Občanské poradny Nový Jičín.
12. Svolání 23. zasedání zastupitelstva na 12.3.2010 a projednání bodů programu.

Informace k novému územnímu plánu obce Veřovice
Na společném projednávání návrhu nového územního plánu obce se zástupci dotčených orgánů dne
18.11.2009 byla stanovena lhůta pro písemné vyjádření do 18.12.2009, kterou následně KÚ MSK
prodloužil do 18.ledna 2010. K tomuto termínu došly připomínky a stanoviska:
MŽP ČR požaduje do grafické části - koordinačního výkresu zakreslit plochy podle dokumentu „ Nové
podmínky ochrany ložisek černého uhlí v chráněném ložiskovém území české části Hornoslezské pánve
v okrese Karviná, F-M, N J , Vsetín, Opava a jižní části okresu Ostrava - město“. V textové části
požaduje doplnit sesuvné území č.3523.
Obvodní báňský úřad Ostrava požaduje ochranu výhradního ložiska černého uhlí v dobývacím prostoru
evidenční.č.2/0072 s názvem Trojanovice tak, aby nedošlo ke znemožnění nebo ztížení dobývání tohoto
ložiska.
Ministerstvo zemědělství, pozemkový úřad Nový Jičín nemá námitek k návrhu ÚP za předpokladu, že
bude současně řešena otázka zajištění přístupu na zemědělské pozemky pro jednotlivé vlastníky pozemků
a respektován stávající stav polních cest v terénu a hlavně možnost jejich doplnění.
Ministerstvo obrany upozorňuje, že na celé území zasahuje ochranné pásmo leteckých radiových
zabezpečovacích zařízení. Bez závazného stanoviska MO nelze vydat územní rozhodnutí nebo stavební
povolení na výstavbu silnic a dálnic, rekonstrukci železničních tratí, vedení VN a VVN, výstavbu
větrných elektráren, radioelektronických zařízení, objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem a
výstavbu vodních nádrží včetně rybníků.
KÚ MSK, odbor životního prostředí a zemědělství požaduje v plánovací dokumentaci zachovat přeložku
silnice II/483, nesouhlasí z jejím vypuštěním.. Přeložka je zahrnuta v Koncepci rozvoje dopravní
infrastruktury MSK a v ÚP VÚC Beskydy, který je nutno ze zákona respektovat.

Je navržena jako jedno z opatření pro vyvedení dopravy a zklidnění z průtahů obcí Čeladná, Kunčice
p.O., Bordovice a Veřovice po roce 2018.
V návrhu územního plánu je také přestavba průsečné křižovatky u Dolního dvora na křižovatku okružní,
tento záměr však není sledován ve střednědobém plánovacím dokumentu MSK „ Bílá kniha“. Pokud obec
bude požadovat zachování návrhu této stavby v územním plánu, pak bude nutno požádat KÚ o posouzení
této stavby a její zařazení do „Bílé knihy“. Úprava křižovatky na okružní byla navržena za předpokladu,
že bude zrušena přeložka silnice II/ 483. Pokud přeložka být zrušena nemůže, doporučuje se zrušit v
návrhu ÚP přestavbu křižovatky u Dolního dvora na okružní.
MěÚ Frenštát pod Radhoštěm - státní správa lesů požaduje při dostavbě již zastavěných ploch v blízkosti
lesa dodržet bezpečnostní nezastavěný pruh minimálně do vzdálenosti 20 m od hranice sousedního
lesního pozemku.
Správa železniční dopravní cesty požaduje respektovat ochranné pásmo dráhy, které je 60 m od osy krajní
koleje. V tomto pásmu nenavrhovat objekty určené k bydlení. SŽDC nebude hradit případná protihluková
opatření, na případné stížnosti na hluk a vibrace plynoucí z provozu železniční dopravy a související
s touto činností nebude brán zřetel.
Stanoviska ostatních dotčených orgánů jsou bez připomínek. Zpracovatel - USO Ostrava nyní provádí
překreslení a přepsání návrhu nového územního plánu se zapracováním výše uvedených připomínek a
požadavků.

Z ČINNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU VEŘOVICE ZA ROK 2009
2009

Počet obyvatel obce Veřovice k datu 31.12.2009
z toho muži
z toho ženy
Do obce se v roce 2009 přihlásilo k trvalému pobytu celkem
Z obce se v roce 2009 odhlásilo cekem
V roce 2009 zemřelo v obci celkem
V roce 2009 se narodilo v obci celkem

1.980
975
1.005
48 občanů
29 občanů
31 občanů
12 dětí

Narozené děti - ročník 2009:
Samuel Michal Voznický, Nela Macháčová, David Kyzek, Aneta Pítrová, Oliver
Fitowski, Vít Purmenský, Hana Guryčová, Dominika Piteráková, Anna
Cibulcová, Antonín Fojtík, dvojčata Martin Šmíd a Kristýna Šmídová.

Sbor pro občanské záležitosti navštívil v roce 2009

24 jubilantů v obci

Z činnosti úřadu - rok 2009:
Počet provedených ověřování podpisů a opisů listin
Počet podaných žádostí o vydání občanského průkazu
Počet zápisů o určení otcovství

573
163
3

Počet svatebních obřadů v obci
z toho církevní sňatek
z toho občanský sňatek

6
2
4

Počet podaných žádostí o výpis z rejstříku trestů (CzechPOINT)
Počet podaných žádosti o výpis z katastru nemovitostí ( CzechPOINT)
Počet podaných žádosti o výpis z obchodního rejstříku ( CzechPOINT)
Počet podaných žádostí o výpis z bodového systému řidičů (CzechPOINT)
Počet podaných žádostí o výpis z živnostenského rejstříku (CzechPOINT)

58
37
3
4
1

Počet podaných žádostí o zřízení datové schránky

1

Počet poskytnutých informací z informačního
systému evidence obyvatel dle z.č. 133/2000 Sb.

2

Počet poskytnutých informací dle zák.č. 106/1999 Sb.
Počet jednacích čísel z podacího deníku

9
997

Počet čísel popisných v obci
Počet čísel evidenčních (rekreační objekty)

1 - 633
01 - 080

Z činnosti sociální komise - rok 2009:
Počet provedených prošetření poměrů v rodině nebo u jednotlivce

5

Z činnosti komise životního prostředí - rok 2009:
Počet podaných žádostí o povolení kácení stromů rostoucích mimo les

9

Počet evidovaných psů v obci
Počet přijatých faktur
Počet vydaných faktur
Příjmy obce
Výdaje obce
Nesplacený úvěr
Poskytnuté dotace příspěvkovým organizacím (ZŠ a KZ)
Poskytnuté dotace spolkům v obci
Příspěvky poskytnuté potřebným občanům
Příspěvky na stravování důchodců

314
398
49
18,409.486,- Kč
15,309.967,- Kč
4,214.000,- Kč
2,808.000,- Kč
357.000,- Kč
20.000,- Kč
36.150,- Kč

Výdaje obce:
* opravy majetku po povodních
* projektová dokumentace k rekonstrukci ZŠ a MŠ
* odvoz odpadů za r.2009
* zimní údržba komunikací
* elektroinstalace v budově pošty
* dopravní obslužnost (příspěvek na autobusovou dopravu)
* opravy veřejného osvětlení a místního rozhlasu
Přijaté dotace obce celkem:

1,503.006,- Kč
1,472.455,- Kč
1,073.595,- Kč
241.134,- Kč
140.000,- Kč
96.000,- Kč
86.548,-Kč
2,926.808,- Kč

(jedná se o dotace na státní správu a školství, aktivní politiku zaměstnanosti, volby, upgrade
pracoviště CzechPOINT, povodňové škody, přípravu projektové dokumentace, hospodaření
v lesích, sbor dobrovolných hasičů)

Dar od společnosti ČLOVĚK V TÍSNI ( povodně)

104.000,- Kč

Připravila: Bartoňová Eva, Satková Marcela

ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA MĚSÍC ÚNOR 2010
V úterý 16.2. mohli předškolní děti shlédnout divadelní představení „Příhody včelích medvídků“
prezentovaným Divadlem Věž Brno. Dětem se pohádka velmi líbila.
Největší slavností tohoto měsíce byl Karnevalový rej, který jsme uspořádali ve školce 17.2.2010. V
tento den jsme se proměnili v nejrůznější pohádkové bytosti. Celý den jsme tančili, soutěžili,
dováděli a hráli plno her.
Nejstarší děti nyní čeká předplavecký výcvik na bazéně ve Frenštátě pod Radhoštěm. Poprvé se s
lekcí seznámili ve středu 24.2.2010.
Také tento den patřil maminkám na mateřské dovolené. Zveme je opět v měsíci březnu a to 31.3. v
obvyklém čase od 9 - 11 hodin.
V následujícím měsíci se s dětmi zúčastníme vzdělávacího pásma „Bez práce nejsou koláče“.
V úterý 30.3. připravujeme Velikonoční dílnu. A to nejdůležitější:
ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2010 - 2011,
SPOJENÝ SE DNEM OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, SE USKUTEČNÍ VE
ČTVRTEK 25.3. 2010 V DOBĚ OD 8-15 HODIN. ZVEME VŠECHNY CO
NEJSRDEČNĚJI NA NÁVŠTĚVU.
Mgr. Renata Jandová
Mateřská škola Veřovice

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK 8. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Přestože jsme již opět ve školních lavicích, stále se v myšlenkách vracíme k lyžařskému výcviku,
který proběhl v týdnu od 15. do 19. února v lyžařském středisku Karolínka - Bzové. Podmínky pro
lyžování byly dokonalé - zasněžený svah, upravená sjezdovka, příjemné prostředí a hlavně fajn
lidé.
Pro některé z nás to byly první lyžařské krůčky, jiní si zdokonalovali své lyžařské schopnosti,
užívali si rychlou jízdu a dlouhé skoky, či kochali se nejenom přírodou, ale i ladnými pohyby a
pády ostatních. Dny strávené na sjezdovce ubíhaly jako voda a nikdo z nás si nechtěl připustit, že ta
pohoda za pár dní skončí.
Nešlo však jen o lyžování. Příjemným zpestřením byla ranní rozcvička ve sněhu, večerní diskotéka,
tajemné večery či navázaná nová přátelství s kamarády z ostatních škol. Při společném pobytu na
chatě jsme se zase lépe poznali, zjistili jsme, jak je důležitá vzájemná pomoc, pochopení a
respektování se navzájem. Utužili jsme přátelské vazby, obnovili ty původně zpřetrhané a dokázali
jsme i našim učitelům, že jsme dobrý kolektiv.

Z pobytu si odvážíme plno zážitků, z nichž vybrat ten největší není vůbec snadné. Lyžařský kurz
bude patřit k těm akcím, které se vryjí hluboko do paměti a na které budeme vždy rádi vzpomínat.
Děkujeme nejen učitelům za přátelský přístup a škole za organizaci, ale i SRPŠ a firmě Alve za
finanční příspěvek, bez kterého by se náš lyžařský výcvik jen ztěží uskutečnil.
Žáci 8. třídy

Jaro je za dveřmi
Jaro je pro mnohé z nás to nejhezčí období v roce, ale hasičům v tuto dobu často přidělává vrásky
na čele prudké tání sněhu spojené s deštivým počasím, které způsobuje na mnohých místech
záplavy. Když se zvládne voda, nastává období, kdy většina lidí vyráží buď za jarním úklidem na
zahrádky a nebo na vycházky do přírody … a tady mohou nejen pro hasiče nastat perné chvíle.
Mnozí lidé si chtějí usnadnit práci na zahrádce nebo při odstraňování staré trávy na loukách a
zatravněných plochách v okolí rodinných domů a pouštějí se do vypalování suchého travního
porostu, aniž by si uvědomovali, že tím nejen porušují zákon, ale rovněž ohrožují své okolí. Plošné
vypalování trávy je zakázáno nejen na zahrádkách, ale i jinde. Při nedodržení tohoto zákazu hrozí
občanovi za tento přestupek pokuta až 25 000,-- Kč. Pokud pálení dřevního odpadu, listí apod.
nezakazuje místní vyhláška, měli by lidé věnovat velkou pozornost zakládání ohňů při úklidových
pracích na zahrádkách. Pálení je možno provádět pouze na ohništi, které je bezpečně ohraničeno
např. kameny. Dále je vhodné mít v blízkosti ohniště připraveny prostředky k hašení např. konev
s vodou, resp. nádobu s pískem a lopatku, aby se dal případný požár již v zárodku uhasit a
v žádném případě neodcházet od ohniště, pokud není dostatečně uhašeno. Pálení se nesmí provádět
v době, kdy fouká vítr a hrozí tak rozšíření ohně do okolí. A to ani v případě, že ohniště bude pod
neustálým dohledem.

Při pálení odpadu musí být vždy postupováno v souladu s dalšími zákony, například zákonem o
ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo s vyhláškami obcí. Pálení klestí a dalších
hořlavých látek na volném prostranství je nutno v předstihu nahlásit Hasičskému záchrannému
sboru buď telefonicky Sektorovému operačnímu a informačnímu středisku Frýdek-Místek na číslo
950 720 010 nebo elektronickým formulářem, který občané, právnické osoby a podnikající fyzické
osoby najdou na webových stránkách Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje
www.hzsmsk.cz pod názvem „Pálení klestí“. Na základě těchto včasných informací tak hasiči ušetří
finanční prostředky a čas za zbytečné výjezdy, kdy jsou voláni k požáru a na místě samém zjistí, že
jde o bezpečné pálení. Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická
osoba správního deliktu, za který jim může být uložena pokuta až do výše 500 000,- Kč. Rovněž po
celý rok platí zákaz rozdělávání ohňů v lesích mimo vyhrazená tábořiště. Každý, kdo se pohybuje
v přírodě by se měl chovat obezřetně. Nerozdělávat ohně mimo vyhrazená místa, neodhazovat
nedopalky cigaret apod.. Rodiče by měli věnovat pozornost tomu, jak a s čím si děti venku hrají,
aby nedocházelo ke zbytečným požárům a následným úrazům nebo v krajním případě ztrátám na
životech. V případě vzniku požáru zapříčiněného dětmi zákon postihuje odpovědné osoby pokutou
až do výše 25 000,-- Kč.
nprap. Dagmar Benešová
vrchní inspektorka - výchova obyvatelstva
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín

INFORMACE O ČINNOSTI KNIHOVNY VE VEŘOVICÍCH v roce 2009
Knihovna Veřovice má zaregistrováno celkem 113 čtenářů. V roce 2009 bylo
uskutečněno 698 návštěv. Vypůjčených knih bylo 5.639. Nově bylo zakoupeno
98 knih. Vypůjčeno z jiných knihoven bylo 98 knih a zapůjčeno jiným
knihovnám 95 knih. Knihovna v naší obci půjčuje i 4 druhy časopisů. Dále je
v knihovně zaveden internet, který využilo 91 návštěvníků. V měsíci březnu
2009 byly uspořádány besedy s dětmi 1. až 5. třídy základní školy, zúčastnilo se
jich 111 žáků a jejich učitelé. Knihovna je umístěna v budově Kulturního domu
a vypůjčuje se každý čtvrtek od 14,00 - do 18.00 hod.. Uvítáme každého nového
čtenáře.
Vlasta Matúšová
knihovna Veřovice

Poděkování hasičů z Veřovic
Sbor dobrovolných hasičů Veřovice děkuje všem sponzorům za ceny věnované do tomboly
Hasičského plesu:
ALVE spol s r.o. Veřovice, Balcárek Jaroslav-Restaurace Na fojtství Veřovice, Mgr.
Hana Bartoňová-Potraviny U Bartoně Veřovice, Beseda Lukáš - Květinářství Veřovice,
Černoch František-Pekárna Veřovice, Drozdová Miroslava-Biotherik Oáza Veřovice,
firma Fren Oil-čerpací stanice Frenštát p.R., Gold Petr, firma Goldys -Tomáš Gold,
firma GS - Diesel, Hasiči Veřovice, Jurek Vladimír, Kociánová Oldřiška-Butik
Veřovice, Lacinová Anna, Lacina Martin, Machová Marie, Nejezchleba Pavel, Obecní
úřad Veřovice, Palírna Veřovice, Penzion Danka Veřovice, Ing. Břetislav Piterák,

Petrášová Lucie, Rýcovi Pavel a Ludmila, Surovcová Marta-Kadeřnictví, firma SITEX Veřovice,
Roučková-Studio Gladiola Frenštát p.R., Sbor dobrovolných hasičů Veřovice, Šustala Jan, Ing.
Vašut Josef-www.cisteniodpadnichvod.cz Štramberk, Zemánková Lenka-Kosmetický salón.
Hasiči z Veřovic děkují rovněž za hajnou účast všem návštěvníkům plesu.

POZVÁNKA NA DNY STEAKOVÝCH SPECIALIT
Restaurace Na Fojtství ve Veřovicích Vás všechny srdečně zve na

které se budou konat ve dnech pátek 12. března, sobotu 13. března a neděli 14. března
2010 v Restauraci Na Fojtství ve Veřovicích.
Budou pro Vás připraveny speciality z hovězího, vepřového i kuřecího
masa.
Těšíme se na Vši návštěvu.
Rezervace na tel.č.  556 857 188.

Pozvánka
na předvelikonoční prodejní výstavu, která se uskuteční
v sobotu 13. 3. 2010 v době od 14.00 hodin do 17. 00 hodin
v neděli 14. 3. 2010 v době od 10.00 hodin do 17. 00 hodin
Přijďte si koupit ručně vyrobené velikonoční a jarní dekorace,
drobné dárky pro radost či své blízké nebo se jen nechat inspirovat k vlastní tvorbě.
Vystavovat budeme výšivky, ručně vyřezávané obrazy ze dřeva, kotlíky na guláš aj.
Součástí výstavy budou ukázky:
- pletení košíků
- dne 13. 3. 2010 od 14.00 hodin do 16.00 hodin
- pletení pomlázek - dne 14. 3. 2010 od 14.00 hodin
Po celou dobu výstavy nabízíme i občerstvení - domácí klobásy, alko i nealko, kávu i něco sladkého
k ní.
Chybět nebudou ani velikonoční perníčky.
Na Vás na všechny se těší pořadatelé

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 - PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE
Plastová okna a dveře V E K A
•
•
•
•
•

5-ti, 6-ti komorový profil
Sleva 40 % celoročně
Záruka 10 let
Prodej, montáž, zednické zapravení
Vnitřní, vnější parapety, žaluzie, sítě a markýzy

Kontakt:
Tel.č.:
e-mail:

Lukáš Kašpárek, Bordovice 146
737 813 873,
lukas244@post.cz

INZERCE
Mgr. Petra Valčíková Boráková
advokátka
obchodní, občanské, rodinné a pracovní právo
Kunín 310, 742 53 Kunín
mobil: 607 924 659
tel.: 556 770 810
e-mail: info@advokat-borakova.cz

INZERCE
Koupíme rodinný domek ve Veřovicích popřípadě v blízkém okolí.

Kontakt: 732 704 598

NABÍDKA HUDEBNÍ PRODUKCE
ŽIVÁ HUDBA -  životní jubilea
 rodinné oslavy

 podnikové večírky
 svatby

PETR JANČA
Zahradní 545
742 72 Mořkov
mobil 737 909 409

NABÍDKA - STŘÍHÁNÍ A ÚPRAVA PSŮ
Stříhání a úpravu psů všech plemen nabízí:

Ceník:

malý pes
střední pes
velký pes

Gabriela Pítrová
742 73 Veřovice 434
Tel.č. 605 569 362

200,- Kč
300,- Kč
400,- Kč

Ceny jsou pouze orientační, záleží na stavu a délce srsti psa.

e- levňáček
Anglický kvalitní dětský second hand (I. jakost)
Najdete Nás pod SITEXEM za Grusmanovým mostem(zavřený po povodních)

Veřovice 365
R. Bělunková
tel. 605 714 674

Marcela Satková
Helena Kyselá
Helena Zátopková
Miroslav Kolář
Božena Škrabáková
Věroslava Besedová
Stanislava Geryková
Rostislav Tichavský
Radomír Fitowski
Božena Sládková
Jiřina Besedová
Ladislav Strakoš
Marie Matúšová
Anežka Kučerová
Františka Glogarová
Olga Kociánová
U příležitosti životních výročí gratulujeme březnovým jubilantům !

„ Dívám se do budoucnosti, neboť to je místo, kde chci strávit zbytek svého života. “

Vzpomínka:
Dne 22. února 2010 tomu bylo 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.

