Květen 2010
Motto:
KVĚTEN
Máji, maluješ svět nazeleno, pod Tvým štětcem
vše je v život probuzeno.
Louky, meze, břehy toků, ožily a ladí oku.
Rozpustilý vítr veškerou tu krásu češe,
trávu, květy v lukách, hlavy stromům v lese.
Slunce hřeje paprskem svým zemi,
od časného rána do setmění.
Oblohu když zastře mrak, ten dobře ví co dělá,
všechno živé žízeň hasí, osvěží se unavená těla.
Mám rád KVĚTEN, obdivuji jeho světlo, zdá se,
že skrze to světlo, pár paprsků štěstí,
také na nás, na zem slétlo.
Přechod zimy do jara se tentokrát udál v rytmu kvapíku a máme tu najednou měsíc květen, je tu
jaro „a lidé šílí“ jak nám o tom zpívá Lucie Bílá. Bohužel nám trochu kalí radost pohled na
kalendář, kde se nám oba státní svátky ukryly nešťastně do sobot. Nevěšte proto hlavu a užívejte si
těch dnů všedních, stejně jako by byly svátečními, neb všechno zlé se v radost obrátí.
Jménem Obecního úřadu ve Veřovicích bychom Vás všechny chtěli co nesrdečněji pozvat na oslavu
osvobození naší obce, která se bude konat v pátek 7.5.2010 před a za Kulturním domem ve
Veřovicích.
Oslavě budou předcházet lampiónové průvody, které vyjdou z těchto seřadišť: most do Kolonie a
Obecní úřad ve Veřovicích. Sraz obou větví průvodu je v 18.00 odchod v 18.15 hodin po místních
komunikacích směrem ke Kulturnímu domu ve Veřovicích. V 18.30 hodin bude za účasti radních
obce položena kytice u pomníku padlých a přednesen projev. Májový podvečer bude za KD
pokračovat zapálením táboráků a diskotékou pro děti i dospělé. V další části večera vystoupí se
svým programem děti ze ZŠ Veřovice a sportovní oddíl z Kopřivnice s ukázkou brazilského
bojového umění - „Kapuera“. U stánků s občerstvením bude možno dostat buřtíky k opékání, pivo,
nealko, zmrzlinu, guláš a další dobroty. Děti dostanou malou sladkost, jejich maminky a babičky
pak malou pozornost k svátku matek.
Ing. Jindra Zábranský
místostarosta obce

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 5. února 2010 byly vyhlášeny volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky.
Volby se uskuteční: v pátek 28. května 2010 od 14,00 hod - 22,00 hod.
v sobotu 29. května 2010 od 08,00 hod - 14,00 hod.

Místem konání voleb je: budova Obecního úřadu Veřovice, čp. 70

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18
let.
Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Poslanecké sněmovny PČR ve volebním okrsku
v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním
okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to písemným podáním
opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 7 dnů (tj. do 21. května 2010) přede
dnem voleb tomu, kdo stálý seznam vede, nebo osobně do okamžiku uzavření stálého nebo
zvláštního seznamu (tj. do 26. května 2010 do 16,00 hodin).
Obecní úřad nebo zastupitelský úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů (tj. 13. května 2010) přede
dnem voleb předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem
voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. S voličským průkazem lze při
volbách do PS PČR hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo
jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
Občanu bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České
republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním
pasem České republiky. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství ČR, nebude mu
hlasování umožněno. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen
tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi.
Občanu budou hlasovací lístky dodány poštou nejpozději 3 dny před konáním voleb. Stejné
hlasovací lístky jsou k dispozici ve volební místnosti po celou dobu voleb. V prostoru určeném pro
úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s hlasujícím voličem. Občan, který
nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu nebo proto, že nemůže číst nebo psát, si
může vzít s sebou do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků jiného voliče (nikoliv však
člena okrskové volební komise), aby za něj hlasovací lístek upravil a vložil do úřední obálky.
Oprávněný volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a v den
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v
územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.
Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední
obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky. Za voliče, který
není schopen vložit úřední obálku s hlasovacím lístkem do volební schránky, může tak učinit jiný
volič, nikoliv však člen okrskové volební komise.
Pokud se oprávněný volič neodebere do prostoru určenému pro úpravu hlasovacích lístků,
okrsková volební komise hlasování neumožní.

POZVÁNKA - Zastupitelstvo obce Veřovice
Starosta obce svolává 24. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, které se bude konat ve čtvrtek
3. června 2010 od 18,00 hodin v Kulturním domě ve Veřovicích. Zveme tímto k účasti všechny
občany obce.

POZVÁNKA - společné posezení důchodců
V úterý dne 18. května 2010 se od 13,00 hodin uskuteční v Kulturním domě ve Veřovicích společné
posezení členů klubu důchodců naší obce Veřovice a obce Výprachtice.
Za klub důchodců - Oldřiška Šimková

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.

ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA MĚSÍC DUBEN 2010
Na počátku měsíce jsme s dětmi pilně nacvičovali sportovně-taneční vystoupení, které jsme mohli
předvést dříve narozeným občanům při jejich setkání. Poprvé jsme se mohli zkrášlit tričky
v duhových barvách. Za jich nabatikování moc děkujeme Ivě Kašpárkové.
Příjemné jarní slunečné počasí jsme využívali při delších procházkách po vesnici a při hrách na
zahradě. Děti s velkým nadšením využívaly po zimě znovu postavenou trampolínu, za kterou
děkujeme panu T. Nogolovi a Z. Sýkorovi.
Ve středu 28. dubna jsme opět přivítali maminky na mateřské dovolené se svými dětmi. V tomto
školním roce je zveme naposledy a to ve středu 26. května v době od 9 -11 hodin k nám do MŠ.
Hned další den jsme s dětmi shlédli výchovný koncert supiny Marbo v Kulturním domě ve
Veřovicích společně s prvním stupněm Základní školy Veřovice.

Poslední den v měsíci patřil všem čarodějnicím. Tato akce byla pořádána pod záštitou SRPŠ a
konala se v prostorách MŠ.
Na závěr bychom chtěli co nejsrdečněji pozvat všechny maminky a babičky na Zahradní besídku,
kde společně oslavíme jejich svátek. Bude se konat v úterý 11. května od 15 hodin na zahradě MŠ.
Mgr. Renata Jandová, učitelka MŠ Veřovice

POZVÁNKA - OREL VEŘOVICE
Orel Veřovice zve všechny v neděli 9.5.2010 do orlovny na Stavění máje a oslavu Svátku matek.
Začátek ve 14,30 hod. Pro maminky a babičky připraveno překvapení, pro děti hry a program.
Občerstvení zajištěno.
Těšíme se na Vás - Orel Veřovice

POZVÁNKA
MO ČSSD společně s družstvem žen AFC Veřovice vás srdečně zve na

MÁJOVÝ POCHOD OKOLO VEŘOVIC
IX. ročník
Termín: 22. května 2010 - sobota
Start: od 9:00 - 10:00 hod. od Kulturního domu
Trasa: od Kulturního domu na Velký Javorník a zpět. (11 km)
Trasa procházková: od Kulturního domu k myslivně ,,u Zlých“, úpatím Dlouhé ke
včelařskému středisku a zpět ke Kulturnímu domu. (4 km)
Cíl: od 14:00 hod. v Kulturním domě - vyhlášení tomboly - občerstvení.

POHÁDKOVÝ LES PRO MALÉ DĚTI
Včelařské středisko od 9,30 - 12,30 hod.
Soutěže pro děti o ceny, občerstvení.
Těšíme se na Vaši účast!

POZVÁNKA

Lyžařský klub Veřovice pořádá v sobotu dne 29. května 2010 od 15,00 hodin v areálu
lyžařské chaty tradiční

O občerstvení bude náležitě postaráno. Zveme všechny občany k návštěvě lyžařského areálu.

POZVÁNKA

Český zahrádkářský svaz ve Veřovicích zve srdečně naše občany do zahrádkářské
kolonie, kde se v sobotu dne 5. června 2010 uskuteční tradiční


Začátek je ve 14,00 hodin, o občerstvení bude postaráno.
Zve výbor ČZS Veřovice

INFORMACE RESTAURACE NA FOJTSTVÍ VEŘOVICE
Restaurace Na Fojtství Veřovice Vám oznamuje změnu provozní doby od 24.05.2010 .
Hostinec
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

Vinárna_______________
11,00 - 22,00 hodin
zavřeno
11,00 - 22,00 hodin
11,00 - 22,00 hodin
11,00 - 24,00 hodin
10,00 - 24,00 hodin
10,00 - 21,00 hodin

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

Přijďte vyzkoušet naši novinku - PIZZU OD FOJTA !

Dále si Vás dovolujeme pozvat na
který se bude konat v sobotu dne 12. června 2010.
K tanci hraje skupina METEOR.

zavřeno
11,00 - 22,00 hodin
11,00 - 22,00 hodin
11,00 - 22,00 hodin
11,00 - 24,00 hodin
11,00 - 24,00 hodin
11,00 - 21,00 hodin

INFORMACE Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM
Ani šediny, ani vrásky nedokážou na sebe náhle strhnout vážnost, avšak čestně prožitý život nakonec
vážnost sklidí jako svůj poslední plod. (Marcus Tullius Cicero)
DOMY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ - DŘÍVE DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
/ NOVÝ NÁZEV, NOVÁ PRAVIDLA PRO PRONÁJEM BYTU, NOVÁ ŽÁDOST /
Rada města se na svém jednání dne 7.4.2010 zabývala mimo jiné bytovou problematikou našeho
města. Materiál, který byl Radě města předložen k projednání, obsahoval návrh řešení bytové
koncepce města a procesu komunitního plánování sociálních služeb v našem městě.
Odbor sociálních věcí zpracoval nová „Pravidla pro pronajímání bytů v domech zvláštního určení“
(dříve domy s pečovatelskou službou), včetně souvisejících příloh, tj. „žádost o pronájem bytu
v DZU“ a „vyjádření ošetřujícího lékaře“.
To znamená, že pro občany města a občany ve spádových obcích, platí s účinností od 7.4. 2010 nová
pravidla pro pronajímání bytů v domech zvláštního určení (dále jen pravidla pro DZU) a
k dispozici jim bude také nový tiskopis žádosti o byt v DZU, včetně tiskopisu vyjádření ošetřujícího
lékaře pro účely pronájmu bytu v DZU.
Domy zvláštního určení ve vlastnictví města se nachází stále na adrese ul. Rožnovská čp.346 a
v Martinské čtvrti čp. 1135-1137 a 1151-1153. Jsou to domy, které občané znají jako domy
s pečovatelskou službou.
Protože došlo ke změně názvu těchto domů v souladu se současně platnou legislativou, budou domy
opatřeny novými vývěskami s aktuálně platnými názvy. Byty v domech zvláštního určení a jejich
užívání je poskytováno tak jako dosud na základě nájemní smlouvy. O přidělování bytu v domě
zvláštního určení ve vlastnictví města rozhoduje rada města n návrh bytové komise.
Existence bytů v domech zvláštního určení vychází z ustanovení § 685 odst 4 občanského zákoníku,
§ 9 odst.1 a § 10 odst.1 zákona č. 102/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Byty v domech zvláštního určení jsou určeny pro starší občany (seniory), jejichž zdravotní stav
nevyžaduje komplexní ústavní péči. Jsou určeny pro občany, kteří jsou v základních životních
úkonech soběstační, ale pro zajištění některých potřeb potřebují z důvodu věku nebo zdravotního
stavu pomoc nebo péči jiné osoby a tuto pomoc nebo péči jim nemohou zajistit jejich rodinní
příslušníci. Jsou určeny pro občany starší a zdravotně postižené, zejména žijící osaměle.
Důležité informace (viz platná pravidla pro DZU):
- žádost o pronájem bytu v domě zvláštního určení lze podat od 7.4.2010 na novém
předepsaném tiskopise, včetně vyjádření oš.lékaře k umístění v DZU - nový tiskopis,
- žádost o pronájem bytu v domě zvláštního určení lze podat osobně nebo
- prostřednictvím držitele poštovní licence-čs.pošty
- žádost o pronájem bytu v domě zvláštního určení - tiskopis žádosti si lze vyzvednout
v recepci městského úřadu nebo u odboru ISOM (bytové hospodářství) nebo u odboru
sociálních věcí, tiskopis je uložen také na webových stránkách města
- o zařazení nebo nezařazení žádosti do evidence žadatelů nebo o vyřazení žádosti z evidence
nebo o odmítnutí žádosti bude žadatel ve lhůtě do 30 dnů písemně vyrozuměn pracovníkem
bytového hospodářství.
Bližší informace o jednotlivých domech zvláštního určení a podmínkách pronájmu jednotlivých
bytů získáte v budově zdejšího městského úřadu, na odboru ISOM (odbor investic a správy

obecního majetku), bytové hospodářství (I.patro přístavby radnice), kontaktní telefon 556 833 152,
úřední hodiny: pondělí, středa: 8 -12, 13 -17 hod., úterý: 9 -12 hod..
Zpracovala:
Svatoslava Nová, odbor sociálních věcí, dne 15.4.2010

Víte, co je hospic?
Hospic
•
•
•

Je místem laskavé péče o umírajícího člověka.
Vytváří bezpečné prostředí nemocnému a jeho blízkým.
Přináší nemocnému jistotu, že nebude trpět nesnesitelnou bolestí, že zůstane zachována jeho
lidská důstojnost, že nebude osamocen.

Pro koho je hospic?
•

Pro nemocného v terminální fázi nevyléčitelného onemocnění, převážně onkologického, ale také
onemocnění životně důležitých orgánů, AIDS, pokročilé demence.

Proč právě hospic?
•
•
•
•
•
•
•

Hospic je specializované zařízení pro zvládání, tlumení a tišení projevů nevyléčitelných
onemocnění v terminální fázi - bolesti, dušnosti, zvracení a dalších zažívacích obtíží, krvácení,
nespavosti, úzkosti, strachu.
Pacienti jsou zpravidla v jednolůžkových pokojích s přistýlkou pro blízkou osobu.
Mohou mít v pokoji věci, které mají rádi, např. televizi, rádio, vlastní hrníček, obrázek, ale i
mikrovlnou troubu, varnou konvici.
Příbuzní a přátelé mohou nemocného navštěvovat bez omezení, podle jeho přání a potřeb, mohou
ho doprovázet ve dne v noci.
Na návštěvy mohou přicházet také děti, pokud si to nemocný přeje.
O nemocného se stará a pečuje personál hospice, nemocný a jeho blízcí mají čas a prostor pro
sebe a na sebe.
Nemocný může podle svého přání pobyt v hospici kdykoliv ukončit a znovu požádat o přijetí do
hospice.

Jaký má smysl pobyt v hospici?
•
•
•

Nemocný může mít u sebe někoho, kdo s ním tento úsek života bude sdílet, kdo mu bude pomocí.
Nabízí prostor k rekapitulaci života a možnost uspořádat své záležitosti - finanční a materiální,
ale i vztahové.
Pomáhá najít smíření a odpuštění těm, kdo smíření a odpuštění hledají.

Jaký je denní režim v hospici?
•
•
•
•
•
•

Ráno klienty nikdo nebudí v určitou hodinu.
Mohou snídat, obědvat a večeřet podle svých možností a potřeb.
Strava je v takové podobě, jaká vyhovuje nemocnému (krájená, mletá, mixovaná), každému, kdo
se nemůže sám najíst, pomůže personál.
Sestry a pečovatelky se starají o pitný režim.
Podle svých přání mohou nemocní trávit čas na terase, v zahradě, a to i na vozíku nebo s postelí.
Přeje-li si to nemocný, může přijmout návštěvu duchovního nebo se zúčastnit bohoslužeb v kapli
hospice.

Kdy uvažovat o přijetí do hospice?
•
•

Když nemoc pokročila natolik, že léčbou v nemocnici již nelze zdravotní stav nemocného zlepšit
nebo stabilizovat.
Když není možná domácí péče nebo je pro rodinu příliš náročná.

Co je třeba udělat pro přijetí do hospice?
•
•
•

Požádat o přijetí do hospice může nemocný nebo jeho blízcí.
Formulář žádosti o přijetí je možno najít na webových stránkách nebo vyzvednout v hospici.
K žádosti je třeba přiložit aktuální lékařskou zprávu a informovaný souhlas nemocného
s umístěním do hospice a vše doručit osobně nebo poštou do hospice.

Kolik stojí pobyt v hospici?
•
•
•

Ze zdravotního pojištění je hrazena zdravotní a ošetřovatelská péče.
Na úhradě sociální složky péče se podílí klient částkou 180 Kč denně, to je maximálně 5 580 Kč
měsíčně.
Státní dotace a dary od sponzorů, fyzických i právnických osob slouží k dofinancování
nepokrytých nákladů.

Kde získat informace o hospici?
•
•
•
•
•

Na webových stránkách www.citadela.cz,
dotazem na e-mailové adrese hospic@citadela.cz, socialni@citadela.cz,
telefonicky na č. 571 629 086, 605 518 212,
osobně na adrese Diakonie ČCE - hospic Citadela, Žerotínova 1421, Valašské Meziříčí.
Další zdroj informací na www.hospice.cz, www.umirani.cz, www.asociacehospicu.cz.

Dne 1.3. 2010 otevřela Slezská diakonie v Novém Jičíně
sociálně terapeutickou dílnu
Dne 1. 3. 2010 otevřela Slezská diakonie v Novém Jičíně další sociální službu, která doplní
nabídku sociálních služeb na Novojičínsku. Jedná se o službu sociální prevence, konkrétně
sociálně terapeutickou dílnu pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením od 18 do 60 let.
Služba sociálně terapeutických dílen je poskytována zdarma.
Uživatel hradí pouze odebrané obědy v případě, že v rámci dílen využije stravování.
Cíle služby:
•
•
•
•
•
•
•

zachování nebo zlepšení získaných pracovních schopností a dovedností uživatelů;
zachování a rozvoj manuální zručnosti, estetického cítění, základních pracovních návyků;
rozvoj vlastností podporujících pracovní začlenění - pečlivost, trpělivost, pozornost a
přesnost (v míře možností uživatelů);
rozvoj sebeobsluhy a dosažení co největší míry samostatnosti uživatelů;
podpora při překonávání izolace, pasivity a závislosti uživatelů na druhých lidech;
začlenění uživatelů - kde je to možné, připravit uživatele na přechod do chráněného
zaměstnání, případně uplatnění na otevřeném trhu práce, a tím zlepšení jejich
společenské postavení;
začlenění uživatelů do společnosti tak, aby mohli běžným způsobem využívat
neformálních zdrojů, služeb a mohli rozhodovat o svých aktivitách a zájmech.

Dílny využívají části prostor ZŠ Dlouhá 54 v Novém Jičíně. Denní kapacita dílen je 30 uživatelů,
terapeutické aktivity probíhají ve čtyřech dílnách (keramická, textilní, arteterapeutická
a modelářská - košíkářská). K dispozici je místnost pro individuální práci a konzultace.
Provoz zajišťují čtyři pracovníci v sociálních službách a koordinátor služby.
Provozní doba pro uživatele služby je od pondělí do pátku od 8:00 do 15:00. Dopolední čas je
určen práci v dílnách, odpoledne navazují setkání, besedy, kluby, individuální práce a konzultace.
Sociálně terapeutická dílna je financována v rámci veřejné zakázky

Moravskoslezského kraje „Rozvoj sociálních služeb v návaznosti na transformaci pobytových
zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem - část 3. - Zajištění rozvoje sociálně
terapeutických dílen v návaznosti na transformaci pobytových zařízení v regionu Novojičínsko.“
Zájemci o využití služby Sociálně terapeutické dílny Nový Jičín se mohou informovat
u vedoucí střediska Slezské diakonie Sociálně terapeutická dílna Nový Jičín Evy Fišerové
(tel.: 733 142 416, e-mail: e.fiserova@sdk.cz).
Eva Fišerová, Slezská diakonie

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

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

PŘIPOMÍNÁME OBČANŮM POVINNOST UHRADIT POPLATEK ZA
SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU pro rok 2010 VE VÝŠI 400,- Kč ZA
1 OSOBU, KTERÁ MÁ V OBCI TRVALÝ POBYT. POPLATNÍKEM JE
I OSOBA, KTERÁ VLASTNÍ NA KATASTRU OBCE REKREAČNÍ
OBJEKT.

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: nutricni.poradce@gmail.com

INZERCE - NABÍDKA

INSTALATÉRSTVÍ
VODA - TOPENÍ - PLYN
MONTÁŽE - REKONSTRUKCE
Kontakt: Jaroslav Tománek, Pastelník 444, Mořkov
Mobil: 737 838 236
e-mail: jartoman@centrum.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

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

Jan Ševčík
Miluše Jandová
Karla Matúšová
Miroslav Jeřábek
Jiřina Slavíková
Jindřich Bartoň
Jarmila Kamasová
Marta Černochová
Miroslav Pítr
Jaroslav Tománek

***** „Nezáleží na tom, kolik máme, ale jak si to užíváme. “ *****
Gratulace směřuje květnovým jubilantům s přáním pevného zdraví, štěstí a spokojenosti.

Poděkování:

    Děkujeme touto cestou za účast při posledním rozloučení se zemřelou paní Lenkou
Gerykovou, za upřímná slova soustrasti i za květinové dary.
Zarmoucená rodina

    Děkujeme všem příbuzným, známým a veřovským hasičům, kteří se přišli naposledy
rozloučit s panem Antoníne Machem.
Zarmoucená rodina

    Dne 17. dubna jsme s naposledy rozloučili s panem Stanislavem Ďurajkou. Děkujeme všem
za účast na pohřbu, za slova soustrasti i za květinové dary. Rovněž poděkování patří MUDr. Václavu
Filipovi a zdravotním sestřičkám.
Zarmoucená rodina

