Prosinec 2010

Motto: Jsou určité věci, události, příhody a zjevení, které člověka neobyčejně osvěží.
Jsou určitou složkou lidské radosti. Bez nich by byl lidský život prachmizerně
jednotvárný. Proto lidstvo si vymyslilo obecní volby.
Jaroslav Hašek

Naštěstí my už jsme osvěženi byli, nyní se také osvěžovali Slováci. Voliči ve Veřovicích se vyslovili,
abych úvodníky v tomto zpravodaji psal dál. Činím tak rád, nemaje patřičného literárního
vzdělání, ale mám chuť. Volby již ponechme stranou. Nadchází totiž čas jiných, lepších pohádek
než jsou volební programy. Přichází prosinec, advent, Mikuláš, Štědrý den, Ježíšek a Silvestr.
Nejdříve předvánoční shon, potom klid a pohoda, nakonec veselí a zcela nesmyslná radost, že Starý
rok končí a že jsme zase o rok starší. A v televizi plno pohádek, které nás vrátí do dětství a ve
kterých vyhrává dobro.
Krize nekrize, my máme ryze české vize a pohádky z televize. Ta nejkrásnější pohádka přichází po
dlouhé silvestrovské noci, jak ji charakterizoval jeden nejmenovaný občan:
Moja stará spala na Nový rok doma jak Šípková Růženka a já jsem venku bojoval s drakem.
V novém roce 2011, obávám se, že budeme bojovat nejen s drakem. Ale to už je nová kapitola, nový
úvodník.
Tak Vám tedy přeji krásný a pohodový, pohádkový prosinec.
A rolničky ať Vám zvoní: Šťastné a veselé !

Ing. Břetislav Piterák
starosta obce

USNESENÍ č. 1/2010
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Veřovice, konaného dne 8.11.2010

Zasedání zastupitelstva obce Veřovice v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění:
Usnesení č. 1/1
-

určuje ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva obce pana Ludvíka Matúše a pana
Františka Černocha

Usnesení č. 1/2
-

schvaluje program ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu (§ 95 odst.1 zákona o obcích)
3. 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 obce
e) volba místostarosty obce
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. Diskuze a závěr
Usnesení č. 1/3
- schvaluje volbu jednoho místostarosty obce
Usnesení č. 1/4
- určuje, že v souladu s § 84, odst. 2, písm. k) zákona o obcích, že pro výkon funkcí starosty a
místostarosty budou členové zastupitelstva obce dlouhodobě uvolněni
Usnesení č.1/5
- schvaluje veřejnou volbu starosty a místostarosty obce
Usnesení č. 1/6
- volí v souladu s § 84, odst. 2, písm. m) zákona o obcích
starostou obce pana Ing. Břetislava Piteráka, Veřovice 546
Usnesení č. 1/7
- volí v souladu s § 84, odst. 2, písm. m) zákona o obcích
místostarostou obce pana Ing. Jindru Zábranského, Veřovice 185

Usnesení č. 1/8
- zřizuje pětičlenné výbory finanční a kontrolní
Usnesení č. 1/9
- volí v souladu s § 84, odst. 2, písm. m) zákona o obcích
předsedou finančního výboru paní Mgr. Renatu Štěpánovou, Veřovice 11
Usnesení č. 1/10
- volí v souladu s § 84, odst. 2, písm. m) zákona o obcích
- předsedou kontrolního výboru pana Františka Černocha, Veřovice 495
Usnesení č. 1/11
- volí v souladu s § 84, odst. 2, písm. m) zákona o obcích
členy finančního výboru paní Zdeňku Matúšovou, Veřovice 21, Jaroslavu Šimkovou,
Veřovice 302, Ing. Ivanu Obšilovou, Veřovice 555, Blanku Görigovou, Veřovice 468
Usnesení č. 1/12
- volí v souladu s § 84, odst. 2, písm. m) zákona o obcích
členy kontrolního výboru paní Mgr. Zuzanu Piterákovou, Veřovice 247,
Mgr. Ilonu Koňaříkovou, Veřovice 172, Ing. Helenu Křížkovou, Veřovice 303, Dašu
Macíčkovou, Veřovice 554
Ing. Břetislav Piterák
starosta obce
místostarosta obce

Ing. Jindra Zábranský

INFORMACE
o konání 2. zasedání 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 2. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, svolaného
starostou obce Ing. Břetislavem Piterákem v souladu s § 91 odst.1 zákona o obcích.
Místo konání: Kulturní dům ve Veřovicích
Doba konání: 14. prosince od 17.00 hodin
Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Zahájení
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu (§ 95 odst.1 zákona o obcích).
Schválení programu
Volba návrhové komise
Jednací řád zastupitelstva obce
Informace o činnosti orgánů obce
Stanovení úkolů KV a FV
Plán rozvoje obce na rok 2010
Dotace spolkům, občanskoprávním sdružením, ŘKF, příspěvkovým organizacím,
finanční dary sociálně slabým občanům
Stanovení odměn nezařazeným členům zastupitelstva obce
Stanovení pravomocí starostovi obce k provádění rozpočtových opatření.
Rozpočtová opatření č. 7 /2010
Schválení rozpočtu obce na rok 2011 a rozpočtový výhled do r.2014
Směrnice pro provádění výběrových řízení

15.
16.
17.
18.

OZV o místních poplatcích
Majetkoprávní záležitosti
Různé
Závěr

Diskuze bude otevřena ke každému projednávanému bodu. Usnesení bude schvalováno ke
každému projednávanému bodu. K účasti na 2. zasedání ZO Vás, občany Veřovic, srdečně zvu.
Ing. Břetislav Piterák, starosta obce
Z činnosti v obci:
50. výročí bezpříspěvkového dárcovství krve.
Setkání dobrovolných dárců krve u příležitosti výše uvedeného výročí zorganizovala paní Anna
Lacinová. Uskutečnilo se v Orlovně pod záštitou starosty obce a Českého červeného kříže. Ve
Veřovicích je evidováno 44 dobrovolných dárců krve, přítomným byly předány pamětní listy jako
poděkování za jejich významný příspěvek pro zdravotnictví. Celý program zpestřilo vystoupení
Scholičky pod vedením Renaty Jandové.
Prodejní výstava
V sále kulturního domu se uskutečnila dvoudenní / 27.-28.11.2010/ výstava s tématikou vánoc. Kdo
přišel a viděl, tak zvítězil, protože jistojistě nakoupil. Den před touto výstavou byla obdobná
v tělocvičně základní školy. Tu pořádaly naše děti, žáci školy a dá se napsat to samé. Přišel jsem,
viděl jsem a zvítězil jsem i když to nebylo zadarmo. Obě výstavy prezentovaly umění našich občanů
a bylo to úžasné a krásné. A to se musí podporovat.
Vánoční jarmark, vítání občánků a Silvestr
Setkání důchodců s Mikulášem 3.12. 2010 v Kulturním domě se stalo již tradicí a informujeme o
něm na jiném místě. Hned druhý den v sobotu 4.12.2010 v 9.30 a v 10.30 hodin se uskuteční na
Obecním úřadě ve Veřovicích vítání občánků. Po obědě ve 14.00 hodin bude zahájen vánoční
jarmark v prostorách za Kulturním domem a v přísálí. Vystoupí se svým kulturním programem
Scholka a Scholička. Vánoční diskotéku zajistí Tomáš a Lukáš. Hlavní však je setkání nás všech u
svařáku. Tak přijďte !
Totéž platí o Silvestrovské zábavě, kterou 30.12.2010 pořádá Klub důchodců v kulturním domě.
Kdo byl vloni, byl spokojen a nadšen. Zábava byla opravdu silvestrovská, víno, zpěv a tanec,
kankán nevyjímaje. Totéž se chystá letos. Občerstvení bohaté. Hlaste se u paní Oldřišky Šimkové,
rezervujte si včas místa a statut důchodce není podmínkou

INFORMACE KNIHOVNY VE VEŘOVICÍCH
Knihovna ve Veřovicích oznamuje svým čtenářům, že v tomto roce bude
naposledy otevřena dne 16. prosince 2010. V příštím roce bude její provoz zahájen
dne 6. ledna 2011.

Nápojové kartony
Blíží se závěr roku 2010 a s ním i čas bilancování co se povedlo zajistit a co je potřeba urychleně
zařídit. V oblasti sběru a třídění odpadů jsme udělali výrazný pokrok, což se projevilo i na
finančním ohodnocení, kterého se nám dostává od firmy Eko-kom. Tato firma celý tento sběr
organizuje a je nápomocna při jeho realizaci a zároveň přerozděluje finance jednotlivým
subjektům podle jejich úspěšnosti v tomto sběru.
Abychom dosáhli absolutní komplexnosti sběru druhotných surovin, zbývá nám doplnit sběr
papíru, plastů, skla bílého, barevného a kovů o sběr nápojových kartonů, což by se mělo projevit na
zvýšení rentability sběru tříděných odpadů. V současné době za sběr tříděných odpadů plyne do
obecní pokladny cca 65 000,-Kč za čtvrtletí. Budeme usilovat o to, abychom tuto částku ještě
navýšili.
Chceme-li začít, potřebujeme zvolit co nejvhodnější a zároveň co nejekonomičtější systém sběru.
Do Vašich domovů dodáme po třech igelitových pytlích speciálně určených pro tento materiál. Do
těchto pytlů se budou sbírat kartony od mléka, vína, juice, smetany, kefírů apod…Obaly bývají
obvykle označeny: DAP 81 a 84. Tyto obaly před uložením do pytle stlačte, aby zabraly co nejmenší
objem pro skladování. Četnost sběrů jsem zatím stanovil na 1x za dva měsíce v zimním období a 1x
za měsíc v letním období. V den sběru, který bude vždy zveřejněn ve zpravodaji a připomenut
místním rozhlasem, položí občané zavázané sběrové pytle vedle příjezdových komunikací u svých
domovů. Za veškeré podnětné připomínky a náměty k této záležitosti Vám děkujeme.
Zrovna když se při psaní tohoto příspěvku podívám z okna na sněhovou nadílku, která se na nás
sype, chtěl by Vás poprosit o trpělivost a toleranci drobných nedostatků při zajištění úklidu
místních komunikací a veřejných prostranství. Do odklízení sněhu jsou nasazeny dva traktory
s radlicemi, obecní traktor s frézou na úklid chodníků a ruční fréza taktéž pro úklid chodníků.
Zároveň žádáme občany, aby odstranili svá zaparkovaná vozidla z míst, kde brání zimní údržbě.
Uvědomte si, že údržba komunikací probíhá i v nočních hodinách, kdy je jen těžko možné dohledat
majitele těchto vozidel. Svou ohleduplností a vstřícností pomůžete ostatním a přispějete tak
k plynulosti zimní údržby v naší obci, protože jen ten kdo je připraven není překvapen. Děkujeme.
S mnohými z Vás se dozajista do konce tohoto roku ještě potkám, na jarmarku,
na večírku důchodců nebo výročních schůzích spolků, kde si určitě popřejeme
hezké vánoce a pevné zdraví v roce 2011, kdy zároveň oslavíme 600 let od
založení naší krásné obce. Všem těm, se kterými se už osobně nepotkám, to vše
přeji alespoň touto formou. Děkuji za spolupráci v roce 2010 a přeji Vám
příjemnou pohodu o vánocích v blízkosti Vám nejmilejších.
Váš místostarosta
Ing. Jindra Zábranský

VÁŽENÍ RODIČE, PRARODIČE, KAMARÁDI A VŠICHNI PŘÁTELÉ
MATEŘSKÉ ŠKOLY,
PŘIJMĚTE POZVÁNÍ NA VÁNOČNÍ DÍLNU, KTERÁ SE BUDE KONAT VE
ČTVRTEK DNE 9.12.2010 VE 1430hod.
V NAŠÍ ŠKOLCE.
PŘIJĎTE SE POTĚŠIT PŘI TVOŘENÍ VÁNOČNÍCH OZDOB, VĚNCŮ,
SVÍCNŮ, PEČENÍ A ZDOBENÍ CUKROVÍ SE SVÝMI DĚTMI. POKUD
MÁTE MOŽNOST, PŘINESTE SI MANIKURNÍ NŮŽKY, PROVÁZKY,
MAŠLIČKY, SVÍČKY, SUŠENÉ OVOCE, SLAMĚNKY, KORPUS NA VĚNEC
…
A HLAVNĚ NÁPADY A DOBROU NÁLADU.
TĚŠÍME SE NA VÁS.

Sestry a bratři, dámy a pánové, milé děti, obyvatelé Veřovic
Předčasem jsem se na vás obrátil s prosbou o finanční pomoc na opravu kostela. Darovali jste
celkem 202 512,- Kč. Tato suma značně překročila mé očekávání. Odhadoval jsem tak polovinu.
Tento výsledek mě naplnil nejen radostí z tak úspěšné akce, ale zároveň vděčností a odpovědností
za vaši důvěru, kterou jste vložili nejen mě, ale i ekonomické radě, se kterou spolupracuji.
Tímto článkem vám všem chci poděkovat. V oslovení jsou zvlášť i děti, protože jsem se dozvěděl, že
i ony ze svých úspor přispěly. Také jim patří velké a vřelé díky.
Je však možné, že by někteří z vás volili raději jinou formu daru. Proto zde uvádím ještě číslo
farního účtu, na který by případní zájemci mohli poslat peníze: 162275330/0300 do variabilního
symbolu napište: 8888.
Z německého projektu Kirche in Not jsme obdrželi 242 595,- Kč. Oznamuji vám to, proto že se
rýsuje šance, že kromě zpevnění statiky kostela by se nám mohlo podařit i kostel později
vymalovat. Ještě jednou tedy Pán Bůh zaplať a díky. Poděkovat bych touto formou chtěl i těm,
kteří se obětovali a chodili s pokladničkami.
P. Miloslav Šmahlík, farář

VÁNOCE 2010 - ROZPIS BOHOSLUŽEB
VEŘOVICE
24.12. 8.00 24.00
25.12. 10.00 14.30 adorace
26.12 9.30
31.12. 9.30
1.01. 9.30

ŽENKLAVA
22.00 hodin
8.00 hodin
8.00 hodin
8.00 hodin
8.00 hodin

INFORMACE AFCE VEŘOVICE - I. SKUPINA MUŽI
I.KOLO

DEN
SOBOTA

DATUM
22.1.2011

ČAS
09.00

TJ EPO FRENŠTÁT P/R

-

SOBOTA
SOBOTA
SOBOTA

22.1.2011
22.1.2011
22.1.2011

11.00
13.00
15.00

FC VELKÉ KARLOVICE
TJ NOVÝ JIČÍN
AFC VEŘOVICE

-

TJ LOKOMOTIVA SUCHDOL
N/O
TJ SLAVOJ JESENÍK N/O
TJ SOKOL BĚLOTÍN
FC VLČOVICE MNIŠÍ

SOBOTA
SOBOTA

29.1.2011
29.1.2011

09.00
11.00

-

FC VLČOVICE MNIŠÍ
TJ SOKOL BĚLOTÍN

SOBOTA
SOBOTA

29.1.2011
29.1.2011

13.00
15.00

TJ SLAVOJ JESENÍK N/O
TJ LOKOMOTIVA SUCHDOL
N/O
TJ NOVÝ JIČÍN
TJ EPO FRENŠTÁT P/R

-

FC VELKÉ KARLOVICE
AFC VEŘOVICE

SOBOTA
SOBOTA
SOBOTA
SOBOTA

5.2.2011
5.2.2011
5.2.2011
5.2.2011

09.00
11.00
13.00
15.00

AFC VEŘOVICE
FC VLČOVICE MNIŠÍ
TJ NOVÝ JIČÍN
FC VELKÉ KARLOVICE

-

TJ SLAVOJ JESENÍK N/O
TJ SOKOL BĚLOTÍN
TJ EPO FRENŠTÁT P/R
TJ LOKOMOTIVA SUCHDOL
N/O

SOBOTA
SOBOTA
SOBOTA
SOBOTA

12.2.2011
12.2.2011
12.2.2011
12.2.2011

09.00
11.00
13.00
15.00

TJ SOKOL BĚLOTÍN
TJ EPO FRENŠTÁT P/R
TJ NOVÝ JIČÍN
TJ LOKOMOTIVA SUCHDOL
N/O

-

AFC VEŘOVICE
FC VELKÉ KARLOVICE
TJ SLAVOJ JESENÍK N/O
FC VLČOVICE MNIŠÍ

SOBOTA
SOBOTA

19.2.2011
19.2.2011

09.00
13.00

TJ SOKOL BĚLOTÍN
TJ NOVÝ JIČÍN

-

SOBOTA
SOBOTA

19.2.2011
12.2.2011

15.00
17.00

AFC VEŘOVICE

-

TJ SLAVOJ JESENÍK N/O
TJ LOKOMOTIVA SUCHDOL
N/O
FC VELKÉ KARLOVICE
TJ EPO FRENŠTÁT P/R

SOBOTA

26.2.2011

09.00

-

TJ SLAVOJ JESENÍK N/O

SOBOTA
SOBOTA
SOBOTA

26.2.2011
26.2.2011
26.2.2011

13.00
15.00
17.00

TJ LOKOMOTIVA SUCHDOL
N/O
TJ NOVÝ JIČÍN
FC VELKÉ KARLOVICE
TJ EPO FRENŠTÁT P/R

-

AFC VEŘOVICE
FC VLČOVICE MNIŠÍ
TJ SOKOL BĚLOTÍN

SOBOTA

5.3.2011

09.00

AFC VEŘOVICE

-

SOBOTA
SOBOTA
SOBOTA

5.3.2011
5.3.2011
5.3.2011

13.00
15.00
17.00

TJ NOVÝ JIČÍN
TJ SLAVOJ JESENÍK N/O
TJ SOKOL BĚLOTÍN

-

TJ LOKOMOTIVA SUCHDOL
N/O
FC VLČOVICE MNIŠÍ
TJ EPO FRENŠTÁT P/R
FC VELKÉ KARLOVICE

II.KOLO

III.KOLO

IV.KOLO

V.KOLO

VI.KOLO

VII.KOLO

PRODEJ TVRDÉHO PALIVOVÉHO DŘEVA
ŠTÍPANÁ POLENA - BUK, JASAN
délka 33 cm, nasypáno na paletě, omotané ochrannou sítí, s tím,
že jde jednoduše naložit na přívěsný vozík za osobní automobil.
U větších odběrů jsme schopni zajistit dopravu. DŘEVO dodáváme v 1 PRMS
(je to jedem metr sypaného dřeva na prostor s rozměry 1 x 1 x 1 m)
CENA = 900,-Kč s DPH za 1 PRMS
Prodáváme dále OSB desky, obkladové palubky a stolařské řezivo.

DŘEVO ŠIGUT s.r.o., Mořkov
tel.: 603 743 579, 603 984 330
www.drevosigut.cz

WWW.PLOTY-PLETIVO.CZ
Hrabovská 5/39, Ostrava - Nová Bělá, Mitrovice, 724 00
Otevírací doba: Po - Pá 8:00 - 16:00 nebo po telefonické domluvě na tel.: 722 550 000
DOPRAVA ZDARMA - při celkovém nákupu nad 7.000 Kč, jinak 300 Kč.

AKCE !!!

20 % SLEVA NA MONTÁŽ VRAT
(Při předložení tohoto inzerátu.)

GARÁŽOVÁ VRATA od 9.999 Kč. Výklopná, dvoukřídlá, sekční, rolovací. Otevírání ruční nebo s pohonem
na dálkové ovládání. Více informací naleznete na www.vrata-ostrava.cz
PLOTY - PLETIVO - zabýváme se výstavbou a prodejem
oplocení, jako jsou poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva,
apod. Více informací naleznete na www.ploty-pletivo.cz
TÚJE NA ŽIVÝ PLOT od 10 Kč. Více informací naleznete na
www.thuja.cz

Realitní kancelář HOME-REALITY Vám přeje příjemné prožití
Vánočních svátku a šťastný nový rok.

Nabízíme Vám BEZPLATNÉ a NEZÁVAZNÉ poradenství ohledně prodeje a nákupu nemovitosti
u Vás doma případně v naší kanceláři.
•
•
•
•
•
•

Zprotředkování prodeje a nákupu nemovitostí
Odhady nemovitostí
Zajištění vyhodnějšího financování
Právní služby a poradenství
Individuální přístup
Seriózní a rychlé jednání

„Neslíbíme víc, než jsme
jsme schopni splnit!“
Tomáš Kohout
tel. 605 957 012
Kancelář: Dolní 504, Frenštát p.R.

www.home-reality.cz

PŘÍSPĚVEK SOCIÁLNÍHO ODBORU MĚSTSKÉHO ÚŘADU FRENŠTÁT p.R.
Motto: Žádný laskavý skutek, ani ten nejmenší, nepřijde nikdy nazmar. Ezop.
Vánoce začínají v září.
Sotva žáci a studenti zasednou v září do školních lavic, už se těší na vánoční prázdniny. Dospělí
vzdychají jak ten čas letí, za chvíli tu budou vánoce. Podzim zůstává tak nějak pozapomenut i
přesto, že podzim v přírodě je období, které má spousta lidí v oblibě. S podzimem lidského života je
to už horší. Možná je to tím, že ne každý může nebo dokáže svůj podzim života přijmout
s nadhledem.
Jsem z generace, která si vzpomíná na budovatelské plakáty, na kterých mladý člověk, nejlépe muž,
hleděl nadšeně někam vdál s hlavou hrdě vztyčenou.
Dnes vidíme na plakátech a reklamních spotech také jen usměvavé a nadšené lidi. Změna je v tom,
že jsou tam všechny generace; děti, rodiče a prarodiče. Ti hýčkají svá vnoučata a za nimi jsou
v pohybu rodiče malých dětí, kteří jdou radostně budoucnosti vstříc. Všichni se usmívají a zdá se,
že nemají s ničím problém.
Co mají plakáty z doby dřívější a současné společné? Na slabé a opuštěné všech generací na nich
moc místa nezbylo. Nejen na plakátu, ale ani v životě. Je to opravdu dobou, na kterou žehráme
téměř neustále? Je opravdu horší, zlá a těžká? Čas, který od velkého třesku, nebo chcete-li od
stvoření světa, běží bez našeho přičinění a na naší vůli naprosto nezávisle, zastavit nemůžeme.
Máme však k dispozici onu dobu. Ta také běží bez našeho přičinění, ale myslím, že ji můžeme
udělat lepší. Jak? Občas se zastavme a porozhlédněme, jestli někdo nepotřebuje pomoc.
Někdy stačí jen laskavé slovo a milý úsměv.
A vánoce? Nehoňte se, určitě všechno stihnete. Vánoce stejně přijdou až 24. prosince.
Mějte se hezky a prožijte klidné vánoce.
Anna Hrachovcová
vedoucí odboru sociálních věcí

Vánoční koncert v kostele svatého Jana Křtitele.
Tak jaké budou vánoce? Na blátě nebo na ledě? Předpovědi počasí už sýčkují, že prý bude tisíciletá
zima. Naši předkové předpovídali zimní počasí podle cibule. A něco na tom bude. Všimli jste si
kolik má letošní cibule vrstev a že se těžko loupe? Pravděpodobně nás čeká spousta sněhu a silné
mrazy. Někdo si povzdychne, někdo se těší. Ať bez ledu a sněhu nebo s nimi nastanou za krátko
čarovné noci zimního slunovratu, které přinášejí naději na více denního světla. Nemusíme čekat jen
na denní světlo. Už teď si můžeme darovat navzájem světlo dobrého slova, klidu, přijetí a
odpuštění.
Matice radhošťská a Město Frenštát pod Radhoštěm vás srdečně zvou na tradiční vánoční koncert
Pěveckého sdružení Kopřivnice a Komorního orchestru Kopřivnice.
Koncert bude uveden v kostele sv. Jana Křtitele 28. prosince 2010 v 15.30 hod.

Koncert připravili Eva Pajdlová, Věra Michálková a Pavel Altrichter. Letos jsou na repertoáru
zařazeny koledy z okolí Starých Hamrů, Valašska, chybět nebude Tichá noc. Hlavní program tvoří
Česká mše pana Pavla Altrichtera, která byla dne 5.11.2010 nahrána v kostele sv. Bartoloměje
v Kopřivnici na CD. Tuto nahrávku a také nahrávku České mše vánoční Václava Mýtného a další
nahrávky PSK a KOK si můžete na koncertu zakoupit.
Duchovnímu správci, panu Rudolfu Szwienczekovi děkujeme za umožnění koncertovat v kostele sv.
Jana Křtitele.
Anna Hrachovcová





V pátek dne 3. prosince 2010 se od 17.00 hodin uskuteční v kulturním domě ve
Veřovicích další, již pravidelné setkání dříve narozených občanů:

s kulturním programem a hudbou.
Připraveno pro Vás bude:
•
•
•
•

vystoupení dětí základní a mateřské školy
malé koncertní vystoupení
tombola
občerstvení

Vstupné činí 40,- Kč, vstupenky jsou slosovatelné.
Těší se na Vás pořadatelé:
Klub důchodců
Veřovice

Kulturní zařízení
Veřovice

Obecní úřad
Veřovice

Obecní úřad ve Veřovicích pořádá v sobotu 4. prosince 2010

který bude zahájen ve 14.00 hodin odpoledne v prostorách za
Kulturním domem ve Veřovicích a v jeho přísálí.
Se svým kulturním programem vystoupí
Scholka a Scholička.
Vánoční diskotéku zajistí Tomáš a Lukáš.
Hlavní však je setkání nás všech u svařáku. Tak přijďte !

POZVÁNKA NA ADVENTNÍ KONCERT
Ve Veřovicích, v chrámu Nanebevzetí Panny Marie,
se v sobotu 11.12. 2010 v 16.00 hodin uskuteční

Adventní koncert
Vystoupí:
Puellae et Pueri - smíšený pěvecký sbor Gymnázia a SOŠ Nový Jičín
Medvíďata - smíšený pěvecký sbor při ZUŠ v Českém Krumlově
Na programu jsou nejkrásnější chrámové skladby známých mistrů: Zdeňka Lukáše,
T. L. de Victorii, Maurice Duruflée a dalších.
Puellae et Pueri (děvčata a chlapci) - smíšený pěvecký sbor, ve kterém zpívá 50 dívek
a chlapců. Zpívají spolu pod vedením Josefa Zajíčka a manželů Dostálových již 6 let a
na svém kontě mají celou řadu úspěchů. Jen v loňském školním roce získali dvě zlatá
pásma, první na Mezinárodním festivalu adventní hudby v Bratislavě v prosinci 2009,
a druhé na Mezinárodní soutěži Young Prague v březnu 2010.
Medvíďata (starší) - smíšený pěvecký sbor, který pod vedením sbormistra Mgr.
Lukáše Holce v loňském školním roce oslavil své 15. narozeniny. I Medvíďata
opakovaně získávají ocenění na tuzemských i zahraničních festivalech.
Nenechte si ujít velký hudební zážitek.

Svatava Geryková
Eva Chvistková
Jiřina Kellerová
Anežka Křížková
Pavel Rára
Milan Urbanovský
Alžběta Sýkorová
Olga Špačková
Helena Sedláčková
Oldřich Macíček
Krásné prožití VÁNOC, hodně pevného zdraví, štěstí, spokojenosti a optimismu do nového roku 2011
přejeme všem prosincovým jubilantům.

Poděkování

 Děkujeme cestou za upřímná slova soustrasti, květinové dary a za účast při posledním rozloučení
s naším zemřelým panem Rudolfem Křížkem.
Zarmoucená rodina



Děkujeme touto cestou všem, kteří se v tak hojném počtu přišli naposledy rozloučit s naším
drahým zesnulým panem Josefem Černochem. Také děkujeme za slova útěchy i květinové dary.
Zarmoucená rodina
OZNÁMENÍ
Obecní úřad Veřovice bude z důvodu čerpání řádné
dovolené v době od 23. 12.2010 - do 2.1.2011 uzavřen.
Děkujeme za pochopení.

„ Zvonečky zvoní,
stromečky voní,
pohoda vánoc
je jako vloni.
Přišly k nám po roce,
ty krásné VÁNOCE “.
Vážení spoluobčané, zaměstnanci
Obecního úřadu Veřovice Vám všem
přejí klidné a ničím nerušené prožití
vánočních svátků a do nového roku 2011
hodně zdraví, a štěstí.

