Červen 2010
Motto:
„Čiň čertu dobře, volebním vítězstvím se ti odvděčí.“
Murphyho zákon volné politické soutěže
Vážení občané,
v krátké době se přes nás přehnala další povodeň a volby do českého parlamentu.
Zatím není ještě zcela známo, co bylo ničivější a dražší. Jisté je, že obojí zanechalo za sebou
nedozírné následky. Povodeň rozvířila debatu o tom, co je třeba dělat, aby jí způsobené škody byly
příště menší, co se dělat již mělo a nedělalo, případně, co se dělalo a nedodělalo. A také, co se
udělalo včera špatně a jak nás za to dnes příroda trestá. Cesta k nápravě je v rychlé prevenci,
uvolnění peněz na provedení protipovodňových opatření v přírodě ještě dříve než k povodni dojde.
Vždyť i Noe stavěl archu dříve než přišla velká voda.
Volby zase způsobily zemětřesení na celostátní politické scéně. Výsledek byl překvapivý a některé
strany i politici dostali od voličů to, o co si léta koledovali. Teď již nezbývá než čekat, jakou koledu
budou zpívat ti, kteří zemětřesení přežili. Budou vyvádět zemi s ekonomické krize, ze zadlužení a
pryč od Řecka. Je třeba pozorovat, jak budou předvolební sliby plnit. Budou to mít těžké a já
nevím, co je v této chvíli lepší. Vyhrát volby a zároveň je prohrát nebo volby prohrát a zároveň je
vyhrát. V tom aby se čert vyznal.
A nyní zase chutě do práce !
Starosta obce
Ing. Břetislav Piterák

POZVÁNKA
Starosta obce svolává v pátek dne 11. června 2010 na 18,00 hodin do přísálí Kulturního domu
ve Veřovicích 24. 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 starosty obce o činnosti orgánů obce
6. Závěrečný účet DSO Povodí Sedlnice a MR Frenštátsko
7. Rozpočtová opatření č.2/2010
8. Majetkoprávní záležitosti
9. Projednání petice občanů
10. Usnesení
11. Závěr
Občany Veřovic na zasedání zastupitelstva obce srdečně zvu.
Starosta obce

Zpráva z jednání Rady obce
Rada obce na svých jednáních řešila organizační zabezpečení voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR, organizační zabezpečení průběhu oslav Osvobození obce Veřovice Rudou
armádou a konce II. světové války, opravu a zateplení hasičského domu, opravy kotlů plynového
topení v nájemních bytech, svolání a program 24. zasedání zastupitelstva obce, uzavření smlouvy o
veřejném provozování hudebních děl, povolení provozu výherního hracího přístroje v restauraci U
Sudů, žádosti občanů a spolků.
Rada obce vzala na vědomí informace o průběhu a závěrech Valné hromady společnosti ASOMPO
a.s., o výsledcích voleb do PS v obci, o zahájení řízení o vydání územního plánu Veřovice a
informaci povodňové komise.

Zpráva povodňové komise
Povodňová komise ve dnech 15.-18.5.2010 vyhlásila postupně 2. a 3. stupeň povodňové aktivity na
základě vyhodnocení situace v obci. Byla vyhlášena pohotovost zásahové jednotce Sboru
dobrovolných hasičů. Přijato bylo 8 hlášení o zatopených sklepech. Nejhorší situace byla opětovně v
„ cigánské ulici na pozemku Lukáše Bartoně č.p. 609 a pod zahrádkářskou kolonií, kde se voda
vylila do zahrad a následně do sklepů rodinných domků. Hlavním důvodem je, že otevřené potůčky
byly v minulosti zatrubněny a vybudované stoky nestačí odvádět při povodni větší množství vody a
bývají brzy uspané naplaveninami. Naopak koryto řeky Jičínky tentokrát stačilo pobrat veškerou
vodu.
Práce na opravách břehů Jičínky a jejich největších přítoků budou pokračovat. Správcem Jičínky a
přítoků v kolonii a v „cigánské“ jsou Lesy ČR. S tímto správcem obec spolupracuje, ale konkrétní
práce a jejich financování je na Lesích ČR.
Ostatní menší přítoky a stoky musí pravidelně udržovat a čistit vlastníci pozemků, stejně tak jako
soukromé kanalizace od rodinných domků. Při obhlídce potůčků v přírodě jsme zjistili, že lidé do
těchto potůčků nebo na jejich břehy vyvážejí všelijaký
odpad, sutě, házejí zde větve. Při velké vodě právě tyto odpady pak způsobují ucpání stok a situaci
ještě zhoršují, možná právě těm, kteří se takto „ekologicky“ odpadů zbavují. Obec pročistí ty
příkopy a potůčky, které jsou na obecních pozemcích a které jsou zanesené naplaveninami.
Další protipovodňová opatření se připravují ve spolupráci s obcemi Novojičínska, o finanční
podporu na odstranění povodňových škod po povodni v roce 2009 jsme požádali Ministerstvo pro
místní rozvoj.
Za povodňovou komisi Ing. Břetislav Piterák , Ing. Jindra Zábranský František Černoch a Jan
Geryk

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konaných dne 28.-29.5.2010:
•

Výsledky voleb v celé ČR v procentech:

ČSSD 22,08, ODS 20,22, TOP O9 16,70, KSČM 11,27, VV 10,88, KDU-ČSL 4,39, SPOZ 4,33,
Suverenita 3,67, SZ 2,44, DSSS 1,14.

•

Výsledky voleb v celém Moravskoslezském kraji v procentech:

ČSSD 29,13, ODS 17,49, KSČM 12,61, VV 11,69, TOP O9 9,99, KDU-ČSL 4,84, SPOZ 4,5,
Suverenita 4,08, SZ 1,93.
•

Výsledky v obci Veřovice v procentech:

ČSSD 28,98, ODS 15,42, VV 13,57, KDU-ČSL 12,05, TOP O9 9,18, KSČM 8,37, SPOZ 3,67 , SZ
2,76 , Suverenita 2,45.
Kompletní přehled o výsledcích voleb ve Veřovicích je zveřejněn také na úřední desce obce
Veřovice a v tomto zpravodaji.
Poslanci, které jsme zvolili za Moravskoslezský kraj do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR:
ČSSD - Lubomír Zaorálek Ostrava, Dana Váhalová Starý Jičín, Petr Jalowiczor Bukovec, Václav
Klučka Opava, Alfréd Michalík Bohumín, Adam Rykala Ostrava, Ladislav Šincl Karviná, Ladislav
Velebný Dolní Moravice.
ODS - Pavel Drobil Bohumín, Jaroslav Krupka Karviná, Zbyněk Stanjura Opava, Igor Svoják
Frýdek- Místek, Jaroslava Weinigerová Ostrava.
TOP 09 - Ludmila Bubeníková Velká Polom, Pavol Lukša Čeladná, Renáta Witoszová Orlová.
KSČM - Milada Halíková Havířov, Kateřina Konečná Nový Jičín, Miroslav Opálka Opava.
Věci veřejné - Kristýna Kočí nyní Praha, Jiří Rusnok Třinec, Jana Drastichová Orlová.
Děkuji volební komisi, která usilovně pracovala v našem volebním okrsku a všem 991 zúčastněným
voličům za jejich zodpovědný přístup k této velmi důležité vnitropolitické události.
Starosta obce

Pozvánka
na

Pohárovou soutěž „ O putovní pohár SDH Veřovice „ která se uskuteční v sobotu dne
10.7.2010 od 15,00 hodin za Kulturním domem ve Veřovicích.
Srdečně zvou hasiči !

Obec Veřovice a Sbor dobrovolných hasičů Veřovice společně pořádají v sobotu dne
17.7.2010

u příležitosti 125. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Veřovicích.
Program oslav zveřejníme v červencovém zpravodaji. Již nyní Vás na tuto akci srdečně zveme !
Starosta obce

MĚSTSKÝ ÚŘAD FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM
nám. Míru 1, 744 01 FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM
odbor výstavby a územního plánování
___________________________________________________________________________
Č.j.: OVÚP/14212-10/2341-2010/pjal Frenštát pod Radhoštěm, dne 31. 5. 2010
Vyřizuje: Pavla Jalůvková
tel. 556 833 257, e-mail: pavla.jaluvkova@mufrenstat.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení zahájení řízení o vydání
Územního plánu Veřovice
formou opatření obecné povahy a pozvání k veřejnému projednání
Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování, jako úřad územního
plánování příslušný dle ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a pořizovatel Územního
plánu Veřovice oznamuje v souladu s § 171-173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném
znění a v souladu s ust. § 52 stavebního zákona zahájení řízení o vydání
Územního plánu Veřovice
formou opatření obecné povahy a zároveň vyzývá k uplatnění připomínek nebo námitek k tomuto
návrhu.
Návrh opatření obecné povahy Územní plán Veřovice v souvislostech a podrobnostech území obce
zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu s nadřazenou dokumentací
Moravskoslezského kraje, Politikou územního rozvoje České republiky. Územním plánem je
stanovena základní koncepce rozvoje území obce, ochrana jeho hodnot, urbanistická koncepce
včetně plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepce veřejné infrastruktury.
Územním plánem je vymezeno zastavěné území a zastavitelné plochy a dále jsou stanoveny plochy
pro veřejně prospěšné stavby.

Úplné znění návrhu je k veřejnému nahlédnutí:
•

v tištěné podobě:
* ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce do dne konání veřejného projednání u
pořizovatele, tj. na Městském úřadě Frenštát pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního
plánování, nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm (dveře č. 60),
* na Obecním úřadě Veřovice, 742 73 Veřovice č. p. 70

•

v elektronické podobě ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce do dne konání
veřejného projednání, na internetové adrese www.mufrenstat.cz pod odkazem Úřední deska
a na www.verovice.cz pod odkazem Úřední deska.

Podle ustanovení § 52 odst. 1 stavebního zákona, bude návrh Územního plánu Veřovice vystaven k
veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky.

Veřejné projednání o návrhu opatření obecné povahy Územního plánu Veřovice dle ustanovení §
52 odst. 1 stavebního zákona, se uskuteční

dne 26. července 2010 (pondělí) v 15:00 hodin
v přísálí Kulturního domu Veřovice.
Podle ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona, mohou námitky proti návrhu územního plánu
podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně
prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti (dále jen „dotčené osoby“).
Podle ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona, může nejpozději při veřejném projednání každý
uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle odstavce 2 námitky, ve kterých musí uvést
odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené
námitkou. Dotčené orgány uplatní na závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a
námitkám. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
Připomínky a námitky lze dle ustanovení § 172 odst. 4 správního řádu přede dnem konání
veřejného projednání uplatnit písemně na adrese: Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm, odbor
výstavby a územního plánování, nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm. Připomínky musí
splňovat náležitosti podání podle § 37 správního řádu, tj. musí být patrno, kdo připomínku
uplatňuje, které věci se týká a co se navrhuje.
Při veřejném projednání se dle § 22 odst. 3 stavebního zákona stanoviska, námitky a připomínky
uplatňují písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje a
připojí se k záznamu o průběhu veřejného projednání.
Bc. Marie Chromčáková
vedoucí odboru výstavby a územního plánování
_________________________________________________________________________________________________________________

Výsledky hlasování při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve
volebním okrsku Veřovice, konaných ve dnech 28. a 29.5.2010

Počet osob zapsaných do seznamu voličů……. 1.603
Počet zúčastněných voličů ………………. ……. 991 = 61,82 %
Počet platných hlasů …………………………….980

Č.strany
1.
4.
5.
6.
9.
12.
13.
14.

Politická strana

Občané.cz
Věci veřejné
Konzervativní strana
KSČM
ČSSD
Moravané
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
STOP

Počet hlasů

v%
8
133
82
284
6
36
1

0,82
13,57
8,37
28,98
0,61
3,67
0,1

15.
17.
18.
20.
21.
23.
24.
25.
26.

TOP 09
KDU - ČSL
Volte PRAVÝ BLOK
Strana zelených
Suverenita - blok Jany Bobošíkové
Česká pirátská strana
Dělnická strana sociální spravedlnosti
Strana svobodných občanů
ODS

90
118
27
24
8
10
2
151

9,18
12,05
2,76
2,45
0,82
1,0
0,2
15,42

INFORMACE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU
Prázdniny, dovolená … myslíte i na rizika?
Prázdniny, dovolená … děti i dospělí si chtějí co nejvíce užít odpočinku a letních radovánek. Ale ani
v tomto období bychom neměli zapomínat na možná rizika a dbát na základní pravidla bezpečného
chování doma i v přírodě.
O prázdninách musíme věnovat zvýšenou pozornost i našim dětem. Nenechávat zbytečně v jejich
dosahu zápalky, zapalovače, zábavnou pyrotechniku, svíčky nebo různé chemické přípravky.
Upozornit děti, že plynové a elektrické sporáky a jiné elektrické spotřebiče nejsou určeny ke hraní.
Při odchodu z domu nesmí zapomenout klíče, ověřit si, zda jsou vypnuty všechny spotřebiče
(sporák, světla, žehlička, varná konvice, televize apod.) a zda jsou zavřená okna a že jsou uzavřeny
všechny vodovodní kohoutky.
Pro děti i pro dospělé platí bez rozdílu zásady pro rozdělávání ohně nejen na vyhrazeném tábořišti:
- oheň rozdělávat nejlépe vždy za přítomnosti dospělé osoby,
- nikdy nezapalovat oheň v blízkosti lesa (50 m),
- nikdy nerozdělávat oheň za extrémního počasí, např. za silného větru nebo extrémního sucha,
- nikdy neponechávat oheň bez dozoru,
- mít k dispozici dostatečné množství vlastní vody k uhašení ohně pro případ, že je oheň rozdělán v
místě, kde není žádný vodní zdroj,
- nenechávat mladší sourozence a kamarády, aby si hráli nebo seděli v blízkosti ohně (nebezpečí
vznícení šatstva),
- do ohně niky neházet jakékoliv výbušné předměty (zábavná pyrotechnika, nádoby od sprejů
apod.),
- oheň neroznášet po okolí (např. na zapálené větvi),
- oheň vždy pečlivě uhasit dostatečným množstvím vody a ujistit se, že nehrozí jeho samovolné
rozhoření.
Samozřejmě zde zdaleka nelze vyjmenovat všechna nebezpečí, která na děti o prázdninách čekají,
ale jako rodiče bychom se měli pokusit své děti na možné nástrahy upozornit a varovat je před
nimi.
Ale i my, dospělí, si často neuvědomujeme různá nebezpečí. Ponechání dítěte nebo zvířete ve
vozidle v horkých letních dnech je doslova hazard s jejich zdravím nebo dokonce životem. Rovněž
plynový zapalovač položený volně za oknem vozidla je následkem přehřátí častou příčinou požáru

vozidla. Na bezpečnost v letních měsících bychom měli myslet při každé činnosti spojené například
s opékáním a grilováním a dále rovněž při manipulaci s hořlavými kapalinami, kdy vlivem teplého
počasí dochází k odpařování a rychlejšímu vzniku výbušné koncentrace.
Obezřetnosti není nikdy dost!
Šťastné prožití léta přejí hasiči HZS MSK, územního odboru Nový Jičín

Ani v květnu jsme se nenudili
„Byl pozdní večer, první máj...“ Tato slova v nás vyvolávají nejen vzpomínky na dílo Karla Hynka
Máchy, s kterým jsme se seznámili v hodinách českého jazyka, ale především signalizují blížící se
konec školního roku. Netrpělivé čekání na prázdniny si zpestřujeme různými školními „akcemi“. A
že jich není málo, se přesvědčte sami.
První naší květnovou zábavou byl výchovný koncert, tedy koncert s přednáškou. Do kulturního
domu přijela skupina Marbo a seznámila nás se zásadami fungování správné kapely. Svůj program
doplnila songy českých interpretů.
Po hudebním naladění následoval hodně hektický týden. Nejenže jsme zhlédli divadelní představení
The Beatles: Žlutá ponorka v Beskydském divadle v Novém Jičíně, ale především jsme čas trávili s
našimi přáteli z Lampertswalde. Navštívit nás přijelo 32 německých dětí spolu s učitelkami, pro
které jsme se snažili připravit bohatý program plný příjemných zážitků. Měli tak možnost zapojit
se do vyučování, navštívit zoologickou zahradu v Lešné, podniknout výlet do Štramberka a
Kopřivnice, strávit odpoledne ve veřovských rodinách a především zúčastnit se báječné diskotéky,
kterou jsme pro ně připravili my, osmáci.
Snad se jim týden na naší škole líbil a bude pro ně stejně nezapomenutelný jako pro nás.
Ačkoli se může zdát, že více akcí v měsíci nelze stihnout, opak je pravdou. Po odcestování
kamarádů zpět do Německa se část naší třídy připravovala na cestu do Nového Jičína. Tam se
konala akce s názvem „Řemeslo má zlaté dno“. Cílem bylo seznámit nás s nejrůznějšími
technickými profesemi a usnadnit rozhodování o dalším studiu.
Zábavný a akcemi nabitý květen zakončil tradiční dětský den, na který žáci 9. třídy připravili pro
děti různé hry a třídy nižšího stupně vystoupily se svým programem.
Doufáme, že ten poslední měsíc před prázdninami uběhne jako voda a my si začneme užívat
zasloužené volno!
Žáci 8. ročníku

Základní škola Veřovice Vám nabízí možnost účastnit se zájezdu
Óda na Francouzskou riviéru a Monaco
Termín: 16.8. - 22.8. 2010
Nice-Cannes-Saint Tropez-Marseille-Cassis-Grasse-Grand Canon du Verdon-Monte Carlo
Program zájezdu:
1. den - odjezd od školy, noční přejezd do Nice
2. den - po příjezdu celodenní pobyt v Nice: prohlídka Staré Nice, katedrála, hradní návrší s
vyhlídkou na moře, možnost návštěvy Muzea moderního současného umění(jsou zde
vystaveny díla místních malířů, ale také slavných umělců, např. Warhola,Picassa), Muzea
Henryho Matjese nebo Muzea Marca Chagala, dle počasí možnost koupání a odpočinku na
pláži (oblázková pláž), ve večerních hodinách odjezd do Cannes (krátká, cca hodinová
prohlídka, festivalový palác), odjezd na ubytování
3. den - po snídani odjezd do zálivu St.Tropez-prohlídka městečka
St.Tropez(přístav,citadela,četnická stanice), odtud pokračování do soukromého městečka
Port Grimaud-prohlídka lagunového města, možnost projížďky elektrickým člunem, dle
počasí koupání na písečné pláži, odjezd na ubytování
4. den - po snídani odjezd do Grasse- města parfémů, prohlídka starého města, možnost
návštěvy Muzea parfémů, poté přejezd do Grand Canon du Verdon - překrásná přírodní
scenérie se 700 m vysokými stěnami, jimiž protéká řeka Verdon, zastávka u jezera Svatého
kříže,návrat na ubytování
5. den - po snídani odjezd do Marseille - výjezd ke katedrále Notre Dame de la Garde, v
případě příznivého počasí výlet lodí na ostrov If s pevností, ve které byl vězněn hrabě Monte
Christo, staré město, přístav, poté odjezd do rybářského městečka Cassis - vápencové bílé
útesy a provensálské ,,fjordy“ calanques, možnost koupání na písečné pláži, návrat na
ubytování
6. den - po snídani odjezd do Eze(dle časových možností) - skalní hnízdo alpského předhúří s
překrásnými výhledy na celé pobřeží, krátká prohlídka, poté odjezd do Monaca k
celodennímu pobytu: prohlídka Monte Carla, návštěva Oceánografického
muzea(alternativně: návštěva Knížecího paláce), katedrála s hrobem Grace Kelly, přístavní
čtvrť La Condamine(trasa závodů Formule 1), exteriéry Casina, japonské zahrady, ve
večerních hodinách odjezd do České republiky.
7. den - příjezd ke škole
Cena zájezdu Kč 6 990,- zahrnuje:
- 4x ubytování v hotelu F1 se snídaní (třílůžkové pokoje, soc. zařízení na etaži)
- dopravu zahraničním autokarem (WC,DVD,bufet)
- zdravotní pojištění léčebných výloh do výše 1 mil.250tis. Kč
- pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999
- průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu
- informační materiály
Pro další informace můžete kontaktovat p. Knápkovou na tel. číslo 776 563 873, nebo e-mailem
katerina.knapkova@seznam.cz

ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA MĚSÍC KVĚTEN 2010
Na začátku měsíce jsme u nás přivítali děti z Německa z Lamperswalde. Potěšili jsme je svým
vystoupením a společně jsme si zazpívali a zahráli pohybové hry.
V pátek 7. června k nám zavítalo loutkové divadlo Myška se svým představením „Tři přadleny“.
Ve úterý 11. května jsme měli nabitý program. Dopoledne nás navštívila Veronika Goldová se svým
připraveným vzdělávacím hudebním programem. Za její vystoupení jí moc děkujeme. Odpoledne
nás čekaly oslavy u příležitosti svátku našich maminek. Jelikož nám nevyšlo počasí, tak jsme
konanou zahradní slavnost přesunuli do prostor MŠ. Děti potěšily maminky svým pohybově tanečním vystoupením, kytičkou a vlastnoručně vyrobeným přáníčkem. Děti samy k pohoštění
připravily sladké a slané jednohubky.
Na závěr měsíce ukončily děti předplavecký výcvik na bazéně ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Všichni, kteří se výuky zúčastnili, obdrželi mokré vysvědčení a jako správní plavci i sladkou
odměnu v podobě čokoládové medaile.
Poslední středu v měsíci skončilo pravidelné setkávání maminek na mateřské dovolené. Školka se v
dopoledních hodinách naplnila dětmi a maminkami, které si společně zhodnotily celoroční
setkávání v MŠ. Další setkání bude až po prázdninách.
Také neděle 30. května byla pro děti pracovní - vystoupily při příležitosti oslavy dětského dne za
KD ve Veřovicích.
V pondělí 31. května byly předškolní děti na koncertě ve Frenštátě p. R. v ZUŠ. Zde se seznámily s
mnohými hudebními nástroji, na které děti zahrály. Z tanečního oboru viděly děti balet Kočičky a
děti z výtvarného oboru zahrály pohádku O veliké řepě.
Na závěr bychom chtěli poděkovat panu Davidu Mičkovi za poskytnutí dřeva k akci
„ Slet čarodějnic “.
UPOZORŇUJEME RODIČE, ŽE V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN BUDE MATEŘSKÁ ŠKOLA
UZAVŘENA OD 26.7. - 22.8.2009.
Mgr. Renata Jandová

INFORMACE KLUBU DŮCHODCŮ VEŘOVICE
Klub důchodců z Veřovic připravil setkání s důchodci z Výprachtic, které se uskutečnilo dne 18.
května 2010 v kulturním domě. Ve 13,00 hodin jsme měli společný oběd a od 14,00 hodin posezení
při hudbě. Toto setkání bylo velice milé a přátelské. Družbu jsme navázali před 4 léty a scházíme se
pravidelně každý rok. Již se těšíme na další setkání. Chtěla bych poděkovat panu Jaroslavu
Machovi, který se o nás se svým kolektivem vzorně staral a také všem, kteří mi pomáhali zajistit
tuto akci.
Oldřiška Šimková
předsedkyně kubu důchodců Veřovice

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

AKCE !!!
Prodej černého uhlí!
Top kvalita, výhřevnost 24 - 26 MJ/kg
Ořech 25 - 80 mm 3200,- Kč/tuna
Kostka nad 80 mm 3700,- Kč/tuna
Cena je vč. DPH , ekologické daně a dopravy !!!
(moravskoslezský kraj!)
Cena platí při odběru 25 tun, v případě menšího odběru cena dohodou.
Cena garantována do 30.6.2010
Tel.: 607 960 099
Email: akceuhli@seznam.cz

MINI
ŠKOLIČKA
__________________________________________MOŘKOV__
Od června 2010 jsme zahájili v MC VLÁČEK provoz miniškoličky.
Jedná se o hlídání dětí od 1 roku.
Miniškolička je v provozu PONDĚLÍ - PÁTEK od 8:00 - 12:00 hodin
______________________________________________________
KDE:

v budově vlakového nádraží v MOŘKOVĚ

KONTAKT a INFO k provozu miniškoličky:
Iva Ondrejková, tel.: 731 58 33 88, e-mail: MCVLACEK@seznam.cz
Více informací na www.MCVLACEK.morkov.cz

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

NABÍDKA - BUTIK V BUDOVĚ POŠTY
Prodejna paní Kociánové Vám na měsíc červen a červenec připravila tuto nabídku:
* HALOGENOVÉ ŽÁROVKY:
za akční cenu 29,- Kč, jsou to energeticky úsporné náhrady klasických žárovek.
Výhody těchto žárovek:
- až 30 % úspora elektrické energie proto klasické žárovce
- okamžitý náběh
- barva světlá, blízká klasické žárovce
- životnost až 2000 hodin
* ZAVAŘOVACÍ VÍČKA OMNIA:
akce 25,- Kč
- 0,83 (sedmičky) 20 ks
- 0,68 (třetinky) 20 ks
akce 22,- Kč
* ZAVAŘOVACÍ SKLENICE:
- 720 (sedmičky)
8 ks akce
akce
- 370 (třetinky) 10 ks

55,- Kč
50,- Kč

* ŠROUBOVACÍ VÍČKA:
- TWIST 82 (sedmičky) 1 ks
- TWIST 66 (třetinky)
1 ks

akce
akce

2,- Kč
1,50 Kč

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 - 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

POZVÁNKA NA LETNÍ VEČER
Restaurace Na Fojtství ve Veřovicích Vás srdečně zve na

se skupinou METEOR, který se bude konat v sobotu dne 12.6.2010 se začátkem v 19,00 hodin.
Pochutnat si můžete na těchto specialitách:
•
•
•

vepřová kýta na rožni
grilované kuřecí špalíčky
steaky ….

•

Čepovat se bude: 10o černé pivo Velkopopovický kozel, 10o světlé pivo Radegast, 13o MASTER
Na Vaši hojnou účast se těší zaměstnanci restaurace. Akce se koná za každého počasí.

POZVÁNKA NA KÁCENÍ MÁJE
OREL Veřovice pořádá v neděli 20.6.2010 v prostorách ORLOVNY

Připraveno je pro Vás občerstvení, hry pro děti, kolo štěstí ……
Začátek ve 14,30hod. Těšíme se na Vaši účast !

Dalibor Hanko
Jarmila Zemánková
Marta Křížková
Jan Bartoň
Ing. Petr Nikl
Ladislav Pítr
Hana Holubová
Marie Besedová
Marta Machová
Růžena Mikulenková
Ludmila Geryková
Věra Hoďáková
Věra Tománková
Věroslava Kociánová
Stanislava Geryková
Anna Kociánová
Emilie Pítrová
„ Nemysli na minulost, žij v přítomnosti a mysli na budoucnost. “
Hodně zdraví, klidu, optimismu i štěstí do dalších let přejeme červnovým jubilantům.

Poděkování 
Chtěli bychom touto cestou poděkovat příbuzným, známým, veřovským hasičům i ostatním
spoluobčanům, kteří se v tak hojné počtu zúčastnili posledního rozloučení se zemřelým panem Adolfem
Kociánem. Děkujeme za slova soustrasti i květinové dary.
Zarmoucená rodina
Vzpomínka



V měsíci červnu 2010 uplyne již 10 let od úmrtí pana Jindřicha Urbanovského a v měsíci září 5 let od
úmrtí paní Vlasty Urbanovské.
Stále vzpomíná rodina
Vzpomínka 
Dne 26. června 2010 uplyne jeden rok od chvíle, kdy nás navždy opustil pan Petr Novák. Stále s láskou
vzpomíná manželka a děti s rodinami

☺ Poděkování
Dne 10. dubna 2010 se uskutečnilo ve zdejším kulturním domě setkání rodiny Křížkových původem z
Veřovic. Sešlo se na něm přes 90 rodinných příslušníků. Někteří z nás se potkali po opravdu hodně
letech, někteří, hlavně ti mladší, se třeba dosud vůbec nikdy neviděli. Zavzpomínali jsme si nad
soukromými fotoalby i vystavenými fotografiemi na nástěnkách. Příjemná zábava při povídání, dobrém
občerstvení i tanci trvala dlouho do noci. Chtěla bych touto cestou poděkovat (a doufám i jménem celé
sešlosti) hlavním organizátorkám tohoto vydařeného setkání: Ing. Heleně Křížkové, Romaně Mičkové
a Marii Machové.
Eva Bartoňová

