Listopad 2010
Motto: Ten dělá to a ten zas tohle a všichni dohromady uděláme moc.
Jan Werich

Volební rok skončil druhým kolem senátních voleb. Bylo toho letos opravdu dost a jako voliči si
konečně chvíli odpočineme. Nejvíce sledované volby komunální, ze kterých vzešli noví zastupitelé
obce Veřovice, nám umožňují pokračovat v započaté práci. Za všechny zvolené Vám všem děkuji
za Vaše hlasy. Je nyní naší povinností naplnit Vaše očekávání. Byli jste s námi, budeme s Vámi.
Poprvé bude mít zastupitelstvo obce méně než 15 zastupitelů a bude se tak muset více otáčet, ale
pevně doufám, že to v duchu výše uvedeného motta zvládneme. Pojďme tedy společně pracovat za
obec nejkrásnější, našim srdcím nejmilejší.
První ustavující zasedání zastupitelstva obce se koná v pondělí 8. listopadu 2010 od 18,00 hodin v
sále Kulturního domu ve Veřovicích. Nově zvolení zastupitelé zde složí slib a zvoleni budou nový
starosta, nový místostarosta, finanční a kontrolní výbor.
Závěrem ještě dovolte, abych také poděkoval jménem nově zvoleného senátora Ing. Zdenka Besty,
Vám všem, kteří jste ho u senátních voleb svým hlasem podpořili a také díky Vašim hlasům byl
úspěšný.

Ing. Břetislav Piterák
starosta obce

INFORMACE
o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného
Zastupitelstva obce Veřovice
Obecní úřad Veřovice v souladu s ustanovením § 93, odst.1 zákona č.128/2000 Sb.,o obcích (
obecní zřízení ), v platném znění informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva
obce Veřovice, svolaného dosavadním starostou obce Ing. Břetislavem Piterákem v souladu s
§ 91 odst.1 zákona o obcích.

Místo konání: sál Kulturní dům ve Veřovicích
Doba konání: 8. listopadu 2010 od 18,00 hodin

Navržený program:
1.
2.
3.

Zahájení
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
(§ 95 odst. 1 zákona o obcích )
Schválení programu

4.

Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat
jako dlouhodobě uvolnění ( § 71 zákona o obcích )
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty

5.

Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru

6.

Diskuse a závěr

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.
Ing. Břetislav Piterák
dosavadní starosta obce

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE VEŘOVICE - 15. a 16.10.2010
Počet volených členů zastupitelstva obce:
13
Počet voličů v seznamu:
1.594
Počet vydaných úředních obálek:
977, t.j. volební účast 61,29 %
Výsledky voleb - zvolení členové zastupitelstva obce Veřovice:
Volební strana č.1 - SNK- Rozvoj obce Veřovice 2010 - 2014
Kandidátní listina nezískala žádný mandát.
Volební strana č. 2 - VIZE 2014 - Sdružení nezávislých kandidátů
1. Jindra Zábranský
2. Ludvík Matúš
3. Lenka Zábranská

počet hlasů
počet hlasů
počet hlasů

403
239
224

Volební strana č. 3 - Sdružení nezávislých kandidátů - Jiná volba
1. Lukáš Urbanovský
2. František Černoch

počet hlasů
počet hlasů

251
229

počet hlasů
počet hlasů

171
152

počet hlasů
počet hlasů
počet hlasů
počet hlasů
počet hlasů

567
418
371
361
298

Volební strana č. 4 - ODS
1. Anna Štěpánová
2. Ivana Obšilová
Volební strana č. 5 - ČSSD
1. Břetislav Piterák
2. Renata Štěpánová
3. Tomáš Gold
4. Zuzana Piteráková
5. Jaroslav Kocián
Volební strana č.6 - KDU - ČSL
Kandidátní listina nezískala žádný mandát.
Volební strana č. 7 - TOP 09
1. Ludmila Kellerová

počet hlasů

112

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR
Volební obvod č. 67 - Nový Jičín
Volební okrsek Veřovice:
I. kolo voleb - 15. - 16.10.2010
Počet voličů v seznamu:
Počet vydaných úředních obálek:
Odevzdané hlasy:
1. Zdeněk Krajčír
2. Antonín Hrabánek
3. Zdeněk Besta
4. Karel Kuboš
5. Drahomír Strnadel
6. Miroslav Kobsa
7. Sylva Kováčiková
8. Jaroslav Šula
9. Milan Bureš

počet hlasů
počet hlasů
počet hlasů
počet hlasů
počet hlasů
počet hlasů
počet hlasů
počet hlasů
poet hlasů

1.594
880, t.j. volební účast 55,21 %

17
12
177
50
182
49
33
112
97

II. kolo voleb - 22. - 23.10.2010
Počet voličů v seznamu:
Počet vydaných úředních obálek:
Kandidáti, kteří postoupili do II. kola:
3. Zdeněk Besta
počet hlasů
9. Milan Bureš
počet hlasů

1.595
330, t.j. volební účast 20,69 %
203
127

Počet platných hlasů celkem ve volebním obvodu č 67 - Nový Jičín:
3. Zdeněk Besta
9. Milan Bureš

počet hlasů ve voleb.obvodu 67
počet hlasů ve voleb.obvodu 67

15.786
10.382

t.j. 60,32 %
t.j. 39,67 %

Senátorem byl zvolen Zdeněk Besta.

Informace
Oznamujeme zájmovým spolkům a občanským sdružením, že termín pro podání žádostí o finanční
příspěvek z rozpočtu obce na rok 2011, byl stanoven do 15.11.2010. Formulář naleznete na
internetových stránkách obce nebo si ho vyzvedněte na Obecním úřadě Veřovice.

OBEC

VEŘOVICE

se sídlem 742 73 Veřovice 70
starosta obce

_____________________________________________________

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
VÝZVA PRO VLASTNÍKY KŘÍŽŮ, SOCH A POMNÍKŮ
formou veřejné vyhlášky
Obec Veřovice tímto vyzývá vlastníky
-

kříže na pozemku p.č. 2153/1 v k. ú. Veřovice - horní konec obce u prodejny elektro

-

kříže na pozemku p.č. 2111/2 v k.ú. Veřovice - dolní konec u hostince Dolní Dvůr

-

kříže na pozemku p.č. 109 v k.ú. Veřovice - kříž na hřbitově

-

kříže na pozemku p.č. 2152/1 v k.ú. Veřovice - před farou pod sochou vlčí hlava

-

sochy na pozemku p.č. 2152/1 v k.ú. Veřovice - vlčí hlava - komunikace ke kostelu

-

pomníku 1. světová válka na pozemku p.č. 2159/2 v k. ú. Veřovice

-

pomníku 2. světová válka na pozemku p.č. 2159/2 v k.ú. Veřovice

aby se v termínu do dvou měsíců od vyvěšení této veřejné vyhlášky dostavili na Obecní úřad
Veřovice a doložili vlastnictví těchto objektů.

Upozornění:
Pokud vlastník křížů, soch a pomníků ve stanoveném termínu nedoloží na Obecním úřadě Veřovice
vlastnictví k výše uvedeným objektům, bude Obec Veřovice postupovat v souladu s § 135 zákona
č.40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Ing. Břetislav Piterák
starosta obce
Vyvěšeno dne: 12.10.2010
Sňato dne:
15.12.2010

Vážení spoluobčané,
chtěla bych Vám tímto poděkovat za hlasy, které jste ve volbách do obecního zastupitelstva dali
kandidátům TOP 09. Díky Vašim hlasům jsem byla zvolena do zastupitelstva obce Veřovice.
Ukázalo se však, že snaha upozornit během minulého volebního období na problémy, které jsou ve
vedení obce, byla marná a zbytečná. Většině obyvatel Veřovic nevadí systém a způsob, jakým obec
funguje. Většině nevadí, že pod vedením pana Piteráka a Zábranského přišla obec o více jak jeden
milion korun za neuváženou investici biostanice. Ačkoliv jsem na tento problém mnohokrát
upozorňovala, přesto zástupci obce zaplatili za práce, které nikdy nebyly realizovány. Existuje celá
řada dalších problémů, se kterými nemůžu souhlasit, ať už je to využívání obecního vozidla pro
čistě soukromé cesty, nedodržování pracovní doby, schvalování rozpočtových opatření až po
realizaci akce, které jsou často uskutečňovány bez vědomí rady a zastupitelstva.
Nemohu a ani nechci dále přihlížet takovému jednání a jelikož v nově zvoleném zastupitelstvu, by
byl můj hlas velice slabou opozicí, rozhodla jsem se svého mandátu vzdát.
Chtěla bych se omluvit těm, které jsem snad tímto rozhodnutím zklamala.
Ludmila Kellerová

Vážení spoluobčané,
nechci podrobně komentovat výše uvedený článek, stručnou reakci vzhledem k tomu, že je v něm
uvedeno moje jméno, si ale zaslouží. K biostanici jsem se vyjadřoval již několikrát, proto uvedu
svůj osobní názor k ostatním problémům:
Do zaměstnání a na úřady jsem po celé uplynulé 4 roky jezdil svým soukromým autem oranžové
barvy typ KIA Picanto SPZ 4T5 5750 na vlastní útraty, stejně jako používám na vlastní útraty k
vyřizování obecních záležitostí svůj soukromý mobil. Pracovní dobu jsem opravdu nedodržoval,
často jsem pracoval déle, protože byla potřeba. Rozpočtová opatření a akce byly vždy schváleny
radou nebo zastupitelstvem obce.
Paní Ludmila Kellerová získala v letošních komunálních volbách 112 hlasů a tímto počtem se
dostala do nového zastupitelstva obce. Strana TOP 09 po její rezignaci o své místo v zastupitelstvu
obce nepřijde. Na její uvolněný mandát nastoupí náhradník z této strany pan Ladislav Bartoň,
Veřovice 350.
Ing. Břetislav Piterák

INFORMACE O SBĚRU ŽELEZNÉHO ŠROTU
Ve dnech 12.11. - 14.11.2010 proběhne sběr železného šrotu. Tento odpad můžete odevzdat na
obvyklých místech v obci.
Velké a těžké kusy můžete nahlásit na tel. č. 728 170 508, nebo u paní Ludmily Kellerové.

Orel jednota Veřovice nabízí:
Nevíte si rady s vánočním dárkem?
Kupte svým blízkým permanentku do posilovny nebo sauny v orlovně.
Hodnotu takového dárku je možné domluvit individuálně.
Bližší informace na tel. č. 733 387 792 Kellerová Ludmila

Zpráva o činnosti MŠ Veřovice za měsíc říjen 2010
V tomto měsíci jsme využívali každého pěkného počasí na procházky, na kterých jsme sbírali různé
přírodniny, abychom si do naší školky donesli aspoň kousek podzimní přírody.
S nejstaršími dětmi jsme navštívili 1. třídu ZŠ. Mohli jsme si vyzkoušet, jaké je to být opravdovým
žákem. Děti nám předvedly, jaká písmenka se už naučily a jak pěkně umí psát. Na závěr jsme si
také společně zazpívali.
Také k nám přijelo loutkové divadlo Myška se svým představením: Budulínek. Všem se pohádka
velmi líbila.
Ve čtvrtek 21.10. se v odpoledních hodinách naše školka naplnila nejen dětmi, ale také rodiči,
prarodiči, známými a všemi, kteří se přišli podívat a především vyrobit si nějakou podzimní ozdobu
z přírodních materiálů. Vytvářeli jsme podzimníčky, ježečky z brambor, slámy či mechu, ikebany,
věnce apod. Také jsme společně s dětmi připravovali už tradiční bramboráčky, na kterých jsme si
na závěr pochutnávali. Děti také strouhaly jablíčka do jablečného závinu. Děkujeme rodičům za
hojnou účast a zvláště všem, kteří nám jakkoli pomáhali s organizací.
Poslední středa v měsíci patřila maminkám na mateřské dovolené se svými ratolestmi. Děti se měly
možnost seznámit s prostředím školky, s budoucími kamarády a paní učitelkami. Doufáme, že byli
všichni spokojeni. Srdečně vás opět zveme ve středu 24.11.2010 od 9,00 - 11,00 hodin do naší MŠ.
Rádi přivítáme i nové maminky s dětmi.
Mgr. Renata Jandová

Myslíte i na bezpečnost?
Blíží se závěr roku a s ním čas vánočních svátků a silvestrovských oslav. V tomto období snad
v žádné domácnosti neschází rozmanitá výzdoba a dekorace, které jsou opatřeny svíčkami. Jako
například adventní věnce, svícny nebo vánoční kytice. A ať už jsou koupené v kamenných
obchodech nebo na stáncích drobných prodejců anebo vyrobené domácími kutily, v každém
případě bychom měli pamatovat na určitá pravidla bezpečnosti. Dbát na to, aby svíčky byly
v dekoraci upevněny na nehořlavé podložce nebo v nehořlavém držáčku a aby dekorativní ozdoby
byly co nejdál od svíčky, aby v případě jejího dohoření nedošlo k jejich vzplanutí.
Rovněž stojí za zamyšlení, kam si doma dekoraci se svíčkami umístíme. Samozřejmostí by měla být
nehořlavá podložka a bezpečná vzdálenost od záclon a závěsů. V žádném případě výzdobu
neumísťovat do prostor nábytkových skříněk nebo na televizoru.
Dnes už někteří zodpovědnější výrobci adventních věnců při prodeji upozorňují visačkou na
způsob použití jejich výrobku, např. „Nezapalovat, slouží pouze jako dekorace“ nebo
„Neodcházejte od hořící svíčky“ apod.
Neodcházet od hořící svíčky na svícnu nebo na vánočním stromečku by mělo být samozřejmostí.
Na zvýšenou pozornost bychom měli dbát rovněž v kuchyni. Intenzita vaření a pečení se v období
Vánoc násobí a soustředěnost hospodyněk je neustále odpoutávána spoustou jiných „vánočních
úkolů“. Abychom si při tom všem vánočním domácím shonu byli jisti, že budeme včas vědět o
vznikajícím požáru a mohli jej ihned v počátcích zlikvidovat, je velice vhodné nainstalovat si
hlásiče požáru, které nás svým zvukovým signálem upozorní na hrozící nebezpečí. Požární hlásič
by mohl být takovým malým předvánočním dárkem pro bezpečí celé rodiny.
Rovněž oslavy závěru roku nesou s sebou řadu nebezpečí. K nejčastější příčině poranění nebo smrti
patří manipulace s neodborně podomácku vyrobenou pyrotechnikou. V dnešní době máme možnost
si ve všech obchodních řetězcích, kamenných prodejnách, stáncích a tržnicích zakoupit
profesionálně vyrobenou zábavnou pyrotechniku. Ale i při jejím nákupu bychom měli být
obezřetní a dbát na to, aby výrobek byl opatřen návodem výrobce v českém jazyce a vyznačením
třídy nebezpečnosti. Pyrotechnika se dělí do čtyř tříd nebezpečnosti:
-

-

-

-

pyrotechnické výrobky I. třídy nebezpečnosti jsou výrobky, které se mohou prodávat osobám
mladším 18 let, které je mohou rovněž odpalovat. Jedná se především o prskavky, pistolové
kapsle, bouchací kuličky, třaskavé proužky apod., které lze volně nakoupit ve většině obchodů a
stánků.
pyrotechnické výrobky II. třídy nebezpečnosti se mohou prodávat pouze osobám starším 18 let
a navíc výhradně v pevných (kamenných) obchodech. Zde se řadí především rakety, petardy,
minivýbušky, dýmovnice a další. Jejich používání není povoleno blízkosti nemocnic, škol,
ozdravoven, domovu důchodců atd.
při nákupu pyrotechnických výrobků III. třídy nebezpečnosti musíme předložit průkaz
odpalovače ohňostrojů, který vydává Český báňský úřad. Do této třídy patří např. dělové rány
a různé druhy raket.
pro výrobky IV. třídy nebezpečnosti platí přísná bezpečnostní opatření a k jejich zakoupení a
použití je třeba zpracovat projekt, který rovněž schválí Český báňský úřad.

Pyrotechniku bychom měli skladovat v chladu a suchu a mimo dosah dětí. Vyvarovat se použití
různé podomácku vyrobené a neschválené pyrotechniky. Při manipulaci nemířit na sebe ani na
ostatní osoby, nepoužívat pyrotechniku pod vlivem alkoholu a nesbírat nevybuchlé petardy.

Každoročně dochází v období Vánoc a Silvestra k řadě tragických událostí v domácnostech, kdy se
zraní nebo dokonce zemřou desítky lidí a materiální škody dosahují stamilionů korun. Chcete být
další obětí Vy nebo se nad požární bezpečností u Vás doma trochu zamyslíte?
nprap. Dagmar Benešová, vrchní inspektorka, HZS MSK územní odbor Nový Jičín

Informace lyžařského klubu
V sobotu 23. října se v lyžařském areálu ve Veřovicích konal již dvanáctý ročník závodu ,,Přespolní
běh Světlonohovými chodníčky“, kterého se zúčastnilo 91 závodníků. Tím byla ukončena podzimní
příprava lyžařů - běžců, kteří se již těší na první sníh. V silné konkurenci naši borci obstáli na
výbornou. Nenechali se zahanbit ani naši nejmladší závodníci, pro které to byl první větší závod.
Veřovický lyžařský oddíl měl svá zastoupení téměř ve všech kategoriích od předžáků až po muže.
Umístění našich závodníků:
Předžačky
Předžáci
Žačky mladší
Žáci mladší
Žáci starší
Dorostenci mladší
Dorostenci starší
Muži + junioři

Annemarie Smetanová
Martin Gold
Jakub Němec
Natálie Kučinská
Jan Kratochvíl
Jonáš Smetana
Daniel Hrivňák
Václav Fojtík
Tadeáš Kučinský
Josef Kučinský
Ondřej Matuš

8. místo
7. místo
11. místo
6. místo
6. místo
2. místo
8. místo
1. místo
2. místo
1. místo
4. místo

Všem závodníkům děkujeme za skvělou reprezentaci nejen klubu, ale také obce a školy a přejeme
jim hodně úspěchů v zimní sezóně.
Poděkování patří všem pořadatelům za zdárný průběh závodu a příznivcům lyžařského oddílu,
kteří nás přišli do lyžařského areálu povzbudit.
Výbor LK Veřovice
NABÍDKA - A N G L I Č T I N A

ANGLIČTINA - profesionálně








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

Kontakt: Mgr. Irena Částečková, 742 73 Veřovice 593, mobil: 736 150 119,
icasteckova@email.cz, www.anglictina.webnode.cz

INZERCE
Mladá rodina (2 dospělí a 1 dítě) hledá podnájem ve Veřovicích cca na 1 rok.
Kontakt: mobil č.: 732 704 598.

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

POZVÁNKA NA VÝSTAVU
Srdečně Vás zveme na
další prodejní výstavu s adventní a vánoční tématikou,
která se uskuteční v Kulturním domě ve Veřovicích
dne 27. listopadu 2010 v době od 14.00 do 17.00 hodin
dne 28. listopadu 2010 v době od 10.00 do 16.00 hodin
K prohlédnutí i k zakoupení zde budou zdobené perníčky, dárkové předměty,
dekorace a ozdoby - vše ruční výroby.
Chybět nebude ani občerstvení - masová specialita, zákusek, káva, vařonka a další
alko i nealko.
Na Vás na všechny se těší
pořadatelé:
Zdeňka Matúšová, Marta Surovcová, Antonie Pšenicová a spol.

POZVÁNKA NA MIKULÁŠSKOU BESÍDKU
Jednota Orel Veřovice vás srdečně zve na
Mikulášskou besídku
v neděli 5. prosince 2010 v 15 hodin
v Kulturním domě ve Veřovicích.
Těšit se můžete na vystoupení dětí.
Přijde také sv. Mikuláš se svým andělským a pekelným doprovodem.

INZERCE
Instalatérství - Jaroslav Tománek

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

NABÍDKA
Firma ASOMPO, a.s., Životice u Nového Jičína nabízí přijďte do firmy ASOMPO, a.s. pro sušené stolařské řezivo za zaváděcí ceny:
* dub fošny 50 mm - výběr
* dub prkna 30 mm - výběr

13.500,-Kč/m3 + DPH
10.700,-Kč/m3 + DPH

Sídlo: Životice u Nového Jičína 194
Kontakt: telefon č.  556 759 385, www.asompo.cz

JUBILANTI NA MĚSÍC LISTOPAD 2010
Čestmír Veselka
Rudolf Hykl
Stanislav Fojtík
Vlasta Plešková
Josef Černoch
Květoslava Dulavová
Božena Pravdíková
Anna Pítrová
Obecní úřad a SPOZ Veřovice přejí
listopadovým jubilantům dobré zdraví, štěstí a
optimismus v dalších letech.


Vzpomínka:
Dne 6. listopadu 2010 uplynul jeden rok o úmrtí pana Miroslava Kyselého. Stále vzpomínají dcery
s rodinami.
Dne 13. listopadu 2010 uplynulo již 5 let, co nás navždy opustil pan Josef Marek. S láskou stále
vzpomíná manželka, synové s rodinami a rodina Kociánova.
Dne 28. října 2010 jsme se naposledy rozloučili v Chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Veřovicích
s paní Jiřinou Besedovou, bývalou učitelkou a ředitelkou mateřské školky. Paní Besedová byla
neuvěřitelných 28 let pečlivou a svědomitou kronikářkou obce. Za tuto náročnou, dlouhodobou a
prospěšnou činnost pro obec získala i mnohá ocenění. Její práce nebude zapomenuta.
Ing. Břetislav Piterák, starosta

