Říjen 2010
Motto:
„Šeherezáda si zachránila hlavu tím, že ji používala.“
Wynnie Tysonová

Vážení občané,
zde pod mottem jsem po čtyři roky psal své úvodníky, které se setkávaly tu a tam s kladným
hodnocením a tam i tu s kritikou. Podle kritiků jsem zde urazil více jak miliardu Číňanů, další
miliony jiných národností, Maxima Gorkého i slavného autora slovníku naučného. Všem, kterým se
mé úvodníky nelíbily a nějakým způsobem se jich dotkly, se ještě jednou omlouvám. Těm druhým,
kterým se úvodníky líbily, děkuji za občasnou pochvalu.
Samotný zpravodaj jsem před čtyřmi léty pojmenoval Klebetář, tak, jak jsem od občanů slyšel, že
se mu mezi lidmi říká. Název Klebetář ale musel zmizet, protože se oficiálně neujal. Máme tedy
Veřovský zpravodaj. Snažili jsme se v něm podat Vám nejdůležitější informace o dění v obci. Jistě
se dá obsah zpravodaje podstatně vylepšit. Vydání jednoho čísla je však časově i finančně náročné.
Jinde se za zpravodaj platí, u nás je zadarmo. Proto je v něm také hodně reklam, které nám ho
zlevní.
Tolik ke krátkému zhodnocení našeho zpravodaje, podrobnější hodnocení získáte v kterékoliv
hospodě či restauraci.
Tento můj úvodník je v tomto volebním období poslední. O tom, kdo a jaké úvodníky bude psát
příště, rozhodnete Vy, voliči, 15. - 16. října 2010 v komunálních volbách.
Já Vám přeji správnou volbu, neboť letos je opravdu z čeho vybírat.
Přijďte k volbám! Zachraňte si hlavu.
S pozdravem
Ing. Břetislav Piterák
starosta obce

POZVÁNKA
na 27. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, které se koná ve středu dne
13. října 2010 od 16,00 hod. v přísálí kulturního domu ve Veřovicích
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení, schválení programu
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Volba návrhové komise
Opatření obecné povahy č.1/2010 Územní plán Veřovice
Finanční záležitosti obce
Majetkoprávní záležitosti obce
Usnesení
Závěr

Ke každému bodu programu bude otevřena diskuse.
K účasti na 27. zasedání Zastupitelstva obce Vás srdečně zve
Ing. Břetislav Piterák
starosta obce

Zpráva starosty obce o plnění Programu rozvoje obce
za volební období 2006 - 2010
Vážení občané,
prezident republiky vyhlásil nové volby do obecních zastupitelstev v termínu 15. - 16.10.2010. Je čas
zhodnotit plnění Programu rozvoje obce za uplynulé období. Tato zpráva je podstatně obsáhlejší,
než tomu bylo před 4 léty. Chci Vás informovat podrobně včetně toho, co se nepodařilo udělat nebo
dotáhnout do zdárného konce.

Investice, opravy a rekonstrukce
V této kapitole uvádím výčet prací, které byly vykonány v souvislosti s rekonstrukcemi, opravami a
údržbou nemovitostí, které jsou v majetku obce.

Základní škola Veřovice
Budovy základní školy nejsou v dobrém stavu. V průběhu volebního období jsme v první řadě
museli provést rekonstrukce sociálních zařízení a osvětlení jednotlivých tříd podle hygienických
norem. Třebaže jsme měli jiné představy, které části budov školy je potřeba rekonstruovat, museli
jsme reagovat na zápis z hygienické kontroly z roku 2004, který přímo ukládal provedení
konkrétních výše uvedených stavebních prací.

Provedeny byly proto přednostně tyto opravy a rekonstrukce: rekonstrukce osvětlení ve třídách
podle stávajících norem, rekonstrukce sociálních zařízení ve staré a nové budově školy, rozvod
vody do dílen a sborovny, opravy a pročištění odpadů a odpadní kanalizace. Tyto práce stály více
než 1,700.000,-- korun. Další vynucená oprava byla výměna oken v tělocvičně základní školy.
Původní okna byla vážně poškozena a bylo zcela nezbytné provést jejich výměnu. Hodnota díla
800.000,- Kč. Povodně si vyžádaly výměnu bojlerů, opravu plynového kotle a opravy sklepních
prostor. Na tyto práce jsme získali finanční prostředky od pojišťovny a od Člověka v tísni. Jak již
jsem uvedl, naše základní škola vyžaduje rozsáhlejší rekonstrukci.
Z tohoto důvodu jsem podal žádost o dotaci z rozpočtu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
na zpracování studie a projektové dokumentace. Ve výběrovém řízení zvítězila projekční firma
Arch Design Brno, která vypracovala studii a následně projekty v úzké spolupráci s ředitelem
školy. Na tyto projektové práce jsme obdrželi požadovanou dotaci ve výši 70% tj. 770.000,-- Kč.
Ve prospěch školy byly provedeny také další drobnější opravy a uvolněny finanční prostředky na
vybavení tříd, sboroven a ředitelny. Je zřejmé, že v blízké budoucnosti je potřebné provést další
rekonstrukce a opravy. Střecha na staré budově školy dlouho nevydrží, nábytek ve třídách je
opotřebený, podlahy potřebují nové krytiny atd. Samozřejmé by bylo zateplení, nová okna v nové
budově, nová fasáda. Výčet těchto potřebných prací je dlouhý a finančně náročný, zhruba 20 - 25
miliónů korun českých. Udělat se však budou muset, ať už z dotací či z úvěru.
Mateřská škola Veřovice
Situace s naší mateřskou školou není nijak růžovější než se školou základní. Budova není dobře
izolována, velké množství oken a dveří znamená velké energetické ztráty. Děti si hrají a spí ve
stejné místnosti, to určitě není nejlepší řešení. Sociální zařízení sice byla opravována, ale také
nevypadají nejlépe. Také zde výčet potřebných stavebních úprav je dlouhý. V první řadě jsme však
museli vyřešit majetkoprávní vztahy s majiteli pozemků pod školkou. Polovina školky a školní
zahrady byla na cizích pozemcích. V takovém případě vám nikdo žádné přístavby a rekonstrukce
nepovolí. Výkup pozemků se podařilo zrealizovat v roce 2008 a zaplatili jsme za něj přes 600.000,-Kč. Ihned jsem znovu požádal o dotaci z rozpočtu Krajského úřadu na zhotovení projektové
dokumentace rekonstrukce mateřské školy. Dotaci ve výši 721.000,-- Kč jsme dostali a firma Arch
Design vypracovala projektovou dokumentaci.
V loňském roce jsme podali žádost o dotaci z Regionálního operačního programu na rekonstrukci
mateřské školy. Rozsah prací se však zdál hodnotící komisi příliš rozsáhlý a dotace přidělena
nebyla s tím závěrem, že musíme rozsah prací snížit a o dotaci požádat znovu. Tyto úpravy jsou již
provedeny a žádost je znovu podána. Výsledek se, bohužel, dozvíme až na jaře 2011. Zároveň byla
také podána žádost o dotaci na zateplení a výměnu oken a neúspěšně o dotaci na vybudování
dětského hřiště.
V areálu školky provádíme také údržbu prostranství, brigádníci zde opravovali chodníky. Třebaže
stav školky není uspokojivý, jsou provedeny kroky k jeho nápravě. Musíme být ale trpěliví a já
věřím, že dotaci tentokrát získáme.

Kulturní dům Veřovice
Další obecní budovou, která je v neutěšeném stavu je náš kulturní dům. Podařilo se společně
s ředitelem Kulturního zařízení panem Machem provést rekonstrukci kuchyně ve sklípku
kulturního domu, vybavení kulturního domu novými židlemi a stoly, zhotovení schodiště na jeviště
a obložení jeviště dřevem. Byla také zpracována projektová dokumentace na stavební úpravy
v kulturním domě, konkrétně na rozšíření schodiště do sklípku, rekonstrukci elektroinstalace,
výměnu oken a zateplení kulturního domu. Protože byla možnost podat žádost o dotaci na zateplení

kulturního domu, podal jsem ji. Práce jsou již zahájeny a budou do konce tohoto roku dokončeny,
byla na ně získána dotace ve výši 1,165.987,-- Kč z prostředků Státního fondu životního prostředí a
státního rozpočtu ČR. Další práce v kulturním domě budou pokračovat a jsou naplánovány
postupně tak, aby nebyl výrazně narušen provoz kulturního domu. Při povodních v roce 2009 došlo
také k zaplavení sklepa s kuchyní. Bylo nutno provést asanaci stěn, nové omítky, vysušení stěn,
nové obložení. Část prostředků byla získána od pojišťovny a 64.000,-- Kč od charity Člověk v tísni.

Hasičský dům
Také hasičský dům patří mezi významné budovy v obci. Parkují zde speciální vozidla, jsou zde
skladovány pohonné hmoty, dezinfekční prostředky, protipožární obleky. Právě odsud vyjíždějí
hasiči se svou výstrojí a výzbrojí k zásahům. V posledních letech to bylo téměř pravidelně
k povodním. Postupně zde byla vyměněna troje stará vrata za nová se zateplením a v roce 125.
výročí založení hasičského sboru ve Veřovicích provedeno také zateplení budovy, nová fasáda,
oprava střechy, výměna rozbitých oken, dveří, poškozených okapů a bleskosvodu.
Veškeré práce byly zaplaceny z obecního rozpočtu ve výši necelých 700.000,-- Kč a je nutno si
připomenout, že řadu let nebylo do hasičského domu investováno. S provedením této opravy
souhlasila jasná většina zastupitelů a také zástupci Sboru dobrovolných hasičů.
Opravy rozhodně nebyly prováděny na objednávku obyvatelů nájemního bytu, jak jsem se později
dozvěděl. Také není pravdou, že jsme upřednostnili hasičský dům před důležitějšími objekty, jako
je například mateřská škola. Na ostatní objekty byly v té době vypracovávány projektové
dokumentace a finanční částka ve výši 700.000,-- Kč by na jejich opravu zdaleka nestačila.

Budova revíru
Tato budova slouží částečně jako dům služeb a částečně jako šatny a odpočinková místnost pro
pracovníky obce. Další budovy slouží jako sklady a garáže. V uplynulém období zde byla položena
nová dlažba na chodbě budovy, vybavena místnost pro zaměstnance obce kuchyňkou a sprchou.
Garáže a sklady byly vybaveny novými garážovými vraty. Dále byla zkolaudována přípojka vody,
vybetonováno nádvoří na uložení dřeva, štěrku a posypových hmot. Byl zakoupen víceúčelový stroj
se sněhovou frézou, přívěsnými vozíky a radlicí, sekačka, motorová pila a další vybavení v celkové
hodnotě asi 1.500.000,-- Kč.

Budova pošty
Tato budova je z poloviny pronajata České poště, v další části se nacházejí obchody. Byla zde
zrekonstruována elektroinstalace tak, aby každý subjekt v budově měl vlastní odpočet. Dále zde
byla zkolaudována přípojka vody a provedena výměna okapů. Budova byla vymalována.

Centrum obce
Byla zpracována základní studie řešení centra obce, podrobná studie zatím zpracována není z
důvodu finanční náročnosti. Studie počítá s využitím prostoru pozemků, které byly vykoupeny od
manželů Machových. Předpokládá demolici starých budov, výstavbu víceúčelového domu a
parkoviště s hlavním průchodem do základní školy. Pozemky byly vykoupeny za 650.000,-- Kč od
majitelů nemovitosti, když původní cena byla dřívějším vedením obce dohodnuta na 890.000,-- Kč
přes realitní kancelář.
Podařilo se tak nemalou finanční částku zachránit. V uvedeném prostoru uvažovaného centra obce
se také nachází dům č.p. 348, který je zatím obcí pronajímán k bydlení. V tomto domě byla
provedena výměna plynového kotle a kolaudace vodovodní přípojky.

Obecní kanalizace
Obec neměla povolení k vypouštění odpadních vod do Jičínky a platila za tuto nedbalost minulého
vedení obce pokutu. Tento nedostatek jsme odstranili, obec má vydáno povolení k vypouštění
odpadních vod do vod povrchových až do konce roku 2010. Má požádáno o jeho prodloužení.
Zároveň jsou prováděny kroky, které by umožnily vybudování splaškové kanalizace včetně ČOV.
Dotaci může obec získat, až bude mít více jak 2000 obyvatel. Nebylo vyhověno žádosti obce o
zařazení do Konkrétního seznamu aglomerací
ČR. Obec byla zařazena MZe do Podseznamu sledovaných aglomerací a bylo doporučeno zahájit
přípravu opatření pro vybudování kanalizace a ČOV. Přípravné práce obsahují zpracování
podkladů pro obecní kanalizaci, provedení průzkumu v obci, kdo má septik, jímku a ČOV. Dále
jde také o získání souhlasu vlastníků pozemků, případně vlastníků sousedních pozemků k
územnímu rozhodnutí, dále o geodetické zaměření obce a zpracování projektové dokumentace.
Tyto práce jsou postupně prováděny.
Obec má schválený kanalizační řad jednotné kanalizace. Jedná se o stoky, které jsou zaústěny do
Jičínky. Zde se provádí pravidelně 2x ročně odběr vzorků a čištění vtokových míst, případně jejich
obetonování. Byla zatrubněna stoka J a vyčištěny stoky v prostoru za kostelem, pod lyžařskou
chatou, na Kvíčalníku a u zahrádkářské kolonie. Ukázalo se, bohužel, že kapacitně kanalizace při
povodních nestačí a bude nutno provést některá opatření ve spolupráci s Lesy ČR a Českými
drahami.

Místní komunikace
Byly provedeny opravy poškozených komunikací, nyní se provádí opravy komunikací za kostelem,
na Kvíčálníku, u zahrádkářské kolonie a na Rýnštoku, na tyto práce byla získána dotace od
Ministerstva pro místní rozvoj. Další opravy jsou plánovány na konec tohoto roku a na rok 2011.
Opravy místních komunikací jsou však drahá záležitost a není možné hned vyhovět všem.
Pro zvýšení bezpečnosti provozu byla osazena na některých místech dopravní zrcadla a nové
dopravní značky. V rámci spolupráce obcí sdružených v DSO Sdružení povodí Sedlnice je
několikrát za rok podle harmonogramu instalován v obci měřič rychlosti. Je zadáno vypracování
projektu na stavbu přechodu pro chodce u nákupního střediska. Ke zlepšení bezpečnosti provozu
na místních komunikacích a hlavní silnici je uvažováno o dalším doplnění dopravních zrcadel,
dopravních značek a instalaci retardérů.

Mosty a lávky
Z technických prohlídek je zjištěno, že stav mostů přes Jičínku není dobrý. Jako nejhorší byl
hodnocen most u firmy Slavík a ten byl nákladem 730.000,-- Kč restaurován. Ve velmi špatném
stavu byl také Grozmanův most, který byl v roce 2009 při povodních odstraněn kvůli úplnému
poškození, v současné době je vypracován projekt na nový most, podána žádost o stavební povolení
a žádost o dotaci na jeho obnovu. Postupně pak je nutno provést rekonstrukce dalších mostů. Po
povodních byly opraveny dvě lávky v dolní části obce a lávka u Hyklenků. V kritickém stavu je
mostek vedle F. Bartoně v „cigánské“. Jeho oprava je nevyhnutelná v souvislosti s opravou břehů
zde protékajícího potoka.

Parkoviště u fotbalového hřiště
Byla přepracována projektová dokumentace podle vyjádření dotčených orgánů. Byla také
vypracována projektová dokumentace na odkanalizování parkoviště včetně lapače olejů a vyřízeno
stavební povolení. Náš cíl realizace stavby nebyl splněn. Z tohoto důvodu není dostatečně omezen
provoz do prostoru Pádolí, třebaže zde byla instalována dopravní značka zakazující vjezd bez
povolení obecního úřadu.

Chodníky
V tomto volebním období byl dobudován poslední úsek chodníků na horním konci obce až po
železniční přejezd v hodnotě 4,800.000,-- Kč. Všechny vybudované chodníky byly zaměřeny,
zkolaudovány a pozemky pod nimi z převážné části majetkoprávně vyrovnány. Jen několik
vlastníků pozemků odmítlo majetkoprávní vyrovnání. Byla přepracována projektová dokumentace
na stavbu chodníku v úseku dolní konec - křižovatka podle požadavků nového stavebního zákona a
požádáno o stavební povolení. Jsou tak vytvořeny podmínky pro dostavbu chodníku v celé obci.

Hřbitov a smuteční síň
Je známo, že hřbitov ve Veřovicích patří k nejhezčím. Byla prováděna jeho pravidelná údržba,
stříhání thují a ořez stromů, nátěr oplocení. Byla také opravena střecha smuteční síně. Byl
vypracován nový hřbitovní řád a zaměření hrobů. V konečné fázi řešení jsou majetkoprávní vztahy
k pozemkům pod hřbitovem, smuteční síní a pod parkovištěm u hřbitova.

Sportovní areál
Areál fotbalového hřiště užívá na základě smlouvy o výpůjčce AFC Veřovice, budovy a hřiště jsou
však v majetku obce a obec je tak povinna zajistit jejich údržbu, opravy nebo případné
rekonstrukce. Především šatny pro sportovce dnes již nijak neodpovídají nejen hygienickým
zásadám, ale ani počtu aktivních sportovců, kteří je využívají. Neodpovídají ani úrovni soutěží,
které naše družstva hrají. Proto byly provedeny stavební úpravy, které se týkaly hygienických
zařízení a zavedena přípojka vody.
Byla odstraněna zdevastovaná nemovitost v prostoru fotbalového hřiště, provedena oprava
kanalizace, oprava fasády kabin a postaveno podium se zastřešením u bufetu, vše celkem za
250.000,-- Kč. Zároveň byla vypracována projektová dokumentace na přístavbu, nadstavbu a
stavební úpravy šaten na fotbalovém hřišti včetně čistírny odpadních vod. Ve spolupráci
s fotbalovým klubem se zpracovává žádost o dotaci od MŠTV na tuto stavbu.

Vodovod
Bylo dokončeno rozšíření vodovodu o prodloužení směrem k lyžařské chatě s možností připojení
pro rodinné domky, cena tohoto vodního řadu, který byl budován od roku 2006 je 774.000,-- Kč.
Dále byla provedena přípojka do kabin na fotbalovém hřišti. Mimo to jsme zkolaudovali přípojky
do budovy revíru, pošty, mateřské školy a k č.p. 348.

Biostanice
Tato stavba nebyla původně vůbec v programu obce. K jejímu zařazení nás vedla snaha vybudovat
v obci zařízení, které by na jedné straně likvidovalo bioodpad, na druhé straně by vydělávalo.
Z těchto důvodů byla uzavřena mandátní smlouva s firmou BIOEN CZ a.s., vykoupeny pozemky v
prostoru vybraném pro stavbu biostanice. Uskutečnilo se jednání s občany a zájezd na exkurzi do

biostanice v Rakousku. Byl vypracován energetický audit, prvotní studie, ekonomické tabulky,
posouzení vlivu na životní prostředí SEA a provedena změna územního plánu. Za tyto práce obec
zaplatila přes 500.000,-- Kč. V průběhu prací neplnila firma BIOEN CZ termíny a bylo zjištěno
neoprávněné vystavení zálohové faktury na využití patentu. Na základě těchto skutečností rozhodlo
zastupitelstvo o výpovědi mandátní smlouvy a byla podána žaloba na zástupce firmy BIOEN CZ
pana Polakoviče. Ten byl usvědčen z podvodu a odsouzen ke 4 letům vězení a k úhradě škody obci
Veřovice ve výši 546.031.50,- Kč. Záměr vybudovat biostanici v obci s cílem získat pro obec
finanční prostředky z prodeje elektřiny považuji stále za dobrý. Je mým úkolem, který se snažím
řešit, aby finanční prostředky, které jsme do výstavby vynaložili, byly vráceny do obecní pokladny.

Územní plán obce
V roce 2009 byla zpracována a schválena Změna ÚP č. 1 pro rozšíření podnikatelské zóny za cenu
152.000,-- Kč. V roce 2007 bylo rozhodnuto o pořízení nového územního plánu. Do konce volebního
období bude územní plán připraven ke schválení. Pořizovatelem je odbor výstavby a územního
plánování Městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm, zhotovitelem Urbanistické středisko Ostrava.
Cena pořízení územního plánu je 805.000,-- Kč. Na zhotovení nového územního plánu byla získána
státní dotace ve výši 357.000,-- Kč.

Obecní úřad
Byly zavedeny datové schránky a vybudováno pracoviště CZECH POINT, které umožňuje
poskytovat občanům informace z katastru nemovitostí, rejstříku trestů atd. Na vybavení tohoto
pracoviště byly získány dotace ve výši 100.000,-- Kč. Kanceláře starosty a místostarosty jsme
vybavili novým nábytkem, ve všech kancelářích bylo zavedeno zářivkové osvětlení, jednotlivá
pracoviště získala nové počítače.

Veřejné osvětlení a místní rozhlas
Veřejné osvětlení a místní rozhlas jsou udržovány a opravovány firmou Zelenka. VO bylo
rozšířeno v prostoru za kostelem a v prostoru Kvíčálník. Nebylo povoleno rozšíření směrem k RD
pana Knápka (v kolonii) z důvodu nesouhlasu majitelů pozemků s umístěním sloupů. S rozšířením
veřejného osvětlení v těchto místech i v dalších se však počítá, ke každému je však nutný projekt.
Připravuje se rovněž stavba osvětlení prostranství za kulturním domem.

Sdružení měst a obcí Mikroregion Frenštátsko a DSO Povodí Sedlnice
Na úrovni těchto sdružení se řešily společné projekty na rozšíření cyklostezek na Frenštátsku,
možnosti odkanalizování obcí, likvidace bioodpadů apod. DSO povodí Sedlnice zakoupila společný
radar na měření rychlosti v dopravním provozu, ten si obce vzájemně půjčují. Obce Frenštátska
společně vypracovávaly také Střednědobý plán sociálních služeb.

Životní prostředí, odstraňování povodňových škod
Byla prováděna pravidelná údržba zelených ploch, v zimě odstraňování sněhu z místních
komunikací a parkovacích ploch, byl prováděn ořez stromů, případně jejich kácení v souladu se
zákonem. Uskutečnila se jednání s vlastníky zdevastovaných nemovitostí, některé tyto nemovitosti
jsou již dnes opraveny nebo se budou opravovat. Nepodařilo se to však u všech.
Po povodních v roce 2007, 2009 a 2010 byla navázána spolupráce s ČD a.s., Správou silnic a Lesy
ČR, správcem toku. Postupně byly vyčištěny zanesené stoky a příkopy. Lesy ČR budou opravovat
břeh Jičínky a přítok Jičínky vedoucí v „cigánské ulici“, který způsobuje při povodních největší
škody.

Hasiči prováděli čištění zaplavených studní. Vyřídili jsme přes sto žádostí o dotaci od Červeného
kříže na čištění studní v celkové výši přes 450,000,-- Kč, kterou obdrželi postižení občané, rovněž
jsme vyřídili slevy na platbách elektrické energie a 8 žádostí o dotace na opravy sklepů v celkové
hodnotě přes 200.000,-- Kč.
Obec se zapojila do společného protipovodňového programu s obcemi Hodslavice, Životice u
Nového Jičína a Šenov u Nového Jičína. Součástí tohoto programu je zavedení moderního
varovného systému a bezdrátového rozhlasu. Projekt byl předložen na MŽP s žádostí o dotaci.
Zkvalitnil se sběr a třídění odpadů všeho druhu, byly zpevněny plochy pod sběrnými místy, byl
podstatně rozšířen počet odpadových kontejnerů. Zvýšily se platby za třídění odpadů od firmy
Eko-kom na pětinásobek, což umožňuje udržet výši poplatku za osobu na částce 400,-- Kč za rok.
Připravuje se rozšíření třídění odpadů o kartony. Byly provedeny potřebné těžební práce v
obecním lese, úklid odpadků v obecním lese a výsadba nových stromků, obdrželi jsme na tyto účely
dotaci 13.000,-- Kč.

Školství
Obec spolupracovala se školskou komisí, ve které obec zastupovali Antonie Pšenicová a Bc. Vít
Smetana. Snahou bylo problémy školy finančního rázu a rázu oprav a rekonstrukce řešit. Obec
spolupracovala také při organizaci Dětských dnů, při mezinárodní spolupráci naší školy s
partnerskou školou Lampertswalde nebo při projektu Šance. Pravidelně jsem se účastnil všech
významných školních akcí. Prováděl jsem besedy ve třídách nebo se školním parlamentem.
Obdobně probíhala spolupráce i v mateřské škole. Náš cíl, provést rekonstrukce školních budov
pro potřeby moderní výuky se zatím nepodařil, protože jsme nedostali potřebné dotace. Byla
zpracována a schválena nová zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská
škola Veřovice v souladu se stávající legislativou.

Kultura a společenská činnost spolků, spolupráce s církví
Probíhala spolupráce s příspěvkovou organizací Kulturní zařízení při organizaci Dnů obce,
vánočních jarmarků, akcí Klubu důchodců, obecního plesu, návštěvách z partnerských obcí. Byla
zpracována a schválena nová zřizovací listina příspěvkové organizace Kulturní zařízení Veřovice.
Kulturní komise pracovala pod vedením Lukáše Urbanovského a podílela se na organizaci všech
hlavních obecních akcí. Nepodařilo se koordinovat činnost spolků, podnikatelů a kulturního
zařízení v obci, nebyl zpracován kalendář kulturních a společenských akcí.
Přes různé problémy lze hodnotit velmi dobře spolupráci s Mysliveckým sdružením Veřovice,
Sborem dobrovolných hasičů, Kynologickým klubem Veřovice, ZO včelařů a ZO zahrádkářů.
Všechny spolky dostávaly od obce pravidelně finanční dotace.
Spolupráce s místním farářem a Ostravsko-opavským biskupstvím se uskutečnila při řešení
majetkoprávních vztahů a opravy kostela. Obecní úřad poctil svou návštěvou biskup František
Václav Lobkowicz.
Zvláště vysoce je třeba ocenit spolupráci s Klubem důchodců, který velmi odpovědně řídí
předsedkyně klubu paní Oldřiška Šimková. Klub organizoval jarní a předvánoční setkání,
Silvestry, zájezdy. Byly navázány přátelské kontakty s klubem důchodců z Výprachtic, společné
akce měly vysokou společenskou úroveň. O precizní vedení kroniky obce se zasloužily paní Jiřina
Besedová a Antonie Pšenicová. Vysoce hodnocena je rovněž práce vedoucí místní knihovny paní
Vlasty Matúšové.

Sport
V průběhu volebního období byla nezanedbatelná finanční i materiální podpora sportu, a to zvláště
na mládežnické úrovni. Dobrá spolupráce byla především s fotbalovým a lyžařským klubem. Oba
tyto kluby dosáhly na sportovním poli v minulém období mimořádných výsledků a významně se
podílejí na propagaci naší obce.
Komise mládeže a sportu, bohužel, nepracovala a nepodílela se tak na koordinaci sportovní
činnosti. Obec se také pravidelně zapojuje do organizace a finančně podporuje Běh rodným krajem
Emila Zátopka, nemalou finanční podporu dávala také běhu Veřovská desítka, pořádanému
jednotou Orel, spolupracovala při mistrovství ČR dorostu v běžeckém lyžování, které za
mimořádně nepříznivých podmínek organizoval lyžařský klub a při mezinárodním mistrovství ČR
dorostu v kynologických disciplínách, jehož úspěšným organizátorem byl kynologický klub.

Partnerství obcí
V průběhu volebního období se uskutečnila dvě setkání zástupců partnerské obce Hendungen a
Veřovice a dvě setkání na úrovni velké delegace z těchto obcí. Oběmi stranami byla hodnocena
vysoká kvalita těchto setkání. Rovněž se uskutečnily společné akce s partnerskou obcí
Lampertswalde se zaměřením na sportovní měření sil. Poprvé v historii v cizině vystoupily naše
fotbalistky.

Sociální oblast a zdravotnictví
Velmi dobře pracovala sociální komise pod vedením Heleny Adamcové. Tato komise sledovala
sociální situaci v obci a navrhovala finanční i jinou pomoc starším občanům a občanům zdravotně
postiženým. Společně s okolními obcemi a městem Frenštát pod Radhoštěm byl vypracován
Střednědobý plán sociálních služeb. Na jeho vyhotovení se velkou měrou podílely Helena
Adamcová a Olga Špačková.

Dopravní obslužnost
Dopravní autobusová obslužnost je zajišťována smluvně spolu s ostatními obcemi u Města Nový
Jičín. Obec přispívá částkou asi 100.000,-- Kč za rok. Vlakovou obslužnost zajišťují ČD podle svých
finančních možností. Obce na vlakovou dopravu nepřispívají. Kritické připomínky k jízdním
řádům nebývají dopravcem přijímány.

Propagace obce, předávání informací občanům
Obec má vlastní internetové stránky, nově bylo zavedeno internetové vysílání Javorník, které
připravuje studio Sněženka a které mělo kladnou odezvu, zvláště když ho moderovala Laďka
Surovcová. Pravidelně měsíčně vychází obecní zpravodaj, který byl občany ve velké většině rovněž
kladně hodnocen. Dále jsou občané informováni prostřednictvím místního rozhlasu a úřední desky.

Majetkoprávní vyrovnávání
Mimo uvedené výkupy a prodeje pozemků souvisejících s chodníkem, místními komunikacemi a
hřbitovem je řešen prodej pozemků Jednotě Nový Jičín a pozůstalost po Janu Markovi.
V období let 2007 - 2010 obec uzavřela celkem 91 darovacích, kupních a směnných smluv, které řeší
majetkoprávní vyrovnání s občany. Pro srovnání v létech 2002 - 2006 bylo uzavřeno pouze 15
těchto smluv. Lze tedy tvrdit, že naší snahou bylo a je provést postupně všechna majetkoprávní
vyrovnání, ale je nutné také připomenout, že tyto kroky jsou finančně i časově náročné. Souvisí

s tím provádění geometrických zaměření, vyhotovení odhadů, sepsání smluv a zanesení do katastru
nemovitostí, rušení věcných břemen, atd. Nicméně chceme v této činnosti pokračovat a uspokojit i
ty občany, na které zatím nepřišla řada.

Zpráva o činnosti Zastupitelstva a rady obce
Zastupitelstvo obce: Pro volební období 2006 - 2010 pracovalo jako patnáctičlenné.
V průběhu volebního období se sešlo na 26. zasedáních. Zastupitelstvo řešilo pravidelně finanční
záležitosti obce a sdružení obcí, majetkoprávní záležitosti, záležitosti územního plánování,
záležitosti biostanice a další závažné problémy obce. Účast a aktivita členů zastupitelstva byla
dobrá. Přes počáteční rozhádanost většina zastupitelů našla společnou řeč. Zastupitelstvo obce má
dva výbory. Kontrolní výbor pod vedením předsedkyně Ing. Heleny Křížkové a finanční výbor pod
vedením Mgr. Renaty Štěpánové. Hodnocení výborů nepatří do kompetence starosty obce, výbory
samy předkládají na zasedání zastupitelstva zprávy o své činnosti.
Rada obce: Po dobu volebního období pracovala pětičlenná rada obce. Projednávala žádosti a
stížnosti občanů a další záležitosti, přijímala usnesení a předkládala návrhy zastupitelstvu. Radní
byli po celou dobu volebního období nejednotni, panovala neshoda někdy docházelo ke konfliktům.
Rada obce se sešla celkem 76 x, účast na jednáních rady obce byla velmi dobrá. Poradní orgány
rady obce - komise nepracují. Výjimkou je komise sociální pod vedením Heleny Adamcové a v
posledním období komise kulturní pod vedením Lukáše Urbanovského.
Závěrem, třebaže se nepodařilo splnit všechno, co jsem si na počátku volebního období předsevzal,
chci poděkovat všem, kteří mi pomohli splnit to, co splněno jest. V první řadě všem zastupitelům,
radním, kontrolnímu a finančnímu výboru, sociální komisi a kulturní komisi, zejména však
místostarostovi Ing. Jindrovi Zábranskému a zaměstnancům obce Marcele Satkové, Evě Bartoňové
a Lubomíru Blažkovi.
Děkuji Vám, občanům, za spolupráci a podporu v tomto volebním období.

Starosta obce
Ing. Břetislav Piterák

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
A DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu České
republiky, konaných ve dnech 15. a 16. října 2010
Volby do zastupitelstev obcí a do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky ve 27 obvodech vyhlásil
prezident svým rozhodnutím č. 207/2010 ze dne 18.6.2010.
Volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR se konají ve dvou dnech:
- v pátek 15. října 2010 v době od 14,00 hodin - do 22,00 hodin a
- v sobotu 16. října 2010 v době od 8,00 hodin - do 14,00 hodin.

V obci Veřovice je ustanoven jeden volební okrsek.
Místem konání voleb je budova Kulturního domu čp. 101 ve Veřovicích.
(V případě konání druhého kola voleb do Senátu Parlamentu ČR se tyto uskuteční dne 22. října
2010 od 14,00 - do 22,00 hodin a dne 23. října 2010 od 8,00 hodin - do 14,00 hodin, a to v budově
Obecního úřadu ve Veřovicích čp. 70).
Voličem je občan za předpokladu, že jde o státního občana ČR, který alespoň druhý den voleb
dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu. Voličem je i
státní občan členského státu Evropské unie, pokud požádal o zápis do dodatku stálého seznamu
voličů.
Volební místností pro volby je budova Kulturního domu ve Veřovicích, čp. 101. V případě, že se
bude ve dnech 22. a 23. října 2010 konat II. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR, bude místem
konání voleb budova Obecního úřadu Veřovice, čp. 70.
Hlasování
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní
občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem ČR. Jde-li o cizince,
prokáže státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky,
průkazem o povolení k pobytu vydaným podle zák.č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní
občanství potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Hlasovací lístky budou distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb (12. října 2010).
Tyto hlasovací lístky vezměte s sebou do volební místnosti. Pouze v případě, že dojde k poškození
nebo ztrátě hlasovacího lístku, může volič ve volební místnosti požádat okrskovou volební komisi o
jiný hlasovací lístek.

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE
Úprava hlasovacího lístku a způsob hlasování - volby do zastupitelstva obce:
Po obdržení úřední obálky vždy volič vstoupí do prostoru k úpravě hlasovacích lístků, kde může
hlasovací lístek upravit jedním z uvedených způsobů:
1. varianta - volba osobností ze všech stran
označit křížkem v rámečcích před jmény kandidátů toho kandidáta, pro kterého hlasujete, a
to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva má být
zvoleno. V případě obce Veřovice je to 13 členů. V případě zakřížkování více kandidátů je
hlasování neplatné.
2. varianta - volba strany
označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany
pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v
pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce.
Pokud by byla označena tímto způsobem více než jedna volební strana, byl by
takový hlas neplatný.

3. varianta - kombinace volby osobností a strany
lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem
kandidáta další kandidáty, pro které hlasujete, a to v libovolných samostatných
sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je
dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán
hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do
počtu volených členů zastupitelstva obce.
Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do úřední obálky. Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku
ani volební stranu, ani žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, hlasovací
lístek přetrhne nebo vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je
jeho hlas neplatný.
Po opuštění prostoru určeného k úpravě hlasovacího lístku volič vloží úřední obálku před
okrskovou volební komisí do volební schránky. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není
přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže
číst nebo psát, může být v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však
člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, popř. i
úřední obálku vložit do volební schránky.
Hlasování do přenosné volební schránky:
Volič může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů požádat obecní úřad a ve dnech voleb i
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním
obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém
případě vyšle okrsková volební komise k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední
obálkou a hlasovacími lístky.
VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR
Hlasovací lístky pro volby do senátu jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně. Budou
dodány voličům nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb (12. října 2010).
Způsob hlasování:
Volič po obdržení úřední obálky vstoupí do prostoru určeného k úpravě hlasovacího lístku, vloží do
úřední obálky žluté barvy jeden hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat.
Hlasovací lístek se nijak neupravuje. Po opuštění prostoru k úpravě hlasovacích lístků vloží volič
úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.
Pokud žádný z kandidátů nezíská ve volebním obvodu, kde kandiduje, v prvním
kole voleb do Senátu, konaném ve dnech 15. a 16. října 2010, nadpoloviční většinu
všech odevzdaných hlasů, a nebude tak zvolen žádný z kandidátů, bude se konat
druhé kolo voleb. Hlasování bude zahájeno šestý den po ukončení hlasování
v prvním kole, tzn. že volby proběhnou ve dnech 22. a 23. října 2010, ve stejném
čase, jako při konání prvního kola voleb. Ve druhém kole kandidují pouze dva
kandidáti, kteří v prvním kole voleb umístili na prvních dvou místech. Hlasovací
lístky pro druhé kolo voleb do Senátu obdrží volič přímo ve volební místnosti ve dny voleb.

Zpráva o činnosti MŠ Veřovice za měsíc září 2010
„My jsme kamarádi, my se máme rádi, my chodíme do školky, všichni kluci i holky…“
Touto kratičkou říkankou se s dětmi vítáme každý den ve školce.
V letošním roce je zapsáno 50 dětí, které jsou rozděleny do dvou smíšených oddělení, které nesou
názvy - Veverky a Ježci.
S rodiči jsme se sešli na 1. schůzce, na které byli informováni o provozu, stravování, režimu dne
v MŠ a o všech akcích, které nás během školního roku čekají.
Také k nám do MŠ přijelo divadlo se vzdělávacím pásmem „Vodník, čert a mlynářské řemeslo.“
Dozvěděli jsme se, jak vypadá obilí, jak se mele, jaké nástroje se používají a jakou úlohu měl čert
s vodníkem ve mlýně. Zazpívali jsme si také písničky a zasoutěžili.
Ve čtvrtek 23.9. jsme s dětmi a jejich rodiči, prarodiči a známými prožili společné odpoledne na
zahradě MŠ. Plnili jsme různé úkoly, které nás dovedly až k ukrytému pokladu. Přijel nás také
navštívit opravdový kůň pana Bartoně, na němž jezdily nejen děti. Den jsme zakončili pouštěním
draků a opékáním špekáčků. Sluníčko na nás nejenom svítilo z nebe, ale také z rozzářených
dětských očí. Chtěli bychom poděkovat především panu Václavu Bartoňovi, Paní Nakoukalové a
Jurákové za organizování prodeje cukrovinek pro děti.
Na závěr bychom chtěli popřát dětem a rodičům, aby se jim u nás v MŠ
líbilo. Budeme se snažit vytvořit dětem příjemné prostředí plné her,
básniček, písniček, pohádek a především radosti.
Renata Jandová

Zprávy z kynologického klubu Veřovice
Dne 2.10.2010 proběhly na kynologickém cvičišti tradiční závody - XIX. ročník „O cenu Veřovic“ a XI.
ročník „Memoriál Karla Škarpy“
23 závodníků soupeřilo v disciplinách podle národního zkušebního řádu v kategoriích ZVV1, ZVV2 ,
v kategorii poslušnost dle ZVV1, která dává příležitost závodit těm, kteří se svým pejskem nedělají obrany a
stopy a dále v nové kategorii dle Mezinárodního zkušebního řádu - IPO1.
Výkony závodníků posuzovali rozhodčí paní Fuchsíková D. a pan Novotný J.
Čestným hostem byl starosta Veřovic pan Piterák Břetislav za jehož účasti byly závody zahájeny, a který
slavnostně předal ceny úspěšným závodníkům.
Výsledky:
KATEGORIE ZVV2
1. místo
2. místo
3. místo

Stanislav Doubravský , NO Baribal Girmido, KK Veřovice 
Pavel Škarpa , NO Daisy Girmido, KK Veřovice 
Michaela Martínková, NO Channy Majorův Háj, KK Hrabství

nejlepší stopa
a poslušnost
nejlepší obrana

Stanislav Doubravský , NO Baribal Girmido, KK Veřovice 
Michaela Martínková, NO Channy Majorův Háj, KK Hrabství
Michaela Martínková, NO Channy Majorův Háj, KK Hrabství

KATEGORIE ZVV1
1. místo

3. místo

Radomír Joukl, belgický ovčák malinois (BOM) Djinky Mi-Ji,
KK Nový Jičín
Dalibor Chamrad, NO Joko Stříbrná studánka, KK Frýdlant nad
Ostravicí
Zuzana Chrenščová, BOM Wix z Hückelovy vily, KK Nový Jičín

nejlepší stopa
nejlepší poslušnost
nejlepší obrana

Jan Krištof, kříženec En, KK Nový Jičín
Radomír Joukl, BOM Djinky Mi-Ji, KK Nový Jičín
Radomír Joukl, BOM Djinky Mi-Ji, KK Nový Jičín

2. místo

KATEGORIE IPO1
1. místo
2. místo
3. místo

Renáta Guziková, NO Brandy Abides, ČKNO
Miroslav Gardlo, NO Dak Ozárkův Sen, KK Nový Jičín
Josef Zezulka, NO Rocky z Danaru, KK Veřovice

nejlepší stopa

Miroslav Gardlo, NO Dak Ozárkův Sen, KK Nový Jičín
Renáta Guziková, NO Brandy Abides, ČKNO
Miroslav Gardlo, NO Dak Ozárkův Sen, KK Nový Jičín
Renáta Guziková, NO Brandy Abides, ČKNO

nejlepší poslušnost
nejlepší obrana

KATEGORIE ZVV1 POSLUŠNOST
1. místo
Zábřeh
2. místo
3. místo

Kateřina Jendřejčíková, knírač střední Hellowen Androis, KK Ostrava
Eliška Kociánová,knírač malý Gifted Genger Alarm Beskyd, KK Veřovice 
Libuše Minářová, maďarský ohař krátk. Gora Gátová alej, KK Veřovice 

V závodě byl rovněž oceněn nejstarší a nejmladší závodník. Panu Zezulkovi Josefu v jeho 76 letech můžeme
všichni blahopřát k jeho výkonům a elánu. Nejmladším závodníkem byla Kristýna Cábová z kynologického
klubu Veřovice.
Náš klub se může pochlubit vysokou účastí svých členů - za naše barvy závodilo 7 závodníků a jak je vidět
z výsledků mnozí z nich velmi úspěšně. Děkujeme za výbornou reprezentaci.
Svoji činnost, ke které patří i závody uskutečňujeme za pomoci sponzorů - za to jim
patří náš velký dík. Kynologický klub podporují: obec Veřovice, obec Mořkov, Oční
centrum VISION - MUDr. Ludvová L. Nový Jičín, ART BETON s.r.o. Mořkov, Alve
s.r.o. Veřovice, Pavel Škarpa - malířství a natěračství, pěstitelská pálenice p. Břetislava
Piteráka, Restaurace Dolní dvůr, František Macíček - malířství a natěračství, AB 315
Kovolis, firma NORMAN, Pavel Káňa - armovací práce, Jatka Machač - Mořkov,
Stanislav Geryk - pneuservis a prodej náhradních dílů., řeznictví Jan Kučera, Mořkov,
MARASMOTO s.r.o. Veřovice, Pohostinství na Fojtství Balcárek J. Veřovice, Petr Šťastný Veřovice,
Kondler Alois Veřovice - modelářství, truhlářství, Hoďák Miroslav - tesařské práce, firma SITEX Veřovice
Poděkování patří také všem organizátorům, kteří se na přípravě závodu podíleli.

INFORMACE HASIČSKÉHO SBORU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Jak se připravit na topnou sezónu….
Topná sezóna neúprosně klepe na dveře a občané znovu začínají mít starost o to, jak si své domovy
dostatečně vyhřát. Hasiči v Moravskoslezském kraji stále častěji vyjíždějí k požárům sazí a
dehtových usazenin ve špatně udržovaných komínech. Že nejde o plané varování potvrzuje i
statistika Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, kdy od komínů vzniklo v 1.
pololetí 2010 už 29 požárů.
Hlavní příčinou bývá zanedbaná údržba komínového tělesa. Pravidelné čistění komínů a vybírání
sazí z komínových sběračů by mělo být samozřejmostí, stejně jako kontrola technického stavu
komína odborníky kominíky.
Pamatujte, že i sebemenší nečistoty v komíně totiž mohou snadno způsobit velké nepříjemnosti, ať
již dlouhodobé žhnutí a následný otevřený požár, nebo otravu osob jedovatým oxidem uhelnatým.
1. ledna 2011 nabude účinnosti nové Nařízení vlády ze dne 1.3.2010 o podmínkách požární
bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Co se oproti minulosti nezměnilo,
je povinnost nechat si pravidelně komín vyčistit a zkontrolovat jeho technický stav. Povinností
majitele nemovitosti je zajistit vyčištění spalinové cesty při celoročním provozu spotřebičů na pevná
paliva o výkonu do 50 kW třikrát ročně, při sezónním provozu dvakrát ročně, tedy nejlépe před
začátkem a po skončení topné sezóny. Kontrola spalinové cesty se pak u spotřebičů na pevná paliva
o výkonu do 50 kW provádí jedenkrát ročně. U spotřebičů na plynná paliva stačí kontrola a čištění
jednou ročně. Ačkoli čištění komínů u spotřebičů do zmíněných 50 kW včetně lze provádět
svépomoci, lepší je se spolehnout na odborníky - kominíky. Ti by měli provést revizí komínu i
v případě, že se chystáte připojit nový spotřebič, nebo hodláte změnit druh paliva. O provedeném
čištění vydá kominík doklad, nebo revizní zprávu, která je důležitá nejen pro uplatnění případných
nároků vůči pojišťovně.
I v případě hrozícího nebezpeční se snažte jednat v klidu, s rozvahou a bez paniky. Případný požár
co nejdříve oznamte hasičskému záchrannému sboru na tísňovou linku 150 nebo 112. Požár sazí v
komíně nikdy nehaste vodou, komín by popraskal, nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu. Do
příjezdu hasičů se můžete pokusit zkrotit plameny pomocí vhazování suchého písku vymetacími
dvířky nebo ze střechy do komína.
Vždy ale mějte na paměti, že nejdůležitější je život a zdraví, teprve
potom majetek!!!

Restaurace „NA FOJTSTVÍ“ ve Veřovicích Vás srdečně zve v sobotu dne
9. října 2010 na

Začátek v 15,00 hodin.
Ceny pro vítěze i občerstvení bude zajištěno.
Hlavní sponzor: RADEGAST
Těšíme se na Vaši účast.

Restaurace „ NA FOJTSTVÍ “ ve Veřovicích Vás zve na tradiční

ve dnech pátek, sobota a neděle - 29., 30. a 31. října 2010.
Připraveny pro Vás budou speciality z těchto druhů ryb:
ŠTIKA, SUMEC, AMUR, PSTRUH, ÚHOŘ, LOSOS, CANDÁT, dále
KREVETY, a další mořské speciality.
Rezervace na tel.č.  556 857 188.
Těšíme se na Vaši účast.
Zaměstnanci Restaurace Na Fojtství
Veřovice.

KAMENICTVÍ
NABÍZÍME:
- výroba a montáž pomníků moderních i klasických tvarů z kvalitních materiálů
- 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
- za Vaše peníze odvedeme profesionální práci

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

OBJEDNÁVKY

POUŽÍVÁME POUZE KVALITNÍ MATERIÁLY, ŽÁDNOU LEVNOU ČÍNU ! ! !

Veřovice 197
„Revír“

Letošní horké léto bylo sice léto, jak má být, ale naše kůže dostala pořádnou dávku zátěže v podobě
UV záření, velkého horka a účinku klimatizací. Díky zvýšenému pocení fungoval sice detoxikační
systém kůže na 100 %, ale spolu s potem opouštěly pleť i hydratační látky a minerály. V tomto
podzimním období je tedy pravý čas na ošetření, která pleti navrátí chybějící energii, vitamíny a
minerály. Velmi účinná jsou nyní ošetření s použitím koenzymu Q10 a dalšími antioxidanty, která
začnou kůži připravovat na nadcházející náročné podzimní a zimní období.
Intenzivní revitalizační ošetření s koenzymem Q10
•
•
•
•
•
Nově!!!

čištění pleti
enzymatický peeling
zapracování kůry s vysokou koncentrací koenzymu Q10
masáž krémem s koenzymem Q10
vitalizační maska

ODBORNÝ STYLING
- poradenství ve stylu a barvě oblékání, líčení a péči o pleť a vlasy. Odborný styling je
sestavován každé klientce na míru tak, aby podtrhoval její ženskost a zdůraznil její
přednosti.

Veškerý sortiment pleťové, dekorativní a vlasové kosmetiky ALCINA včetně novinek můžete
shlédnout na našem internetovém obchodě www.elionshop.cz
Podzim plný energie Vám přeje
Lenka Zemánková
tel. 723202107

POZVÁNKA
Odbor sociálních věcí města Frenštát pod Radhoštěm, ve spolupráci s Informačním
centrem,
pořádá dne 12. 10. 2010 pro seniory

Druhou jízdu
"OKOLO FRENŠTÁTA"
cílem letošní cesty budou
PUSTEVNY
Odjezd autobusu 13.15 hod. z parkoviště u Alberta. Dojezd autobusu až na místo určení.
Návrat v 17.00 hod. Jede se za každého počasí.
Závazné přihlášky přijímáme do 7. 10. 2010
na tel.: 556 833 183 (Ing. H. Nedvědová);
556 836 916 (Informační centrum)
Přihlásit se můžete také osobně v ICM.

PŘÍPRAVA PRODEJNÍ VÝSTAVY S VÁNOČNÍ TÉMATIKOU
Na dny 27. a 28. listopadu 2010 připravujeme další prodejní výstavu s tématikou zaměřenou na
dobu adventní a vánoční.
Opět se obracíme na všechny, kteří se ve volném čase věnují ručním pracím, s prosbou o zapůjčení
svých dílek a děl pro výstavu. Uvítáme i zájemce, kteří budou ochotni své výrobky prodávat.
Na Vaše nabídky a tipy se těší:
* Zdenka Matúšová,
tel.č.: 774 401 912, e-mail: matusova.zdenka@centrum.cz
* Marta Surovcová, kadeřnictví, tel.č.: 604 733 859
* Antonie Pšenicová, tel.č.: 739 765 755 e-mail:
psenicova.antonie@seznam.cz

INZERCE
Instalatérství - Jaroslav Tománek

VODA - TOPENÍ - PLYN
MONTÁŽ - REKONSTRUKCE
Kontakt: Jaroslav Tománek, 742 72 Mořkov, Pastelník 444, mobil č.: 737 83 82 36.

NOVĚ OTEVŘENO - MANIKÚRA, PEDIKÚRA,
MODELÁŽ NEHTŮ
Kde: Veřovice, ORLOVNA
Kontakt: Miroslava Kuncová
Objednávky na tel.č.: 607 278 854

SBÍRKA NA OPRAVU KOSTELA
- ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VEŘOVICE
Sestry a bratři, dámy a pánové, obyvatelé Veřovic.
Obracím se na Vás s prosbou o pomoc v opravě našeho kostela, který je jednak dominantou naší
obce, jednak slouží všem lidem dobré vůle. Stav kostela je takový, že se pomalu objevují praskliny
na vnitřní i venkovní straně. Máme v úmyslu kostel stáhnout - zafixovat, aby k tomu dále
nedocházelo. Jelikož tato oprava bude stát cca 1,000.000,- Kč a přestože se již podnikly dílčí kroky
k dosažení této částky, nejsme přesto schopni plně pokrýt náklady. Obracím se proto na Vás
s prosbou, abyste otevřeli svá srdce i peněženky a přispěli. V měsíci říjnu 2010 Vás navštíví
prosebníci s pokladničkami, které už znáte z Tříkrálových sbírek. Pokladničky jsou zapečetěny.
Tím chci předejít různým případným pochybnostem. O výsledku budete samozřejmě informováni
v následujícím Veřovském zpravodaji. Věřím, že se najde dost dobrých duší, kterým na našem
kostele záleží, a předem Vám všem srdečně děkuji.
P. Miloslav Šmahlík, farář

Vážení občané,
náš kostel jako historická dominanta obce opravdu potřebuje opravu.
Přidávám se tímto s prosbě pana faráře a sám pomohu svým příspěvkem.
Břetislav Piterák, starosta obce

Miloslav Kocián
Josef Lacina
Bertalan Kocsis
Jan Kocián
Ing. Břetislav Piterák
Marie Fojtíková
Anna Juračáková
Jelena Kladivová
František Veselka
Zdenka Grozmanová
Antonín Šimíček
Anna Hanzlíková
Srdečně blahopřání pro všechny jubilanty dožívající se významných životních jubileí v měsíci říjnu.

