Červenec 2010

Motto: Na hranici ještě trup těla stál, vise za krk na řetězu, hned biřici řečený trup spolu se
sloupem srazili na zem, a zvětšivše oheň ještě třetím vozíkem dříví, pálili je a obcházejíce kyji kosti
roztloukali, aby se tím dříve obrátily v popel.
Petr z Mladoňovic, svědek Husova upálení
Červenec je ve znamení dvou významných církevních svátků, o kterých se v našich médiích
dozvídáme jen povrchně.
První svátek 5. července je připomínkou a oslavou příchodu dvou soluňských bratří Konstantina,
řeholním jménem Cyril a Metoděje na Velkou Moravu v roce 863, aby zde učili lid pravé
křesťanské víře. To nejdříve velkomoravský kníže Rastislav poslal posly byzantskému císaři
Michaelovi III s prosbou:
„Náš lid se odřekl pohanství a drží se křesťanského zákona, ale nemáme takového učitele, který by
nám pravou křesťanskou víru vyložil, aby též jiné kraje nás napodobily. Pošli nám tedy, pane,
takového biskupa a učitele, neboť od vás se vždy dobrý zákon šíří do všech krajů.“
A Rastislavova výzva byla přijata s velkou vstřícností, bratři věrozvěsti přišli na Moravu a jejich
zásluhou zde křesťanská víra pevně zakotvila a rozšířila se dále do Čech. Cyril zemřel v římském
klášteře, Metoděj ve svém sídelním městě Velehradě.
Druhý svátek 6. července je spojen s upálením Mistra Jana Husa, kazatele, náboženského
reformátora, požadujícího, aby se tehdejší církev zbavila světského panování a bohatství,
kritizoval dobové poměry v církvi a požadoval obnovu apoštolského poslání církve. Svá kázání
prováděl v kapli Betlémské na Starém městě pražském. Na svých názorech vytrval a neodvolal je
ani na koncilu v Kostnici v roce 1415. Byl upálen na hranici jako kacíř na břehu Rýna 6. července.
Po jeho smrti sílil mezinárodní tlak na vyhubení kacířství v Čechách. Pět křížových výprav vedli
král Zikmund, papež Martin V. a přední kardinálové římské církve proti českým husitům, všechny
skončily fiaskem. Jako nepřemožitelný vojevůdce vedl husity k vítězství další velikán českého
národa Jan Žižka z Trocnova. Až v roce 1431 nový reformní koncil na čele s kardinálem Cesarinim
pochopil, že je čas schovat meče a začít vyjednávat. To už ovšem je jiná kapitola. Tyto události jsme
v uplynulých dnech oslavili jako státní svátky, jsou to významné události našich národních dějin.
Až budeme nadávat Do Pěruna či do Paroma, uvědomme si, že Perun, pohanský bůh skončil
příchodem Cyrila a Metoděje a že Radegast tu vládne jen ve sklenici piva.
A možná na počest Mistra Jana jednou obnovíme i tradici zapalování ohňů a že pravda jednou
zvítězí.

Starosta obce
Ing. Břetislav Piterák

POZVÁNKA
Obec Veřovice, Sbor dobrovolných hasičů Veřovice a Kulturní zařízení Veřovice
společně pořádají v sobotu dne 17.7.2010

u příležitosti 125. výročí založení hasičského sboru ve Veřovicích.
PROGRAM:
10,00 hod. Slavnostní schůze SDH v sále kulturního domu
14,00 hod. Zahájení Dne obce starostou obce
Výstavka z historie a současnosti SDH
Ukázka historické a současné protipožární techniky
Výstavka návrhu nového územního plánu obce
15,00 hod. Koncert SWING BAND ZUBŘÍ Jindřicha Dořičáka
17,00 hod. Letní večer se skupinou SKIBLU
Ukázka historické a současné techniky, koncert a letní večer se uskuteční v prostoru za kulturním
domem, v případě nepříznivého počasí bude program od 15,00 hodin v kulturním domě. O
občerstvení se postarají hasiči, k prodeji budou také koláčky a koláče z pekárny paní Hanky
Černochové.
Srdečně zvou a na Vaši účast se těší pořadatelé!

U SN E S E N Í
z 24. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, konaného dne 11.6.2010
Zastupitelstvo obce:
A - určilo:
1. Zapisovatele Evu Bartoňovou a ověřovatele zápisu Ing. Helenu Křížkovou a
Antonii Pšenicovou
B - zvolilo:
1. návrhovou komisi ve složení František Černoch a Ing. Jindra Zábranský
C - projednalo:
1. návrh rozpočtových opatření č.2/2010
2. finanční záležitosti DSO Sdružení povodí Sedlnice
3. majetkoprávní záležitosti
4. petici občanů z lokality Rýnštok

D - bere na vědomí:
1. zprávu kontrolního výboru
2 zprávu starosty obce
3. zprávu revizní komise DSO povodí Sedlnice ze dne 4.6.2010 a závěrečný účet DSO
Povodí Sedlnice za rok 2009
4. zahájení řízení o vydání Územního plánu Veřovice formou opatření obecné
povahy a pozvání k veřejnému projednávání
E - revokuje:
1. Usnesení ze 23 zasedání Zastupitelstva obce Veřovice - bod 8 v plném znění
F - schvaluje:
1. Program 24. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice
2. Rozpočtová opatření č.2/2010 takto:
Příjmy:
Výdaje:
Financování

16,913.774,- Kč
22,721.774,- Kč
5, 808.000,- Kč

680.680,- Kč
680.680,- Kč

17, 594.454,- Kč
23, 402.454,- Kč
5, 808.000,- Kč

Plné znění rozpočtových opatření č.2/2010 je nedílnou součástí tohoto usnesení.
3. Zveřejnění záměru prodeje pozemků:
parc.č. 111 díl o , výměra 413 m2 , parc.č. 1600/1 díl q, výměra 568 m2 a díl o1 ,
výměra 598 m2. Celkem 1579 m2 podle GP č. 1076-20/2010, vypracovaného Ing.
Miroslavem Veselkou dne 4.6.2010
Parc.č. 2153/3 o výměře 235 m2 a část parcely č. 2153/1 o výměře asi 40 m2,
Parc.č. 1580/3, část o výměře asi 100 m2.
4. Prodej pozemků:
parc.č. 2152/17 o výměře 126 m2 a parc.č. 191/1 o výměře 99 m2, panu Josefu
Prachařovi , Francouzská 1185/22, Kopřivnice
parc.č.2152/25 o výměře 72 m2 a parc.č.2152/19 o výměře 48 m2 Ing. Tomáši
Macíčkovi, Veřovice 554
parc.č. 2152/23 o výměře 46 m2 Ing. Miloslavu Křížovi a Ludmile Křížové,
Veřovice 195
parc.č. 2152/20 o výměře 146 m2, parc.č. 191/5 o výměře 11 m2 Jaromíru
Černochovi a Petře Černochové, Veřovice 613
parc.č. 2152/21 o výměře 101 m2 a parc.č. 2152/22 o výměře 32 m2 paní Ludmile
Dorazilové, Hůrka 5, Jeseník n.O.
parc.č. 2152/24 o výměře 99 m2 Rostislavu Hyklovi Sportovní 1811/6 Nový Jičín a
Janě Hyklové, Bezručova 424/28 Nový Jičín
Dle GP č.1080-48/2009 ze dne 11.12.2009, vypracovaného Ing. Miroslavem
Veselkou
Stanovená prodejní cena všech uvedených pozemků je 50,- Kč za 1 m2.
5. Koupi pozemku parcela č.193/1 , zahrada, o výměře 36 m2 od Petra Černocha,
Veřovice 356 za cenu 50,- Kč/m2.

6. Koupi pozemku parc.č. 1121 /3 o výměře 13 m2 od Petra Šimka, Veřovice 302 ,
Parc.č. 1123/8 o výměře 54 m2 od Romana Křížka, Francouzská 1303,
Kopřivnice
Parc.č. 1123/9 o výměře 40 m2 od Tomáše Křížka, 17 listopadu 1224, Kopřivnice
Parc.č. 1121/6 o výměře 40 m2 od Stanislava Laciny, Vepřovice 522
Parc. č. 1121/ 5 o výměře 5 m2 a 1121/2 díl a) o výměře 60 m2 od Jana Laciny,
Hřbitovní 1128/41 Nový Jičín,
Parc.č. 1117/17 o výměře 31 m2 od Petra Zádrapy,Dukelská 1056/12, Kopřivnice,
tak, jak je zakresleno v GP č.1098-21/2010, vyhotoveného Ing. Miroslavem
Veselkou dne 11.6.2010, s podmínkou, že s prodejem těchto pozemků obci budou
souhlasit všichni uvedení vlastníci. Maximální kupní cena schválená ZO je pro
všechny uvedené pozemky 50,- Kč/m2
7. Koupi pozemku parc.č. 54/4 o výměře 13 m2 od Jana Cváčka a Anny Cváčkové
Veřovice 364 za cenu 50,-Kč/m2, podle GP č.1090-10/2010, vyhotoveného Ing.
Miroslavem Veselkou dne 17.3.2010
8. Svolání 25. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice k projednání žádosti Radka
Pavelčáka, Veřovice 120 o vyjmutí MK č.18, umístěné na jeho pozemku,
z pasportu místních komunikací obce.
9. Zpětné přemístění kontejnerů na sklo a plasty na původní svozové místo
v lokalitě Rýnštok u zahrady paní Ireny Kantorové, Veřovice 447
a umístění kontejnerů na biologický odpad v prostoru pod vodní nádrží Rýnštok.
G - ukládá:
1. starostovi obce zveřejnit podle bodu F-3 záměr prodeje pozemků na úřední
desce obce do 14.6.2010
2. starostovi obce svolat 25.zasedání ZO v termínu do 15.7.2010
3. starostovi obce připravit a uzavřít kupní a směnné smlouvy podle bodů F-4,5,6 a
7 do 15.9.2010
4. místostarostovi obce zajistit přemístění kontejnerů v lokalitě Rýnštok podle
bodu F-9 při nejbližším svozu odpadů.
Ing. Břetislav Piterák
starosta obce

Ing. Jindra Zábranský
místostarosta obce

USNESENÍ
z 25. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, konaného dne 28. června 2010
Zastupitelstvo obce
A - určilo:
1. zapisovatele Evu Bartoňovou a ověřovatele zápisu Ing. Helenu Křížkovou a
Jaroslava Macha
B - zvolilo:
1. návrhovou komisi ve složení Bc. Vít Smetana a Antonie Pšenicová

C - projednalo:
1. žádost Radka Pavelčáka o vyjmutí MK č. 18 z Pasportu MK obce Veřovice
2. finanční záležitosti MR Frenštátsko
3. majetkoprávní záležitosti
4. připomínku Milana Petra, bytem 742 67 Ženklava 97 k územnímu plánu
D - bere na vědomí:
1. závěrečný účet SMO MR Frenštátsko za rok 2009
2. informace o průběhu soudního procesu se Stanislavem Polakovičem, konaném
dne 15. 06. 2010
E - schvaluje:
1. dořešení majetkoprávních vztahů k pozemkům parc.st.č. 737, parc.st.č. 738 a
parc.č.277/2, tzn., dosažení souladu mezi skutečným a právním stavem, kdy
předmětné pozemky jsou ve vlastnictví obce a fakticky je užívá vlastník
budovy JEDNOTA, spotřební družstvo v Novém Jičíně, Smetanovy sady 3,
Nový Jičín, IČ 00032395. V této souvislosti bude vyvoláno jednání o odkoupení
těchto pozemků uživatelem za stanovenou tržní cenu a dále bude požadována
náhrada za užívání těchto pozemků za období zpětně dvou let a do doby jejich
odkoupení. Zároveň ZO schvaluje, aby zastupováním obce v této věci byl
pověřen advokát JUDr. Stanislav Janák
2. vynětí MK č. 18 z Pasportu MK obce Veřovice, vypracovaného Ing.
Jaroslavem Gromanem, Projekční a inženýrská činnost, Bezručova 879, 742 13
Studénka, IČ 11180137 v prosinci 2004 a schváleného usnesením ze 17.
zasedání ZO bod G-4 z 25. 2. 2009. Uvedená MK byla zařazena do Pasportu
MK obce Veřovice bez souhlasu vlastníků pozemků nacházejících se pod touto
komunikací. Jedná se o soukromý majetek občanů, kteří se zařazením do
Pasportu MK nesouhlasí.
Ostatní občané mají právo domáhat se vstupu na dané pozemky způsobem, o
kterém může rozhodnout pouze soud v občanskoprávním řízení.
F - ukládá:
1. starostovi obce vyřešit technické záležitosti s vynětím MK č. 18 z Pasportu MK
obce Veřovice
Ing. Břetislav Piterák
starosta obce

Ing. Jindra Zábranský
místostarosta obce

Povodně, odpadové hospodářství a jiné VV - věci všeobecné
Tentokrát nebudu skládat ódu na měsíc červenec, obávám se totiž, že by začalo okamžitě pršet jako
v květnu.
Letošní květnová povodeň byla na rozdíl od té loňské jiná. Nebyla ani blesková, ani tolik zničující,
ale svým dlouhodobým charakterem způsobila škody v obci, které ještě nebyly doposud sečteny.
Poslední hlášenou škodou je podemletá kanalizace v Cikánské ulici, kterou nám nahlásil p. Hrnčíř.
Všem občanům za jejich upozornění na nebezpečná místa děkujeme, jedná se totiž o bezpečnost nás

všech. Na několika místech jsou poškozeny kanalizační šachty v krajnici okresní silnice II/483, kde
dlouhodobé působení tlaků vody narušilo kanalizační šachty a způsobilo podemletí samotného
tělesa vozovky. Tyto sotva znatelné prohlubně na povrchu vozovky představují skryté nebezpečí
hlavně pro těžkou dopravu a jejich opravy jsou organizačně náročné a velmi drahé. Tyto škody
způsobené většinou závadami v samotném napojení obecní kanalizace do jednotlivých šachet musí
hradit obec. Je to činnost poměrně náročná jak na administrativu tak i na techniku. Zatím máme
opravenu jednu z těchto poškozených šachet, a to vedle nákupního střediska, kde je napojení
kanalizace provedeno šachtě v mírném protisměru do toku hlavního kanalizačního potrubí. Další
oprava čeká na souhlasné stanovisko Správy silnic v Novém Jičíně, přesto že porucha je nahlášena
již tři týdny, žádost o opravu a příslušná dokumentace čeká na schválení.
Při poslední povodni došlo také k dalšímu podemletí břehů toku Jičínky, které je již tak závažného
charakteru, že ve třech úsecích došlo k poškození kořenových systémů břehových porostů, a to
takovým způsobem, že hrozí pády stromů. Všechny tyto lokality jsou v těžce dostupných místech.
Správci toku LČR Frýdek Místech byl současný stav hlášen, bylo přislíbeno odkácení těchto
nebezpečných stromů.
Na úseku sběru tříděných a komunálních odpadů vládne „zákon a pořádek“ až na branné cvičení
s likvidací a novým rozmísťováním kontejnerů v lokalitě Rynštok. Tyto sběry jsou bedlivě
sledovány a vyhodnocovány.
Byli jsme upozornění firmou ASOMPO, že u jednoho z našich svozů došlo k poškození drtiče
bioodpadů. Hrubé větve, pařezy a kamení do těchto odpadů opravdu nepatří.
Znovu se objevují zbytky masitých odpadů v kontejnerech na tříděný odpad konkrétně
v kontejnerech na kovy u bývalého obchodu „ALVE“.
Protože v současné době jsou shromažďovány materiály pro vydání obrazové brožurky Krásy
Veřovic, která by měla být vydána v příštím roce k šestistému výročí založení naší obce, postupně
se doplňují historická fakta pro úvodní stranu. Při této činnosti jsem se dočetl, že ve Veřovicích
byly pleteny ponožky a taktéž rukavice z hrubé ovčí vlny tvz. palčáky. Tato skutečnost mě vrátila
zpět do dětství, kdy mě maminka v zimně poslala na naštípané dříví do modrých kuchyňských
kachlových kamen a řekla:
„Vem si ty veřovské rukavice, aby ti mráz nezašel za nehty. Ve verandě byly tyto palčáky vždy
minimálně dvoje. A že to byly rukavice nejen velmi teplé, ale i robustní, využíval jsem je po vzoru
tehdy slavného hokejového brankáře Mikoláše, jako hokejové lapačky na dětském hokejovém
hřišti. Tehdy jsem ještě neměl ani tušení, proč se těmto rukavicím říká veřovské. Později jsem
jezdil do Veřovic na kole chytat fotbal za Hodslavské žáky a ke strýčkovi na pouť, ale o rukavicích
nepadla žádná zmínka až dodnes. Při pátrání po názvu obce Veřovice mě totiž napadlo že:
Jako když se smekne dámě jemná rukavice,
objeví se štíhlá ruka svůdné krasavice,
přišla náhle na svět přenádherná obec Veřovice.
Ztepilá a dlouhá vinula se kolem nespoutané říčky,
rozloženy jsou zde její zákoutí a kličky.
Hradby horstva, bdí tu nad bezpečím všeho tvorstva.
Že tu silné větry údolími kvílí,
obci větry samy jméno daly, zvěz to lide milý.

Jelikož jsme se skokem ocitli v období prázdnin, tak bych chtěl popřát spoustu krásných
prázdninových zážitků všem školačkám a školákům, klid a slunce, a to nejen v duši přeji jejich
unaveným učitelům.
Hodně zdraví a fotbalového štěstí na jejich další cestě k výškám přeji našim fotbalistům, patří jim
náš dík za skvělou reprezentaci naší obce. Totéž poděkování patří celému realizačnímu týmu
fotbalového AFC Veřovice a jejich rodinám.
Hasičům pak vydařené oslavy 125. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Veřovicích. Vám
všem, občanům Veřovic díky za spolupráci a podnětné připomínky k naší práci.
Přeji příjemné prožití dovolené, Váš místostarosta - Ing. Jindra Zábranský.

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, že dne 30. června 2010 uplynul termín splatnosti poplatku za svoz
komunálního odpadu pro rok 2010. Vyzýváme občany, kteří dosud tento poplatek ve výši 400,- Kč
za jednu osobu, která má v obci trvalý pobyt neuhradili, aby tak co nejdříve učinili a vyhnuli se tak
jeho navýšení až na trojnásobek. Bližší informace: www.verovice.cz

AFC Veřovice - poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem hráčům, hráčkám, trenérům a funkcionářům za
dobrou reprezentaci našeho klubu a obce ve fotbalové sezóně 2009/2010. Dále děkujeme starostovi
a zastupitelstvu obce za podporu a přízeň, podnikatelům a firmám za materiální a finanční
příspěvky a také příznivcům našeho fotbalu za jejich účast na utkáních a povzbuzování.
Zvlášť bychom chtěli poblahopřát A-družstvu mužů a jeho realizačnímu týmu k celkovému
vítězství v krajské soutěži I.B třídě a k postupu do I.A třídy po 38 letech.

Výbor AFC Veřovice, o.s.

ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA MĚSÍC ČERVEN 2009
Na počátku měsíce k nám zavítalo maňáskové představení se svým souborem pohádek a písní.
Především menším dětem se toto vystoupení velmi líbilo.
Další velikou událostí tohoto měsíce byl společný výlet do ostravské ZOO. I když jsme prožili celý
den pod pláštěnkami, tak nám to nezkazilo náladu. V ZOO nás čekal výukový program „Zvířecí
jídelníček“, projížďka vláčkem a především plno zvířátek.

Závěr tohoto měsíce patřil především dětem, které po prázdninách nastoupí do první třídy. Celý
den byl plný překvapení a velkého veselí. Dopoledne jsme byli pozváni do Občerstvení u Jany. Zde
nás čekalo pohoštění a přišel nás navštívit i kouzelník. Děti byly velmi nadšené a plné zážitků. Za
sponzorování celého veselého dopoledne děkujeme paní Pokorné.
Odpoledne proběhlo na zahradě MŠ slavnostní „Pasování“ školáků. Všechny děti předvedly
rodičům pásmo písniček, které se během roku naučily a taneček Kalamajka. A po slavnostním
rozloučení mohlo začít zábavné odpoledne plné her, které si připravily děti z 9. třídy ZŠ. Tímto jim
chceme moc poděkovat a zvláště také jejich třídní učitelce Martině Šlapalové. Během soutěží byl
připraven slavnostní raut, na kterém se podílely všechny děti z MŠ ale především jejich rodiče. Za
bohaté a chutné pohoštění moc děkujeme.
JEŠTĚ PŘIPOMÍNÁME, ŽE MATEŘSKÁ ŠKOLA BUDE V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN
UZAVŘENA OD 19.7. - 20.8. 2010.
Chtěli bychom poděkovat všem rodičům a všem příznivcům školy, kteří pomáhali s organizací nebo
sponzorstvím při různých akcích a popřát všem příjemné prožití dovolené, hodně sluníčka,
radostných chvil a načerpání nových sil do dalšího školního roku.
Budoucím prvňáčkům přejeme ve škole samé úspěchy i radost z objevování nového a pro ně zatím
neznámého.

Informace sociálního odboru MěÚ Frenštát p.R.
„Pokud se spokojíš se svým údělem, budeš žít moudře.“ /Horatius/
„TÍSŇOVÁ PÉČE AREÍON“ (POSEL RYCHLÉ POMOCI)
Vedení města a odbor sociálních věcí zdejšího úřadu připravili pro seniory a zdravotně postižené
občany novou sociálně-zdravotní službu, která se jmenuje „Tísňová péče AREÍON“. Tuto službu
mohou využívat jak občané na území města Frenštát pod Radhoštěm, tak i ve spádových obcích.
Samotná realizace služby „Tísňové péče AREÍON“ již začala a její zařízení, tedy prvky tísňové
péče, byly instalovány v domácnostech 2 uživatelů.
Název AREÍON je jméno okřídleného koně z řecké mytologie a jako symbol „posla rychlé pomoci“
používá tento výraz v České republice občanské sdružení ŽIVOT 90 pro označení projektu sítě
nouzového volání pro osamělé seniory a zdravotně postižené občany.
Pracovnice odboru sociálních věcí se o skvělé službě tísňové péče dozvěděly z přednášek při účasti
na odborných seminářích, z odborného tisku a z médií. Z prvotního nadšení se dostavil nápad a
zájem přivést tuto službu i k občanům našeho města a spádových obcí.
Město Frenštát pod Radhoštěm proto následně navázalo kontakt s občanským sdružením ŽIVOT
90 v Jihlavě, které tuto službu provozuje již několik let, a to nejen v Jihlavě. Technicky je
proveditelné mimo jiné napojení služby například i z Kanady.
Naše město uzavřelo s občanským sdružením ŽIVOT 90 v Jihlavě „Smlouvu o obstarání věci a
poskytování služeb prostřednictvím nainstalovaných prvků tísňové péče“. Na základě této smlouvy
a finančního daru firmy Continental Automotive Systéme Czech Republik s.r.o. Frenštát pod
Radhoštěm se celý projekt podařilo uvést v realitu a do praxe.
Konkrétně se jedná o terénní službu, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a
elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo
života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností (viz § 41 a § 75 zákona
č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů).
Tísňová péče AREÍON vybavuje domácnost seniora nebo zdravotně postiženého občana tzv.
terminální stanicí systému tísňové péče (dále jen TP), která zajišťuje spojení s centrálním
dispečinkem. Stav klientů je tak touto službou po celých 24 hodin denně monitorován a je jim tak
umožněn samostatný život v prostředí domova.
V krizových, nečekaně nastalých situacích - náhlé zhoršení zdravotního stavu, pád, napadení apod.
- klient se pouhým stiskem tlačítka zavěšeného na krku spojí s dispečinkem, jehož pracovníci
(kvalifikované zdravotní sestry) okamžitě zařídí odbornou pomoc.
Uživatel tísňové péče má spojení s centrálním dispečinkem z kteréhokoliv místa v bytě. Při stisku
tlačítka dojde k přenosu zprávy na počítačový pult dispečinku a kromě toho systém automaticky
spouští další funkce, především zapíná hlasitý telefon, takže klient může hovořit s dispečerkou i
v případě, že leží na zemi a telefon i dveře jsou mimo jeho dosah.
V rámci systému se ještě zapojuje tzv. „smyčka časového dohledu“, která po uplynutí
nastavitelného intervalu oznámí absenci pohybu v bytě-domě. Pohybového čidla je možné zároveň
využít k hlídání bytu-domu při dlouhodobější nepřítomnosti. Podobně lze také přenášet zprávy
například z kouřového či plynového detektoru. Operátorky dispečinku jsou kvalifikované
zdravotní sestry, které podle potřeby zorganizují pomoc - přivolají např. Záchrannou službu,
Hasiče, Policii, kontaktují ošetřujícího lékaře, sousedy, příbuzné…

Poslání služby tísňové péče:
Umožňuje seniorům a lidem se zdravotním postižením zůstat co nejdéle v jejich přirozeném
prostředí, tj. doma.
Cílová skupina:
 lidé nad 18 let věku
 dospělí tělesně a zdravotně postižení, senioři tělesně a zdravotně postižení, bydlící sami ve
svém bytě, domě
Cílová skupina, které se neposkytují služby Tísňové péče AREÍON:






děti do 18 let věku
neslyšící, kteří nemají naslouchací zařízení
lidé s mentální postižením a duševně nemocní
senioři zdravotně nebo tělesně postižení nežijící sami v bytě, domě
dospělí zdravotně nebo tělesně postižení nežijící sami v bytě, domě

Služba tísňové péče je poskytována dlouhodobě, jejím výsledkem je především psychická
vyrovnanost a zklidnění uživatele, ke kterému dochází vlivem vědomí dovolání se pomoci v
jakékoliv situaci. Markantní zlepšení zdravotního stavu je patrné především u astmatiků, kde se
snižuje četnost záchvatů.
Ke stabilizaci zdravotního stavu dochází také u kardiaků a diabetiků. U velkého procenta
vozíčkářů či osob s postižením dolních končetin odpadají obavy a deprese z častých pádů, kdy si
sami nejsou schopni pomoci.
Cílem tísňové péče je tak snížit sociální, zdravotní a bezpečnostní rizika, která občanům přináší
život.
Realizací této služby tak chceme přispívat ke zlepšení kvality života seniorů a zdravotně
postižených, umožnit jim aktivně a smysluplně žít v jejich vlastním domově tak dlouho, jak to jen
bude možné.
První klienti tísňové péče obdrží od města Frenštát pod Radhoštěm samotné zařízení zdarma, a to
díky sponzorskému daru firmy Continental Automotive Systeme Czech Republik s.r.o. Frenštát
pod Radhoštěm.
Měsíční poplatek za využívání služby tísňové péče činí 300 Kč. Tento mohou klienti uhrazovat
z přiznaného příspěvku na péči (dávka sociálních služeb) převodem na účet nebo poštovní
poukázkou v hotovosti.
V případě zájmu můžete kontaktovat telefonicky paní Svatoslavu Novou na telefonním čísle
556 833 180, která má projekt tísňové péče na starosti a poskytne vám odpovědi na případné
dotazy.
O prvních zkušenostech uživatelů s tísňovou péčí vás budeme informovat v některém z příštích
čísel zpravodaje města.
Zpracovala: Svatoslava Nová, odbor sociálních věcí

INFORMAČNÍ SERVIS POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Jak chránit sebe a svůj majetek
Rady jak předejít vykradení domů a bytů
Letní měsíce jsou z hlediska vloupání do obydlí nejrizikovějším obdobím roku. Velká část občanů v tomto čase
tráví dovolenou v tuzemsku či v zahraničí a jejich obydlí bývají často nezabezpečená a bez dohledu. Každý z nás
může bezpečnost obydlí ovlivnit tím, že bude dodržovat základní jednoduchá a levná organizační opatření. Navíc
by měl každý korigovat své jednání a návyky. Řiďte se následujícími doporučeními:
Řádně uzamykejte vhodně označený objekt
Odcházíte-li z vaší domácnosti, třeba jen na krátkou dobu, vždy zavírejte všechna okna a uzamykejte všechny
dveře. Neschovávejte nikdy klíče pod rohožku ani do květináče. Na vizitkách u zvonků, na schránce a na dveřích
uvádějte vaše příjmení bez titulů a nejraději v množném čísle.
Neupozorňujte zbytečně na vaši nepřítomnost
O svém odjezdu informujte pouze nejužší okruh lidí, kterým věříte. Požádejte někoho, komu důvěřujete, aby v
době vaší nepřítomnosti dohlédl na obydlí - větral, zaléval květiny, sekal trávník, pravidelně vybíral schránku na
dopisy apod. Nikdy nenechávejte na dveřích vzkazy, které mohou prozradit vaši nepřítomnost. Dobu své
nepřítomnosti neuvádějte ani ve sdělení na vašem telefonním záznamníku. Vhodné je si v bytě instalovat
elektronické zařízení, které umožňuje v nepravidelných časech zapínat světla, televizi atd. a tak udržovat zdání, že
byt je obydlen.
Udržujte přehledný prostor před objektem
Nezapomínejte na dobré osvětlení před objektem. Díky lepší viditelnosti mohou tak i vaši sousedé snáze
kontrolovat, zda je vše v pořádku. Dbejte na to, aby keře a stromy nezakrývaly značnou část objektu. Keře vhodně
prostřihávejte, abyste zlodějům neusnadnili případné vloupání tím, že jim poskytnete možnost pracovat ve skrytu.
Nevystavujte zbytečně cenné předměty, nehovořte o nich, chraňte je
Nechlubte se před cizími lidmi tím, co máte doma cenného. Drahé cennosti ukládejte do sejfu v bance. Pokud
chcete přechovávat cennosti doma, nenechávejte je na jednom místě - uložte je na různých těžko předvídatelných
místech v bytě, nebo si pořiďte trezor. Večer zatahujte závěsy nebo rolety, aby k vám do bytu bylo co nejméně
vidět. V odpadcích nenechávejte obaly od nových výrobků a spotřebičů.
Označte své cennosti, připravte jejich soupis a nechte je pojistit
Poznamenejte si sériová čísla a zvláštní označení svých cenných předmětů, elektronických výrobků apod. Sepište
seznam těchto předmětů a pečlivě ho uschovejte. Cennosti si vyfotografujte. Tato opatření usnadní nalezení a
identifikaci předmětů v případě odcizení a ulehčí tak práci pojišťovně a policii.
Udržujte pořádek na pozemku
Udržovaná zahrada s posekaným trávníkem vytváří dojem, že je v domě někdo stále přítomen. Na zahradě
nenechávejte volně ležet nářadí, sekačku nebo žebřík. Mohou vám být snadno odcizeny, přístupný žebřík dokonce
může případnému zloději umožnit snazší vniknutí do vašeho objektu. Ukládejte a uzamykejte tyto předměty v
uzavřených prostorách.
Udržujte dobré vztahy se sousedy
Udržujte dobré vztahy se sousedy, se kterými si pak vzájemně můžete poskytovat služby zvyšující bezpečnost
vašeho obydlí. Všímejte si podezřelých osob v blízkosti obydlí. Do svého bytu vpusťte jen osoby známé a
důvěryhodné. Mějte se na pozoru před lidmi, kteří chodí ode dveří ke dveřím a nabízejí všelijaké služby, prodej
různého zboží či možnosti slušného zisku. Mohou to být tipaři.

Co dělat je-li byt, rodinný dům přesto vykraden?
Pokuste se i v takové nepříjemné situaci zachovat klid, nevstupovat bezhlavě do objektu. Možná je tam ještě zloděj,
který by mohl ve stresu použít i zbraň. Ihned vloupání ohlaste na Policii ČR a vyčkejte jejího příjezdu. Nikdy
neuklízejte po zlodějích - tím poničíte stopy, které mohou být vodítkem pro policii a pojišťovnu. Do protokolu
uveďte každou maličkost, může být důležitá pro vypátrání zloděje a věcí. Na tato, vcelku jednoduchá bezpečnostní
opatření, musí co nejdříve navázat vaše rozhodnutí o zabezpečení obydlí. Rozhodování zákonitě vyvolá celou řadu
otázek, na které musíte znát uspokojivé odpovědi:
Jak postupovat při nákupu zabezpečovací techniky?
Kolik je třeba investovat finančních prostředků?
Kdo bude techniku instalovat, je to spolehlivá firma?
Odpovědi na tyto a další podobné otázky lze shrnout takto:
1. Dávejte přednost zabezpečovací firmě, která se prokáže patřičnými oprávněními, má dobré reference, provádí
komplexní služby, firmě, která je členem například Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm.
2. Vyžádejte si více nabídek od různých firem (solidní firmy je nabízejí bezplatně), nechte si vysvětlit vše, co je
vám nejasné.
3. Požadujte certifikovanou zabezpečovací techniku, nezapomínejte porovnat záruční a
servisní podmínky jednotlivých firem.
4. Zajímejte se o vazbu zvolené certifikované techniky na pojistné podmínky
pojišťoven.
5. Navštivte nejbližší poradenskou místnost Policie České republiky, kde
konzultujte problémy s odborníky.
6. Postupujte podle programu Ministerstva vnitra a Policie České republiky

Bezpečná lokalita.
JUDr. Tomáš Koníček, odbor prevence kriminality MV, sekropk@mvcr.cz

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

PLOTY - PLETIVO - OPLOCENÍ - MONTÁŽE

DĚTSKÉ DOMEČKY
www.detske-domky.cz, Tel.: 722 557 777

Hrabovská 5/39, Ostrava - Nová Bělá, Mitrovice,
724 00,
Otevírací doba: Po - Pá 8:00 -15:00
nebo po telefonické domluvě na tel.: 722 550 000
ZDARMA DOPRAVA při nákupu nad 7000,-Kč
POPLASTOVANÉ PLETIVO KOMPAKT (ZELENÉ)
4-hrané bez zapleteného napínacího drátu, drát průměru
1,65 mm, s poplastováním 2,65 mm, oko 50 mm
Výška pletiva
Cena za bm
Balení
Celkem
100 cm

45 Kč

25 m

1.125 Kč

125 cm
150 cm

56 Kč
59 Kč

25 m
25 m

1.400 Kč
1.475 Kč

160 cm

67 Kč

25 m

1.675 Kč

180 cm
200 cm

81 Kč
84 Kč

25 m
25 m

2.025 Kč
2.100 Kč

PLOTY - PLETIVO - zabýváme se výstavbou a
prodejem oplocení, jako jsou poplastovaná nebo
pozinkovaná pletiva, apod. Kompletní nabídku
zboží a služeb naleznete na
www.ploty-pletivo.cz
GARÁŽOVÁ VRATA OD 9.999 Kč. Výklopná,
rolovací i sekční a to jak ruční tak s pohonem na
dálkové ovládání, včetně montáže. Více informací
naleznete na
www.vrata-ostrava.cz
Prodáváme také TÚJE NA ŽIVÝ PLOT OD
10 KČ. Kompletní nabídka je na
www.thuja.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

KOMÍNOVÝ SERVIS
Stavby COMPLET s.r.o., Na Jánské 1869/56, Ostrava, tel.č. 596 235 967, 777 707 875
krystkova@scomplet.cz
V období 14., 15. a 16.7.2010 bude probíhat ve vaší obci KONTROLA A ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ, kdy
kominík bude navštěvovat jednotlivé rodinné domy. V případě informací nás, prosím, kontaktujte.

NABÍDKA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE

Nabízím vedení účetnictví a daňové evidence fyzickým osobám, firmám a neziskovým
organizacím na základě živnostenského listu. Cena dohodou.
Kontakt: Blanka Görigová, 742 73 Veřovice 468, tel.č. 733 557 082.

NABÍDKA - A N G L I Č T I N A

ANGLIČTINA - profesionálně








výuka dospělých a dětí od 3 let
doučování
malé skupiny nebo individuálně
ve firmě i u Vás doma
překlady
tlumočení

Kontakt: Mgr. Irena Částečková, 742 73 Veřovice 593, mobil: 736 150 119

INFORMACE AFC VEŘOVCIE - b r i g á d a
Dne 3.7. 2010 se uskutečnila v areálu fotbalového hřiště brigáda fotbalového klubu. Byla provedena
oprava hrací plochy včetně dosevu travního semene, výměna polámaných laviček a natěračské
práce, přípravné výkopové práce pro umístění časomíry.
Brigády se zúčastnili: Pavel Kantor, Josef Slavík, Josef Kahánek, Zdeněk Mokrý, Petr Mička,
David Melčák, Martin Adamec, Vojtěch Matúš, Adam Hrivňák a Zdeněk Bartoň. Seřízení
zavlažovací stanice provedl Lubomír Jeřábek.
Všem účastníkům děkujeme za jejich obětavý přístup.
Výbor AFC Veřovice, o.s.

Petr Rakowski
Lenka Vašková
Dalibor Matúš
Magdalena Besedová
Zdeněk Hajda
Olga Procházková
Josef Bartoň
Oldřich Křížek
Vlastimila Caisbergerová
„ Život je řetězec radostných momentů, není jen o přežití ! “
Krásné letní dny a v nich mnoho štěstí, zdraví a radosti přejeme našim červencovým jubilantům.

Vzpomínka:
„ Co srdce rozdá, neztrácí.
Je to uloženo v srdcích druhých lidí. “

Dne 16. července 2010 tomu bude již 10 let, co nás navždy opustila paní Štěpánka Geryková. Kdo jste
ji znali a měli rádi, vzpomeňte na ni s námi.
S láskou zarmoucená rodina.

Poděkování:
Děkujeme touto cestou příbuzným, známým, veřovským hasičům i ostatním spoluobčanům, kteří se v
tak hojném počtu naposledy přišli rozloučit se zemřelým panem Františkem Černochem. Děkujeme za
upřímná slova soustrasti i za květinové dary.
Zarmoucená rodina

Vzpomínka:
Dne 31. května 2010 uplynulo již 6 let od chvíle, kdy nás navždy opustila naše maminka paní Jaroslava
Černochová.
Stále s láskou vzpomínají synové s rodinami

