Duben 2010
Motto:
Všechno zlo je, že žijeme v myšlence, co řekne o mně soused. Ale o to běží, mít svůj úsudek, svoji
osobnost, individualitu. Odhodlejme se býti svými! Nežijme na cizí účet a na cizí svědomí!
Tomáš Garrigue Masaryk
Ideály humanitní
Tento krátký úvodník je věnován opožděné vzpomínce na prvního československého prezidenta
Tomáše Garrigue Masaryka u příležitosti 160 výročí jeho narození. Dne 7. března 1850 se
v Hodoníně v poměrech nejchudobnějších narodil Tomáš Masaryk. V roce 1918 se stal prvním
československým prezidentem. Když 21. prosince 1918 vstoupil Masaryk na Staroměstské náměstí
a spatřil poprvé pomník mistra Jana Husa, sňal klobouk a promluvil ke starostovi města:
„Buďte jist, že i když budu bydliti tam nahoře, myšlenky a srdce mé zůstanou zde dole.
Nezapomenu nikdy, že jsem vyšel z lidu. Náš stát musí býti demokratický. Bude to vláda lidu, lidem
a pro lid.“
Než se stal Masaryk prezidentem, neměl v Čechách na růžích ustláno. Jeho existence několikrát
visela na nitce. Stát ho trestal, církev ho hnala před kriminální soudy a oficiální národ ho vylučoval
ze svého středu. Na schůzích se zvedaly proti němu pěsti a jeho slovo bylo dupáno rozvášněnými
davy. Při jeho vystoupeních se bučelo a pískalo, nechtěli posluchači poskytnout mu slechu.
Masaryk to komentoval slovy:
„To dovede i splašený býk schůzi zmařit, ale postavte se a na moje slova odpovězte důvody!“
Byly chvíle, kdy chtěl Masaryk jít za hranice do Ameriky, neudělal to, vytrval a zvítězil.
Když v roce 1914 vyhlásilo Rakousko-Uhersko válku Srbsku, která se záhy rozrostla ve válku
světovou, pochopil Masaryk, že české země nemohou již déle v tomto monarchistickém svazku být.
Diplomatickými jednáními v zahraničí připravil podmínky pro vznik samostatné Československé
republiky a stal se prvním československým prezidentem.
Dne 23. června 1928 děti naší školy spolu s učiteli zastavily na návsi u lípy svobody prezidenta
Československé republiky T.G.Masaryka, projíždějícího Valašskem. Zdravici přednesli Karel
Beseda, žák I.třídy a Marta Kociánová, žákyně II. třídy. Poté se pan prezident podepsal do školní
kroniky.
Starosta obce
Ing. Břetislav Piterák

Zpráva z jednání Rady obce
 Rada obce na svém 71. jednání v měsíci březnu schválila dodatek č.2 Smlouvy o zajištění
provozu sběrného místa biologicky rozložitelného odpadu. Tímto dodatkem se zvyšuje cena za
odvoz a likvidaci biologicky rozložitelného odpadu na 60,- Kč za každý jeden odvoz obsahu jedné
sběrné nádoby biologicky rozložitelného odpadu.
 Rada obce schválila návrh nové smlouvy na pojištění majetku obce proti živelným pohromám a
odcizení a pojištění odpovědnosti za škodu.
Odsouhlasila přijetí pracovníků na veřejně prospěšné práce od 1.4.2010 v počtu 4.

 Rada obce odsouhlasila příspěvkovým organizacím Základní škola a Mateřská škola Veřovice a
Kulturní zařízení Veřovice vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.
 Rada obce přijala stanovisko k vyúčtování závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní
obslužnosti za rok 2009 Městem Nový Jičín a souhlasí s ponecháním přeplatku na zvláštním účtu
sdružených prostředků pro zajištění ostatní dopravní obslužnosti v roce 2011.
 Rada obce vzala na vědomí informaci o zahájení prací na opravách břehů Jičínky a výměně
železničního svršku na trati směr Valašské Meziříčí v úseku u sportovního areálu. Dále vzala na
vědomí informaci o podání obžaloby na zástupce firmy BIOEN CZ za trestný čin podvodu
v souvislosti s výstavbou biostanice v obci.
 Starosta radu informoval o plnění úkolů a lhůt v souvislosti s přípravou voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR, které se uskuteční ve dnech 28.-29.5.2010. Podrobné informace budou
zveřejněny v květnovém zpravodaji.
 Starosta obce dále informoval radu obce o provedených výběrových řízeních a přípravě
podkladů pro podání žádostí o dotace a vyhlášení dalších výběrových řízení.

Závěry z 23. zasedání Zastupitelstva obce, konaného 12.3.2010
 Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo návrh úpravy rozpočtu č.1 na rok 2010, výsledek
hospodaření obce Veřovice a závěrečný účet obce za rok 2009.
 Zastupitelstvo obce stanovilo počet členů zastupitelstva obce na volební období 2010-2014
v novém volebním období bude mít zastupitelstvo 13 členů.
 Zastupitelstvo zvolilo Ing. Břetislava Piteráka delegátem na valnou hromadu ASOMPO a.s.,
náhradníkem byl zvolen Ing. Jindra Zábranský.
 Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zveřejnění záměru prodeje pozemků, prodej pozemků
a odkoupení pozemků podle předloženého návrhu.
 Zastupitelstvo obce uložilo místostarostovi obce přestěhovat svozové místo u rodinného domku
pana Karla Syptáka, Veřovice č.p. 542 na parkoviště před nákupním střediskem k 1.5.2010 na
základě osobní žádosti pana Sypátka a jeho nesouhlasu s umístěním svozového místa na sousedním
pozemku.
 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávy starosty obce a předsedů kontrolního a finančního
výboru.
   Příští zasedání zastupitelstva obce je plánováno na 3. června 2010.

Ing. Břetislav Piterák, starosta obce

INFORMACE O UZAVÍRCE ŽELEZNIČNÍHO PŘEJEZDU
Ve dnech 28.4. až 12.5.2010 dojde k uzavírce železničního přejezdu v km 77,851 ve Veřovicích (u
vjezdu na hřiště AFC, za RD čp. 491 pana Geryka Květoslava). V tomto období bude v km 76,930 78,101 vyměněn kompletně železniční svršek (pražce, kolejnice, štěrkové lože), vložena svršková
železniční soustava pružného upevnění (tzv. koridorový svršek), kolejnice budou svařeny do
beztykové koleje. Samotná konstrukce železničního přejezdu je tvořena vnitřními pryžovými
panely typu STRAIL a vně kolejnic živičný kryt. S ohledem na vysoký objem prací je tato uzavírka
poměrně dlouhá. Práce budou prováděny obnovovacími vlaky, takže se občané Veřovic nemusí
obávat zvýšeného pohybu nákladních vozidel.
Bližší informace: Jiří Vychodil, tel.č. 602 454 250

Za Veřovice krásnější, aneb: „Když jaro zaťuká“
S nastupujícím jarem se naše pohledy častěji obracejí do míst, která byla dlouhodobě chráněna
sněhovou pokrývkou, až se nám pomalu zdálo, že už to tak bude napořád. Rychlý nástup jara nám
však nekompromisně odhalil zanedbaná zákoutí veřejných prostranství i našich domovů.
Naopak, kvetoucí hloučky sněženek, krokusů a narcisek nás proberou z dlouhé zimní letargie a
jakoby se nás ptaly: „ Čím ty přispěješ ke zkrášlení svého obydlí ? My za Tebe všechno
nezastaneme.“ Najednou je tady období lidského hemžení v předzahrádkách, činnost zvláště pak
tak typická pro naše hezčí polovičky, které se zaujatostí krášlí vše kolem sebe. Jejich zahrádky se
tak postupně mění v přírodní umělecká díla, která se během celého jara, léta a až do podzimu mění
pomocí důmyslně sestavených barev různých druhů kytek a ostatní zeleně v živé obrazy. Toto o
Veřovicích platí více než kdekoliv jinde, přesto že my sami si to ani neuvědomíme. Často se nad
touto skutečností s údivem pozastavují ti, kteří naši obec navštíví, a to je moc dobře. Že jsou
Veřovice skutečně kvetoucí obcí si uvědomíme například v neděli ráno, když svátečně odění občané
míří na bohoslužbu s kyticí krásných květin vypěstovaných na vlastních zahrádkách.
Abychom si nejen udrželi tento ráz vesnice, ale naopak jej ještě vylepšili, je potřeba se zamýšlet i
nad tím, jak provádět očistu obce od všech obtížných a nehezkých věcí, které vzhled naší obce
poškozují.
I nadále bude prováděn sběr zelených odpadů a proutí pomocí biokontejnerů, kterých je v obci
rozmístěno třicet. První vývoz bude proveden 6.4.2010. Zde bych chtěl upozornit, že znám
požadavky našich občanů na navýšení počtu těchto kontejnerů, bohužel z finančních důvodů to
není možné. Původně měly být tyto kontejnery vyváženy zdarma s tím, že se z této zelené hmoty
bude vyrábět kompost na skládce v Životicích. Tento záměr nebyl naplněn vzhledem k malé
poptávce po substrátech. Došlo k tomu, že vývoz je prováděn za úplatu. V prvním roce to bylo 20,Kč za jeden vývoz, ve druhém již 40,-Kč a v roce 2010 je to již 60,-Kč za vývoz jednoho kontejneru
(přitom požadavek firmy ASOMPO byl pro letošní rok již 80,-Kč, tento požadavek byl na
společném jednání ASOMPA s představiteli zainteresovaných obcí odmítnut). Počet biokontejnerů
v obci Veřovice je ve srovnání s ostatními obcemi absolutně nejvyšší: např. Mořkov má 25
biokontejnerů, Frenštát a Štramberk 25, nejvyšší počet kontejnerů mají Odry, a to 32 ks. Náklady
na vývoz biokontejnerů včetně plateb za jejich nájem dosáhnou v r. 2010 asi 110 000,- Kč.
Stejně nepříznivý je vývoj cen za likvidaci 1 tuny komunálního odpadu (popelnice a objemový
odpad). V roce 2004 stála likvidace 1 tuny odpadu na skládce ASOMPO Životice 605,-Kč, v roce
2010 je to již 1.124,- Kč. Výběrovým řízením v r. 2007 se nám podařilo nově dosáhnout snížení ceny
za vývoz jedné popelnice z někdejších 58,- Kč na 36,- Kč, přesto jsme v roce 2010 vlivem nárůstu

pohonných hmot a skládkování již na 39,50 Kč za jednu popelnici. Zároveň neustále narůstá
množství vyvezených tun komunálních odpadů v naší obci, což má za následek spolu se zavedením
svozu bioodpadů navýšení poplatků za likvidaci odpadů na 400,- Kč oproti 360,- Kč v roce 2009.
Přesto zůstává tento poplatek nejnižším ze všech obcí v regionu.
Pokud se zamýšlíme, jak ušetřit na svozu komunálních odpadů, je to jednoznačně důsledným
tříděním odpadů, žádné sklo a plast nepatří do popelnic a popelnice je potřeba maximálně
vytěžovat. Každý vývoz byť i téměř prázdné popelnice nás stojí 18,- Kč za manipulační poplatek.
Dále je nutné neplnit popelnice sutěmi, nezralým ovocem, dřevem a klestím. Automobily pro svoz
popelnic jsou vybaveny zařízením GPS, které na mapě vyznačí každý jednotlivý výsyp popelnice.
Zároveň osádka vozu značí popelnice obsahující nepovolené sutě, eternit apod. Například dne
22.3.2010 nebyly vyvezeny 4 ks popelnic, z čehož 3 ks popelnic se stavební sutí byly od jedné
majitelky. Suť byla rozvezena vždy po jedné popelnici u dvou jejich nemovitostí a 1x u jejich
příbuzných. V jedné ze čtyř popelnic pak bylo klestí jiného majitele. Majitelka těchto sutí
nevyvezení popelnic nereklamovala - asi ví proč.
Nejde zde o to neustále kontrolovat a mentorovat. Tyto ambice nemám, ale jde o to, aby všichni
měli srovnatelné podmínky a platili jen to co užívají. Jednou, když nebyly vyvezeny popelnice v
celé ulici, aniž by svozová firma tento svůj nedodělek ohlásila a informovala nás, kdy bude
proveden náhradní svoz a kromě toho bylo několik popelnic ponecháno nevyvezených, jsme toto
jednání vytýkali svozové firmě. Fotkami nám však bylo doloženo, že v případě nevyvezených
popelnic se jednalo vesměs o popelnice, kde byl popel nebo piliny zalité vodou a následně přimrzlé
(podobně se za mrazu chovají i pleny, pokud jsou uloženy volně). V zimním období byl ve dnech
svozů prováděn i posyp místních komunikací tak, aby byla zajištěna dostupnost všech lokalit.
Zajištění likvidace komunálních odpadů je věnována maximální pozornost, přesto se občas
vyskytnou nedostatky, ale věřím, že se nám je povede společným úsilím minimalizovat.
Pokud se mám zabývat sběrem tříděných odpadů v naší obci, musím zde převážné většině našich
občanů vyjádřit pochvalu a poděkování, a to s největší vážností, protože zde jsme opravdu na špici
mezi obcemi v úrovni třídění. Vše je doloženo čísly, která udávají množství nasbíraných kg surovin
za jeden rok pro sklo barevné a čiré, kov, plast a papír v přepočtu na jednoho obyvatele. Zde se
nedá nic ovlivnit ani navymýšlet, jsme prostě nejlepší. Toto má pak vliv na udělené bonusy, které
jsou rozdělovány státem prostřednictvím společnosti EKO-KOM jednotlivým obcím. Tak např. za
poslední čtvrtletí roku 2009 jsme obdrželi touto cestou 68 000,- Kč. V minulosti tato čísla byla až
čtyřikrát nižší. O tyto částky je pak možno snížit náklady na likvidaci odpadů, což má rozhodující
vliv na výpočet poplatků za likvidaci odpadů. Tento sběr tříděných odpadů bychom chtěli ještě
doplnit o poslední komoditu, a tou je nápojový karton. Zatím jej budeme sbírat asi na čtyřech
stanovištích. Kontejnery nám opět bezúplatně zapůjčí společnost EKO-KOM.
V této souvislosti Vám musím sdělit, že jsme rozhodnutím zastupitelstva nuceni do budoucna zrušit
kontejnerové hnízdo na biologický a tříděný odpad v lokalitě Rynštok a přemístit všechny tyto
kontejnerové nádoby na parkoviště naproti nákupnímu středisku. Toto opatření bylo vynuceno
opakovanou ústní stížností jednoho se zde bydlících občanů. Kontejnery budou přemísťovány
postupně do 1.5.2010.
To, že většina občanů se chová zodpovědně bohužel částečně znehodnocují, nebo se o to snaží ti,
kteří svůj odpad netřídí a vyhazují jej kolem kontejnerů v různých pytlích nebo volně namixovaný.
Pravděpodobně se jim jeví třídění odpadů činností natolik ponižující, že ji přenechávají na
zaměstnancích obce. Jedná se zde o syndrom jakéhosi primitivismu a bude asi nemožné těchto pár
jedinců převychovat. Naopak děti a mladí lidé nemají s tříděním odpadů většinou žádný problém a
berou jej jako samozřejmost. Bohužel znovu obnovil svou činnost „Čuňas“, který ve velkém
množství vyhazuje pytlíky s kabanosovými polévkami a zbytky jídel do kontejnerů na sklo nebo
kov. Často jsou v těchto směsích i krabičky od cigaret. Pokud se nám nepodaří toto svinstvo včas
odstranit, musí se celý obsah těchto kontejnerů vysypat na skládku a vše zaplatit.

Není zde pak žádný zisk, ale naopak ztráta. Toto se děje pravidelně v lokalitě vedle bývalé prodejny
ALVE pravděpodobně ve večerních hodinách. S nastupujícím letním obdobím a oteplením se zde
pak šíří zápach a kontejnery nemohou být odváženy na třídičku.
Rád přivítám Vaše podnětné nápady a postřehy o tom, co a jak je možno v naší obci vylepšit,
zkrášlit a čím se inspirovat. Děkuji těm z Vás, kterým se můj článek podařilo dočíst až do konce, za
trpělivost.
Ing. Jindra Zábranský, místostarosta obce

SBĚR NEBEZPEČNÝCH A VELKOOBJEMOVÝCH ODPADŮ
Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů se uskuteční v obci Veřovice v sobotu
dne 29. května 2010. Sběrová a svozová technika bude přistavena v tento den v 8,00 hodin
a sběr bude ukončen v 10,30 hodin na těchto místech:
za kulturním domem
u nákupního střediska

zahájení 8,00 hod.
zahájení 9,30 hod.

ukončení 9,00 hodin
ukončení 10,30 hodin

V rámci jarního úklidu budou již od čtvrtku 27. května 2010 přistavovány kontejnery na
velkoobjemový odpad na obvyklých místech tak, aby občané měli pro likvidaci těchto odpadů větší
časový prostor. Počet kontejnerů a jejich umístění bude upřesněno v místním rozhlase.
Co bude možno odevzdat v rámci obyčejného a velkoobjemového odpadu: nábytek a jeho části,
podlahové krytiny, matrace, oblečení, obuv, drátěné sklo, igelit, polystyrén, lustry, nádobí, hadry,
záclony, deky, peřiny, mísy -WC, umyvadla, dřezy, bedny, přepravky, plastové nádoby, hadice a
zrcadla.
Jako nebezpečný odpad bude možno odevzdat: mazací a motorové oleje, rozpouštědla a kyseliny,
barvy, laky, lepidla, televizory, ledničky a mražáky (pouze v úplném stavu včetně nepoškozeného
kompresoru), hnojiva, léky, materiály z obsahem dehtu a azbestu (pouze menší množství nerozumí se tím materiál z obnovy střech), obaly od nebezpečných látek a chemikálie.
Nebudou odebírány pneumatiky - tyto je možno odevzdat prodejci nebo ve sběrných dvorech! Dále
nebude odebírán žádný odpad, který vzniká při podnikání. Firmy, které na území obce podnikají,
musí mít smluvně vyřešeno své odpadové hospodářství s oprávněnou svozovou firmou.

Ze školy:
... chválíme Adama Hrivňáka z 9. třídy, který reprezentoval 17. března naši školu v okresním kole
zeměpisné olympiády. V jeho kategorii obsadil 14. místo ze 41 účastníků.
... Naše škola se letos zapojila do celostátního projektu Recyklohraní. Recyklohraní je dlouhodobý
školní recyklační program, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií, akumulátorů a
elektrozařízení spojený s osvětovou činností v problematice nakládání s odpady ve školských
zařízení v České republice. Školní recyklační program umožní deklarovat školám jejich ekologické
myšlení a zároveň podpoří vnímání potřeby správného nakládání s odpady u žáků škol.

Plníme různé úkoly, naposledy jsme se zapojili do soutěže o ideální elektrospotřebič. Na naší škole
sbíráme baterie a drobná elektrozařízení do připravených nádob, sbíráme i počítačové monitory a
televizory.
Pokud máte doma vysloužilé, ale kompletní drobné elektrospotřebiče (fén, mobil, varná konvice,
žehlička, hračky na baterky, videa, vysavač a podobné), nerozebrané počítačové monitory nebo
televizory, můžete je u nás ve škole odevzdat do červené popelnice ve staré budově.
Školy zapojené do projektu získávají za sběr baterií a drobného elektrozařízení do připravených
nádob body, za které si mohou následně vybrat zajímavé odměny z katalogu. Další body mohou
školy získat za účast v soutěžích či splnění rozličných úkolů vztahujících se k problematice třídění a
recyklace odpadů.V nabídce katalogu jsou odměny charakteru školních pomůcek, sportovního
náčiní, praktické elektroniky, vstupenek do naučných či zábavných parků. Organizátory tohoto
projektu jsou:
Asekol zpětný odběr elektrozařízení
Ecobat zpětný odběr baterií
EKO-KOM zpětný odběr a využití odpadů z obalů
EKOLAMP zpětný odběr světelných zdrojů a svítidel
Za nasbírané baterky a spotřebiče, za plnění úkolů jsme zatím získali 525 bodů. Naším cílem je
nasbírat 2587 bodů, za které bychom si chtěli z katalogu odměn do školy pořídit stolní fotbal.
Mgr. Božena Přikrylová, učitelka ZŠ Veřovice

ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA MĚSÍC BŘEZEN 2010
„Neseme Mařenu, navrchu zelenu, vespod červenu, pěkně ustrojenu….“
S toto písní jsme vynesli s dětmi „Mařenu“, kterou jsme zapálili a vhodili do řeky. Rozloučili jsme
se se zimou a snad už přivolali krásné teplé jaro.
Každou středu jezdíme s dětmi na předplavecký výcvik na bazén do Frenštátu p.R. Pozorujeme, že
se plavání dětem moc líbí a jejich dovednosti se stále zlepšují.
Koncem března jsme měli plno práce. Ve čtvrtek 25.3.2010 se konal zápis dětí do MŠ, který byl
spojený se Dnem otevřených dveří. Naše školka byla v tento den plná rodičů a dětí. Rodiče dětí
obdrží do konce května písemné rozhodnutí od ředitele ZŠ a MŠ o přijetí či nepřijetí dítěte.
V pátek 26.3. jsme se staršími dětmi shlédli vzdělávací pásmo „Bez práce nejsou koláče“.
Na Žluté úterý 30.3.2010 jsme připravili v naší MŠ Velikonoční dílnu pro děti, rodiče, všechny
příbuzné a přátele školky. Společně jsme vyráběli papírové velikonoční ozdoby, pletli tatary čili
pomlázky, zdobili vajíčka, pekli beránky, učili se plést košíky z papírových ruliček či aranžovali
proutěná hnízdečka. Účast byla opravdu veliká, za což všem moc děkujeme.
Poslední březnový den patřil maminkám na MD a opět vás srdečně zveme mezi nás ve středu 28.
dubna od 9-11 hodin.
Mgr. Renata Jandová, učitelka MŠ Veřovice

OZNÁMENÍ O SBĚRU STARÉHO PAPÍRU
Ředitelství Základní školy ve Veřovicích oznamuje, že ve dnech 20. a 21. dubna 2010 proběhne
v areálu školy sběr starého papíru, a to v době od 13,30 - do 15,30 hodin.

INFORMACE Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU FRENŠTÁT p.R.
Pomůže v rozvoji sociálních služeb
Podzimní výhled rozvoje sociálních služeb, kdy byl na zasedáních Zastupitelstev města Frenštát
pod Radhoštěm a obcí na území správního obvodu schválen Střednědobý plán rozvoje sociálních
služeb, má svou podobu v „Akčním plánu rozvoje sociálních služeb města Frenštát pod Radhoštěm
a obcí na území správního obvodu na rok 2010.“
Tento akční plán popisuje stávající služby a předkládá nové priority vedoucí k rozvoji sociálních
služeb. Sociálními službami, ve smyslu akčního plánu, nejsou pouze služby podle zákona č.
108/2005 Sb., o sociálních službách v platném znění, ale i služby, které s nimi úzce souvisejí a
pomáhají rozvíjet sociální začleňování vybraných cílových skupin obyvatel.
Stávající a zároveň podporované jsou:
-

pečovatelská služba
organizace působící v oblasti volného času seniorů
Mateřské centrum Klubíčko
organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže
půjčovna kompenzačních pomůcek
denní stacionář, týdenní stacionář, domov pro osoby se zdravotním postižením
Klub Kryt-nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
zajištění informovanosti o systému sociálních služeb ve Frenštátě a v obcích jeho správního
obvodu, včetně konání Dne sociálních služeb
komunitní plánování sociálních služeb ve Frenštátě a v obcích jeho správního obvodu

K novým prioritám roku 2010 patří:
-

zřízení sociálně terapeutických dílen
zřízení noclehárny, centra denních služeb a zajištění terénní služby
zajištění bezbariérovosti veřejných prostor
rozšíření nabídky pobytových služeb pro seniory
zřízení osobní asistence

Akční plán rozvoje sociálních služeb je průběžně monitorován a aktualizován. Na rozvoji sociálních
služeb mají svůj díl uživatelé, poskytovatelé a zadavatelé, kteří pracují v pracovních skupinách
komunitního plánování.
Pro připomenutí, jsou to: I. Senioři, II. Rodina a děti, III. Zdravotně postižení, IV. Občané
v nepříznivé životní situaci a občané společensky nepřizpůsobiví.
Zapojte se do činnosti pracovních skupin, budete mít možnost podílet se na rozvoji sociálních
služeb dle vašich potřeb. Více informací naleznete na webových stránkách města Frenštát p.R.
Informace o poskytovatelích sociálních služeb pro oblast Frenštátsko naleznete v „Mapě sociálních
služeb“ na odboru sociálních věcí, na recepci městského úřadu, na obecních úřadech obcí
správního obvodu.

Vyhotovila:
Helena Nedvědová, koordinátorka komunitního plánování pro Frenštátsko
Dne 15.2.2010

„Jak dlouho žiji, to nezávisí na mně. Ale jestli skutečně žiji, to na mně závisí.“ (Seneca)
Jak žádat o důchod v roce 2010
Pokud jste nechali odchod do důchodu na letošní rok, mohlo by vás zajímat, co všechno musíte
doložit, aby se vyřizování zbytečně neprotáhlo...
I po 1.1.2010 musíte splnit dvě základní podmínky - dosažení důchodového věku a dobu pojištění.
Kdo dosáhne důchodového věku v roce 2010 a bude chtít požádat o důchod, bude muset mít dobu
pojištění 26 let, tedy o rok více než v roce uplynulém. Jak žádat o důchod v roce 2010 ?
Všechny žádosti o důchod sepisuje okresní (v Praze Pražská, v Brně Městská) správa sociálního
zabezpečení (OSSZ/PSSZ/MSSZ) příslušná podle místa trvalého pobytu občana nebo místa
hlášeného pobytu v České republice, jde-li o cizince. Žádost o důchod je možné sepsat nejdříve čtyři
měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu.
Žádost o důchod může kromě oprávněného občana podat i jeho zmocněnec, a to na základě plné
moci. Z jejího textu musí být zřejmé, že byla udělena k podání žádosti o důchod. Protože zmocněnec
musí za žadatele uvést a podepsat některá zásadní prohlášení a sdělení (například o výchově
nezletilých dětí, o pobírání dávek nemocenského, o dobách odpracovaných od ukončení povinné
školní docházky, o náhradních dobách pojištění), které nemusí detailně znát, je vhodné, aby se
žadatelé o důchod nechali při sepisování žádosti zastupovat pouze výjimečně. Pokud nemůže
budoucí důchodce žádost podat sám z důvodu nepříznivého zdravotního stavu, může ji za něj
sepsat jeho rodinný příslušník. A to bez toho, aby byla předložena plná moc. Musí však předložit
souhlas oprávněného s podáním žádosti o dávku a potvrzení lékaře, že mu zdravotní stav pro svou
závažnost neumožňuje žádost o dávku sepsat.
Co musíte předložit, když žádáte o důchod
Při podávání žádosti o starobní nebo invalidní důchod (prvního, druhého nebo třetího stupně) se
předkládá zejména:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

občanský průkaz, u cizinců pas či povolení k pobytu,
doklady o studiu, popřípadě učení (i nedokončeném),
muži předkládají doklady o výkonu vojenské služby,
doklady prokazující výchovu dětí nebo péči o děti,
potvrzení zaměstnavatele o vyplácených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení
pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz (nemoc z povolání),
potvrzení zaměstnavatele o zvláštním příspěvku horníkům, vypláceném před rokem 1996,
pokud občan požaduje důchod vyplácet na účet u peněžního ústavu, musí k žádosti přiložit
vyplněný a bankou potvrzený tiskopis „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na
účet“,
doklady prokazující zaměstnání v cizině,
chybí-li některé doby pojištění, předkládají se náhradní doklady, které prokazují
výdělečnou činnost - potvrzení zaměstnavatele, pracovní smlouvy, svědecká prohlášení aj.,
evidenční list důchodového pojištění z posledního zaměstnání - předkládá jej zaměstnavatel,
a to na vyžádání OSSZ/PSSZ/MSSZ.

Při podávání žádosti o pozůstalostní dávku (důchod vdovský, vdovecký a sirotčí), pokud již zemřelá
osoba pobírala důchod, se předkládá:
•
•
•
•

občanský průkaz, u cizinců pas či povolení k pobytu,
úmrtní list zesnulého,
oddací list - při žádosti o vdovský/vdovecký důchod,
rodné listy dětí - při žádosti o sirotčí důchod.

Pokud osoba, po které se žádá o pozůstalostní dávku, dosud nepobírala vlastní důchod, předkládá
pozůstalá osoba ještě veškeré doklady týkající se zesnulé/ho, které se předkládají k žádosti o
starobní, případně invalidní důchod. Podrobnější informace ve věci dokladování žádostí o důchod
lze získat na kterékoli OSSZ/MSSZ/PSSZ.
Pokud chybí nějaké podklady, délka vyřízení žádosti se protáhne
Žádosti o důchod postupují OSSZ/PSSZ/MSSZ do ústředí České správy sociálního zabezpečení
(ČSSZ), která o nich rozhoduje a vypočítá výši důchodu. Délka vyřízení žádosti závisí na tom, zda
jsou v evidenci ČSSZ všechny podklady, či nikoliv. Může se stát, že chybí, například proto, že
zaměstnavatelé dříve nesplnili svou zákonnou povinnost a nezaslali potřebné dokumenty ČSSZ. V
takovém případě se musí chybějící doby pojištění došetřit. ČSSZ může o důchodu rozhodnout
teprve poté, co je evidence kompletní. Ve výjimečných případech, kdy žádost nelze definitivně
vyřídit z důvodu nezbytného šetření, poskytuje ČSSZ žadateli před rozhodnutím o důchodu zálohu.
Do 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí ČSSZ může klient písemně požádat o změnu data přiznání
důchodu nebo jeho výplaty (takovou žádost může podat nejvýše dvakrát v případě přiznání téhož
důchodu).
Výplata důchodu - Důchod se vyplácí přímo oprávněnému nebo jeho zákonnému zástupci nebo
zvláštnímu příjemci. A to v hotovosti prostřednictvím České pošty na adresu trvalého nebo
přechodného bydliště nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet.
Formu výplaty si při podání žádosti o důchod volí sám žadatel. ČSSZ zajišťuje také výplaty
důchodů do ústavů sociální péče s celoročním pobytem.
Výše nákladů za každou splátku důchodu v roce 2010 činí 21 Kč
Pokud bude důchodci vyplácen v hotovosti prostřednictvím České pošty důchod přiznaný od data
spadajícího do období po 31. 12. 2009, důchodce bude hradit ČSSZ náklady za poukazy splátek
důchodu vyplácených v pravidelných lhůtách. Tato povinnost úhrady se však nevztahuje na důchodce,
jimž byl důchod přiznán od data spadajícího do období po 31. 12. 2009, avšak od 31. 12. 2009 jim
nepřetržitě trvá nárok na alespoň jeden důchod (např. vdovský) z důchodového pojištění. Úhradová
povinnost se rovněž nevztahuje na osoby, kterým byl důchod přiznán od data spadajícího do období před
1. 1. 2010. Výše nákladů za každou splátku důchodu v roce 2010 činí 21 Kč. Proti rozhodnutí ČSSZ
ve věcech důchodového pojištění, které bylo oznámeno po 31. 12. 2009, lze podat písemné námitky do
30 dnů ode dne jeho oznámení účastníku řízení. Námitky se podávají u kterékoliv OSSZ/MSSZ/PSSZ.
Podání námitek je řádný opravný prostředek ve správním řízení a absolvování námitkového řízení, ať již
úspěšné nebo neúspěšné, je nezbytným předpokladem k tomu, aby se věcí mohl zabývat soud v rámci
případné později uplatněné správní žaloby.
Informace o poskytování příspěvku na péči diabetickým dětem
Příspěvek na péči se poskytuje podle rozsahu potřebné pomoci a potřeby sociálních služeb, nikoliv
plošně na diagnózu. To platí i pro děti s cukrovkou, jejichž životní situací se v kontextu příspěvku na
péči v poslední době zabývala některá média.

Při hodnocení závislosti postižených lidí do 18 let věku se podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, porovnává rozsah, intenzita a náročnost pomoci a dohledu ve vztahu
k fyzicky zdravému člověku stejného věku.
Stupněm závislosti se rozumí to, do jaké míry je člověk kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu
stavu závislý na pomoci jiné fyzické osoby při péči o sebe sama a při zajištění soběstačnosti. Tyto a další
souvislosti budou tématem jednání ministra práce a sociálních věcí Petra Šimerky se zástupci
občanského sdružení „Dítě s diabetem“ a rodičů dětí s cukrovkou. Inicioval ho Petr Šimerka a na
ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV) se uskuteční tento pátek, tedy 12. února 2010.
MPSV situaci s poskytováním příspěvku na péči analyzovalo. Zjistilo, že petice sdružení „Dítě s
diabetem“, o které informovala média a kterou zatím MPSV nemá oficiálně k dispozici, může být
důsledkem přechodných ustanovení zákona o sociálních službách.
Ta mimo jiné stanovila (konkrétně v § 120 odst. 3 zákona), že dítě, které se podle předpisů platných
před 1. lednem 2007 považovalo za dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou
péči, se automaticky po tomto datu začalo považovat za osobu závislou ve III. stupni. V praxi to
znamenalo, že takovému dítěti náležel příspěvek na péči 9 000 Kč, a to až do kontroly posouzení
zdravotního stavu, která mohla stanovit jiný stupeň závislosti, a tedy i jinou výši příspěvku. Podle
dostupných informací právě k tomu dochází v souvislosti s kontrolami zdravotního stavu u některých
dětí s diabetem.
Příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách nahradil od roku 2007 někdejší příspěvek při
péči o osobu blízkou nebo jinou osobu a zvýšení důchodu pro bezmocnost. Systém posuzování stupně
závislosti pro účely přiznání příspěvku na péči umožňuje posoudit potřebu pomoci ve vztahu ke všem
druhům zdravotních postižení.
S rostoucím věkem dítěte, kdy je více soběstačné, což lze považovat za významně pozitivní, může
dojít ke snižování stupně závislosti, popřípadě i k neuznání I.stupně závislosti. Stupeň závislosti
hodnotí lékařská posudková služba (LPS) individuálně u každého člověka. Zdravotní stav znovu
kontroluje zpravidla v době, kdy končí platnost předchozího posudku. Snahou posudkových lékařů i
samotného MPSV je citlivý přístup tak, aby peníze - v případě splnění všech zákonných podmínek pro
přiznání příspěvku na péči - šly skutečně tam, kde jsou třeba. V kontextu s příspěvkem na péči je třeba
připomenout několik změn, které zavedlo MPSV a které významně usnadnily rodinám se zdravotně
postiženým dítětem zejména s tzv. metabolickými vadami (tedy mj. i s cukrovkou) přístup k
sociálním dávkám. Nejdříve to od 1. března 2008 byla novela vyhlášky č. 207/1995 Sb. Díky ní mají
rodiny se zdravotně postiženým dítětem ve více případech než dosud nárok na rodičovský příspěvek.
Od srpna 2009 se pak díky novele zákona o sociálních službách snížil počet úkonů, které zakládají
nárok na přiznání příspěvku na péči pro děti do 18 let. Na dávku tak více než dříve dosáhnou
především chronicky nemocné děti, například diabetem, fenylketonurií, celiakií či s nádorovým
onemocněním apod. Nárok na příspěvek na péči v I. stupni nově vznikl cca 1 600 dětem a až 1 000 dětí
do 18 let mohlo začít nově dostávat příspěvek na péči ve stupni II, místo stávajícího stupně I. Změny v
praxi znamenaly, že zatímco v prosinci 2008 příspěvek na péči pro I.stupeň závislosti dostávalo 4 352
lidí do 18 let, o rok později jich bylo už 5 944. Dávku pro II. stupeň dostávalo koncem roku 2008
celkem 2 758 lidí do 18 let, o rok později se jednalo o 3 709 příjemců. Do roku 2006 někdejší
příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu pobíralo cca 15 tisíc lidí do 18 let, v letech 2008 - 2009
byla závislost, která je předpokladem pro přiznání současného příspěvku na péči, uznána u cca 19 - 20
tisíc lidí do 18 let.
Zdroj: MPSV, odborná literatura
Zpracovala: Svatoslava Nová, odbor sociálních věcí
Dne 10.02.2010

PŘIPOMÍNÁME OBČANŮM:
POPLATEK ZA ODVOZ
KOMUNÁLNÍHO ODPADU v r.2010

400,- Kč za jednu osobu

INFORMACE - OREL JEDNOTA VEŘOVICE
Orel jednota Veřovice pořádá v sobotu 17.4.2010 VII. ročník silničního běhu Veřovská desítka.
Zveme všechny, kteří si chtějí zasportovat na start hlavního závodu v 11.00 hodin u kulturního
domu. Pro ty, kteří si netroufnout na 10 km jsou připraveny trasy 2 km a 3 km. Více informací na
stránkách www.orelverovice.cz. Těšíme se na Vás.
Orel Veřovice
Orel jednota Veřovice oznamuje zahájení provozu venkovního hřiště - tenisových kurtů od soboty
17.4.2010. Dobrá zpráva pro všechny i pro letošní sezonu zůstává zachována cena 1 kurtu, a to 60,Kč/hod. Využijte možnosti zasportovat si na kvalitním umělém povrchu. Objednávka kurtů je
možná na tel. č. 733 387 792. Kurty je možné objednat i mimo provozní dobu orlovny.Více
informací na našich stránkách www.orelverovice.cz
Orel Veřovice

FOTBALOVÝ KALENDÁŘ AFC VEŘOVICE
AFC Veřovice

Fotbalový kalendář
Datum
27.3.2010
28.3.2010
3.4.2010

Kolo
Soutěž
So
15 I.B muži "A"
Ne 15 KS dorost
So
16 I.B muži "A"

3.4.2010
10.4.2010
10.4.2010

So
So
So

16
17
17

11.4.2010
11.4.2010
17.4.2010
17.4.2010
18.4.2010
18.4.2010

Ne
Ne
So
So
Ne
Ne

15
12
16
18
13
18

18.4.2010
24.4.2010
24.4.2010
25.4.2010

Ne
So
So
Ne

16
17
19
19

24.4.2010
30.4.2010
1.5.2010
1.5.2010

Ne
So
Pá
So
So

17
14
11
18
20

1.5.2010
2.5.2010

So
Ne

18
20

25.4.2010

KS dorost
KS dorost
I.B muži "A"
IV. tř. muži
"B"
MSD ženy
OP žáci
I.B muži "A"
MSD ženy
KS dorost
IV. tř. muži
"B"
OP žáci
I.B muži "A"
KS dorost
IV. tř. muži
"B"
MSD ženy
OS přípravka
OP žáci
KS dorost
IV. tř. muži
"B"
I.B muži "A"

jaro 2010

Čas
15:00
12:45
15:30

Domácí
Kozlovice
Bohumín
AFC

-

13:15
13:15
15:30

AFC
Staříč
Staříč

-

Životice/Hodslavice

Hosté
AFC
AFC
FC Bílovec
Petřvald u
Karvin.
AFC
AFC

AFC
AFC
AFC
AFC
AFC

-

16:00
14:00
16:00
13:45

AFC
AFC
AFC
AFC

-

AFC
Bruntál
Štramberk
Kateřinice
Štramberk
Jablunkov
VlčoviceMniší "B"
Příbor
Fryčovice
Havířov

16:00
14:00
17:00
14:15
9:00

AFC
Havířov
Lichnov
Hostašovice
Vratimov

-

Mořkov "B"
AFC
AFC
AFC
AFC

16:30
16:30

Hostašovice
Lichnov

-

AFC
AFC

15:30
10:00
14:00
16:00
10:00
13:45

Odjezd
bus

Pozn.

13,45
10,45

MA

12,00
14,00

MA

auta

Hodslavice

12,00
16,15
13,15
7,30

MA
MA
MA
MA

auta
15,30

2.5.2010
7.5.2010
8.5.2010
8.5.2010
9.5.2010

Ne
Pá
So
So
Ne

15
12
19
21
21

9.5.2010
9.5.2010
12.5.2010
14.5.2010
15.5.2010
15.5.2010
15.5.2010

Ne
Ne
St
Pá
So
So
So

19
16
15
13
20
22
22

16.5.2010
21.5.2010
22.5.2010
22.5.2010
23.5.2010

Ne
Ne
Pá
So
So
Ne

20
17
14
21
23
23

23.5.2010
23.5.2010

Ne
Ne

28.5.2010
29.5.2010
29.5.2010

Pá
So
So

30.5.2010
30.5.2010
30.5.2010
4.6.2010
5.6.2010

Ne
Ne
Ne
Pá
So

5.6.2010
6.6.2010

So
Ne

13
25

6.6.2010
6.6.2010
11.6.2010
12.6.2010
13.6.2010
13.6.2010

Ne
Ne
Pá
So
Ne
Ne

10
13
8
14
26
26

13.6.2010
19.6.2010

Ne
So

14
12

19.6.2010
20.6.2010

So
Ne

14
14

20.6.2010

Ne

12

16.5.2010

21
18
10
11
24
22
22
24
9
25

MSD ženy
OS přípravka
OP žáci
I.B muži "A"
KS dorost
IV. tř. muži
"B"
MSD ženy
OP žáci
OS přípravka
OP žáci
KS dorost
I.B muži "A"
IV. tř. muži
"B"
MSD ženy
OS přípravka
OP žáci
I.B muži "A"
KS dorost
IV. tř. muži
"B"
MSD ženy

10:00
17:00
14:30
16:30
14:15

AFC
AFC
AFC
AFC
AFC

-

Poličná
volno
Tísek
Tichá
Skotnice

16:30
13:00
16:30
16:00
10:00
14:15
16:30

AFC
Sl. Ostrava "B"
Vražné
Kateřinice
Suchdol n.O.
Lok.Petrovice
Příbor

-

Lubina
AFC
AFC
AFC
AFC
AFC
AFC

16:30
10:00
17:00
15:00
17:00
14:45

Bernartice n.O.
AFC
AFC
AFC
AFC
AFC

AFC
Vítkovice
Mořkov
Kateřinice
- Suchdol n. O.
- Albrechtice

12:00

AFC
Hlučín "B"

-

OS přípravka
MSD ženy
KS dorost
IV. tř. muži
"B"
OP žáci
I.B muži "A"
OS přípravka
I.B muži "A"
IV. tř. muži
"B"
KS dorost

17:00
14:00
14:45

AFC
Stachovice
Staré Město

-

Ženklava
AFC
VlčoviceMniší
AFC
AFC

10:00
17:00
17:00
17:00

Žilina
Mořkov
Starý Jičín
Štramberk
AFC

-

AFC
AFC
AFC
AFC
Třebovice

17:00
14:45

Tichá "B"
AFC

MSD ženy
OP žáci
OS přípravka
OP žáci
I.B muži "A"
KS dorost
IV. tř. muži
"B"
OP žáci

10:00
15:00
17:00
15:00
17:00
14:45

AFC
Petřvald n.M.
Tichá
AFC
Odry
Inter Petrovice

17:00
15:00

AFC
AFC

17:00
14:45

AFC
AFC

auta
AFC
- Frenštát p.R.
Valašské
Meziříčí
AFC
13,45 MA
16,00 MA
AFC
Skotnice
AFC
15,30
12,45 MA
AFC
Skotnice /
Mošnov
8.6. úterý - 17:00
Kunín
Petřvald na
16.6.středa - 17:00
Mor.
Kopřivnice 15.6.úterý - 17.00

17:00

AFC

-

I.B muži "A"
KS dorost
IV. tř. muži
"B"

17:00

10:15

PODĚKOVÁNÍ

Nová Horka

11,30
15,00
15,00
8,45
14,30
15,30

MA
MA
MA
MA
MA

auta

10,00

Hněvošice

12,30
13,00

MA
MA

auta
9,00
16,00
16,15

MA

9.6.středa - 17:00

AFC VEŘOVICE

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se zúčastnili maškarního plesu fotbalového
klubu AFC Veřovice a přispěli tak k dobré úrovni celé akce.

Zvlášť děkujeme sponzorům, kteří nám pomohli věcnými dary nebo finanční částkou k zajištění
tomboly. Jsou to:
Michal Šmehlík, Oldřich Juroška, Obchod U Ivánků, Dagmar Zátopová, Radek Pavelčák, Jana
Pokorná, ZD Lučina, Jaroslav Balcárek, Obchod U Mariánků, Věra Černochová, Lubomír Sýkora,
Petr Pop, Tomáš Gold, Marcel Fojtík, Helena Zemanová, Hana Bartoňová, Oldřiška Kociánová,
Dana Matúšová, Pavel Matúš, Pekárna Černochová, Marie Machová, Jaromír Geryk, Marta
Surovcová, Lenka Zemánková, Martin Lacina, Milan Lacina, Irena Rothová, Marcela Balcárková,
Kamil Marek, Martin Marek, Lukáš Geryk, Stanislav Geryk, fa Vostav Ostrava, Jaromír Lorenc,
Zdeněk Tománek, Lubomír Černoch, David Melčák, Ladislav Štěpán, Jiří Tobiáš, Aleš Zapletal,
Táňa a Ladislav Bartoňovi, Renáta Lošáková-Strouhalová, Lukáš Kašpárek, Josef Slavík,
Stolařství Vymazal, Ing. Břetislav Piterák, ALVE Veřovice, Petr Švolba, Martin Plucnara, fa
Nikey, Lubomír Jeřábek, Lukáš Beseda, Zdeněk Halamík, Miroslav Kašlík, Petr Guryča, Pavel
Blažek, Martina Kratochvílová, Radomír Pavliska, Pálenice Krutil, Jakub Satek, Miloš Pítr,
Vladimír Matúš, Roman Mička.
Výbor AFC Veřovice, o.s.

Turnaj fotbalových přípravek VEŘOVICE CUP 2010
V sobotu 13.3.2010 se v místní tělocvičně uskutečnil již 4. ročník turnaje přípravek VEŘOVICE CUP 2010.
Turnaje se zúčastnila 4 družstva, a to Lichnov, Vlčovice - Mniší, Tichá a domácí Veřovice. Systém turnaje je
takový, že družstva odehrají proti každému soupeři vždy dvě utkání, výsledky se započítají do tabulky, ze
které vyjde vítěz.
V letošním roce bylo pořadí následující:
1. Tichá
2. Lichnov
3. Veřovice
4. Vlčovice - Mniší
Myslím si, že pořadí není až tak důležité, poněvadž všechna družstva byla oceněna poháry, diplomy a
balíčky se sladkostmi. Vítěz tradičně obdržel dort ve tvaru fotbalového hřiště a pro ostatní byly taktéž
přichystané rolády.
Na turnaji se tradičně vyhlašovaly tři individuální ceny, a to cena o nejlepšího střelce, hráče a brankáře. A
právě tuto cenu o nejlepšího brankáře již po druhé za sebou získala naše hráčka z Veřovic Míša Mališová.
Závěrem bych chtěl poděkovat také sponzorům, kteří se podíleli na tomto turnaji, a to
firmě Macháč z Mořkova a firmě Goldys. Poděkování patří také paní Martině Mokré,
která upekla nádherné dorty.
Marcel Fojtík
jednatel AFC Veřovice

Dne 27.3. 2010 se uskutečnila brigáda fotbalového klubu AFC Veřovice v areálu fotbalového hřiště.
Byla provedena úprava hrací plochy, úklid hlediště a prodejních stánků, instalace udírny a
reklamních panelů, oprava hráčských střídaček, byl napuštěn zavlažovací systém.
Brigády se zúčastnili:
A družstvo mužů: Roman Mička, David Melčák, Petr Švolba, Martin Fojtík

B družstvo mužů: Jiří Švancar, Ivo Matúš, Tomáš Matúš, Michal Turoň
Dorost: Pavel Farkavec, Lubomír Černoch, Jakub Křížek, Martin Adamec, Tomáš Görig, Josef
Štěpán
Žáci: Marcel Fojtík, Petr Pop, Tomáš Gold + 10zástupců hráčského kádru
Družstvo žen: Zdeněk Kocián + 7 zástupců hráčského kádru (26.3.2010)
Dále se brigády zúčastnili: Josef Slavík, Petr Mička, Karel Dolníček, Radek Geryk, Gabriela
Lošáková, Josef Kahánek a Zdeněk Bartoň.
Všem, kteří se podíleli na jarní přípravě našeho sportovního areálu, děkujeme.
Výbor AFC Veřovice
Veřovice dne 31.3. 2010

P O Z V Á N K A - Valná hromada AFC Veřovice
V pátek dne 16. dubna 2010 se uskuteční v restauraci U Sudu ve Veřovicích mimořádná Valná
hromada fotbalového klubu AFC Veřovice. Začátek je stanoven na 18,00 hodin.
Program valné hromady:
1/ Úvod
2/ Volba mandátové, návrhové a volební komise
3/ Volby do výkonného výboru AFC Veřovice
4/ Diskuze
5/ Závěr
Srdečně zveme všechny své členy na tuto valnou hromadu.
Výbor AFC

POZVÁNKA NA VELIKONOČNÍ SETKÁNÍ
Všichni dříve narození občané jsou srdečně zváni na již tradiční jarní posezení do
Kulturního domu ve Veřovicích.
V pátek 9. dubna 2010 od 17,00 hodin se pro ně uskuteční

Pobavit se můžete připraveným kulturním programem,
hudbou k tanci i poslechu a chybět nebude ani občerstvení.
Klub důchodců Veřovice
Kulturní zařízení Veřovice
Obecní úřad Veřovice

POZVÁNKA SRPŠ při ZŠ Veřovice
SRPŠ ve Veřovicích vás všechny zve v neděli 18.4.2010 od 14,30 do kulturního domu na čtvrtý
ročník přehlídky našich mladých talentů

Můžete se těšit na vystoupení našich (vašich) zpívajících a hrajících dětí.
Čeká vás celá řada účinkujících, speciálních zahraničních hostů a občerstvení formou švédských
beden.
Sami pak svým hlasem (hlasovacím) můžete ovlivnit volbu superstar publika.
Vstupné na tuto akci, jak už je našim dobrým (špatným) zvykem, bude dobrovolné.
Přijďte tedy příjemně prožít nedělní odpoledne a především podpořit všechny odvážné děti a
dospělé.
Na všechny se těší výbor SRPŠ

Pozvánka
Hostinec na Fojtství ve Veřovicích a Tři čvandroni Vás zvou na ojedinělou akci v dějinách místních
pohostinských služeb:

PRVNÍ MÁJ
DO FOJTA SA HYBAJ HYBAJ
aneb
BYL PRVNÍ MÁJ
BYL FOJTA ČAS
Tento 12-ti hodinový maratón započne 1. května úderem 10 hod. (podmínkou je přijít včas) na
centrálním dvorci čp.1 restaurace Na Fojtství, kde proběhne prezentace + malé občerstvení a poté
začne kulturně-společenský program, který bude obsahovat asi toto: turnaje v hrách jako je
člověče nezlob se, šachy, šipky, dostihy a sázky, aktivity, karetní hry, pexeso či turnaj v páce.
Rovněž si bude možno zabékat za doprovodné hudby a zpěvu p. Z. Halamíka.
V průběhu dne budou rovněž udíleny zvláštní prémie.
V cca 22:00 hodin dojde k vyhlášení vítěze(ů), kteří prožijí nejdelší dobu na centrálním dvorci čp.1
a ty pak čeká odměna jako prase (bude upečeno sele věnováno majitelem) a další jiná překvapení.
O podrobnějších pravidlech budete včas informováni.
Na všechny se těší restaurace Na fojtství a Tři čvandroni.

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
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

NABÍDKA - PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ
DŘÍVÍ - BUK
SKLAD - TROJANOVICE – BYSTRÉ
DŘÍVÍ NAŠTÍPANÉ, NAŘEZANÉ NA:
 PROSTOROVÉ METRY- ROVNANÉ (PRM)
 NEBO ŠPALKY DLE DOHODY
MOŽNOST ODVOZU ODBĚRATELI.
KONTAKT: tel.č. 603 315 738

NABÍDKA
ELEKTROMONTÁŽE - LUBOMÍR JEŘÁBEK
 montáže
 opravy
 rekonstrukce
 údržba
 hromosvody
 revize el. ručního nářadí
Kontakt: Lubomír Jeřábek, 742 73 Veřovice 171,
mobil: 731 456 200,
e-mail: jerabek.lubomir@centrum.cz
www.elektromontazejerabek.cz

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

TISKOVÁ ZPRÁVA
Moravskoslezský kraj, 17. 3. 2010

INSTITUT PRO ŽENY pomáhá ženám dělat, co je baví!

A je to jednoduché! Zralé ženy na Ostravsku budou
vyrábět krásné kreativní dárky technikami ručních prací,
a jejich mladší kolegyně do 25 je prodá online přes
Eshop na www.kreativnidarky.cz! Přes 100 žen takto
najde novou práci sebezaměstnáním pomocí projektu
Silná dvojka.

Na Ostravsku se právě rozjíždí nový projekt. Mohou se zapojit dívky do 25 let s nízkým stupněm
vzdělání, které se chtějí naučit prodávat prostřednictvím eshopu, a ženy starší 50 let, které umí
kreativně vyrábět a tvořit a chtějí si vydělávat právě tím, co je nejvíc baví. Důležitým smyslem
projektu je vzájemná výpomoc obou cílových skupin. Projekt totiž utvoří z žen dvojice, tzv.
„Silné dvojky“, které se naučí podnikat a prodávat kreativní výrobky a ruční práce
prostřednictvím internetového obchodu.
„Nebráníme se ani situaci, kdy dívky do 25 let budou taky vyrábět ruční práce a ženy nad 50
let se budou chtít naučit ovládat eshop. V současné době se již s těmito případy setkáváme.
Vnímáme to jako přidanou hodnotu projektu.“, říká manažerka projektu a prezidentka Institutu
pro ženy, Ing. Renata Ptáčníková, a dodává: „Je to skvělá příležitost pro ženy si přivydělat a
hlavně dělat to, co je baví!“
Na zájemkyně čekají ojedinělé poradenské a školící kurzy zaměřené na zvýšení sebevědomí,
sebeprezentace, umění prodeje, obsluha eshopu a zejména kurz Virtuální firmy, kde si
účastnice nanečisto vyzkouší podnikat.
Již byly spuštěny webové stránky projektu www.kreativnidarky.cz, kde zájemkyně najdou
základní informace k projektu, vzdělávacím kurzům a také přihlašovací formulář. Posléze bude
na těchto stránkách umístěn eshop, skrze který budou ženy prodávat své výrobky.
První kurzy začínají již v dubnu! Ženy se mohou hlásit již nyní na www.kreativnidarky.cz. Kurzy
proběhnou zejména v Ostravě (případně dalších okresních městech MSK dle zájmu účastnic).
Účastnicím navíc budou propláceny cestovné na kurzy.
Další informace:
Ing. Renata Ptáčníková - manažerka projektu
739 423 586
ptacnikova@institutprozeny.cz

Poradenství o zdravé výživě, dietách a hubnutí
Krása, zdraví, wellness.
Nabízí certifikovaní poradci: Goldová Hedvika, Mgr. Bouška Martin.
Co můžeme společně vyřešit?
- nadváhu
- podváhu
- špatné stravovací návyky a životní styl
- podpůrně zdravotní problémy
mobil: 725 684 491 adresa: Veřovice 225
e-mail: nutriční.poradce@gmail.com

Zdravé hubnutí a tvarování postavy
Nabízíme vám širokou škálu postupů sloužících ke tvarování postavy (redukce váhy,
prevence a odstranění celulitidy) a zlepšení celkové kondice. Dále vám pomůžeme od
akutních i chronických problémů a naučíme vás předcházet potížím s pohybovým
aparátem.
Co nabízíme ?
− poradíme s úpravou stravovacích návyků, kterou podpoříme našimi ověřenými
potravinovými doplňky
− nabízíme poradenství v oblasti
individuálního tréninkového plánu

tvorby

cvičebních

programů

− zajišťujeme prodej doplňků sportovní výživy dle přání klienta
− provádíme odborná měření těla na nejmodernějším stroji InBody 230
− zodpovíme všechny dotazy týkající se zdravého životního stylu
− kvalita a profesionální přístup je samozřejmostí
Více informací na:
mob. 608 131 634
tobias@adystrener.cz
www.adystrener.cz

a

sestavení

Servis Jízdních kol
Chcete mít své kolo neustále v perfektním stavu?
Navštivte servis jízdních kol, kde Vám opravíme vše, od píchlé duše až po servis hydraulických
brzd a odpružených vidlic.
Rovněž provádíme kompletace kol z dílů a zakázkovou stavbu kol.

Servisní prohlídka zdarma!
Prohlédnu Vaše kolo, navrhnu potřebné opravy a případně výměnu některých dílů. Rozsah a cenu
s Vámi předem prokonzultuji a sami si rozhodnete o dalším průběhu opravy.
Na opravu se vztahuje záruka v délce 3 měsíců
Na montované díly je poskytována záruka 24. měsíců

Pozor! Změna adresy firmy: Veřovice 627
(Z hlavní cesty odbočte u stavební firmy Slavík , za mostem doleva a poté druhou odbočkou vpravo,
směrem do kolonie.)

Provozní doba:

Pondělí, Středa 18-19

Mimo provozní dobu dle telefonické domluvy
Kontakt: Petr Knápek, tel. 777 140 093
E-mail: bikeservispetr1@seznam.cz

Těším se na Vaši návštěvu.

NABÍDKA - BUTIK V BUDOVĚ POŠTY
Prodejna Oldřišky Kociánové pro Vás na měsíc duben 2010 připravila velmi výhodnou nabídku
ZAHRADNÍCH SUBSTRÁTŮ:
Nabízíme:
• Rašelina
10 l
• Substrát pro pokojové květiny 10 l
• Substrát pro pelargónie
10 l
• Substrát univerzál
10 l

26,-Kč
26,-Kč
26,-Kč
25,-Kč

20 l
20 l
20 l
20 l

40,-Kč
40,-Kč
40,-Kč
38,-Kč

50 l 90,-Kč
75 l 115,-Kč

Akční ceny na některé výrobky z drogerie, např.:
* Savo proti plísni
* Vaniš na koberce
* Pur na nádobí
* Aviváž

58,- Kč
69,- Kč
69,- Kč, 25,- Kč
24,- Kč

Úsporné žárovky PHILIPS: 11W, 14W, 18W za 85,- Kč
Těšíme se na Vaši návštěvu.

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: Lukáš Kašpárek, Bordovice 146
Tel.č.: 737 813 873, e-mail : lukas244@post.cz

NABÍDKA HUDEBNÍ PRODUKCE

ŽIVÁ HUDBA -  životní jubilea
 rodinné oslavy

 podnikové večírky
 svatby

PETR JANČA, Zahradní 545, 742 72 Mořkov,
mobil 737 909 409

JUBILANTI

NA MĚSÍC DUBEN 2010

Jan Czeppel
František Černoch
Vladislav Jurák
Věra Geryková
Ludmila Bártová
Vlasta Černochová
Jaroslav Holub
Zdenka Cváčková
Bohuslav Lacina
Jaroslav Sýkora
Božena Blažková
Hodně zdraví, lásky, štěstí a spokojenosti do dalších let přeje Obecní úřad a SPOZ Veřovice.

„ Svět je jako zrcadlo. Díváš - li se do něj
s úsměvem, usmívá se na Tebe. “

Vzpomínka:
Dne 4. dubna 2010 uplynulo již 10 let, kdy nás navždy opustil pan Jan Číp.
Stále vzpomíná dcera s rodinou


























Dne 19. března 2010 nás navždy opustila paní Albína Vrábliková. Děkujeme touto cestou panu MUDr.
Václavu Filipovi i zdravotním sestřičkám za poskytnutou péči naší drahé zemřelé.
Zarmoucená rodina


























Vzkaz:
Občanka obce Veřovice velmi děkuje prostřednictvím obecního zpravodaje panu Alojzi Pitelovi za nález,
který poctivě vrátil.

