Leden 2011
Motto: PF 2011
Vážení spoluobčané,
na samém počátku roku 2011:
Zejména a nejvíce pevné zdraví přeji, neboť lékaři Děkují a odcházejí,
dále přeji fůru štěstí, výhru v loterii, ať máte na chleba a na elektrickou energii,
také přeji dlouhá léta žití, ať stihnete všechny svoje dluhy zaplatiti,
které jste tu vytvořili - za ta léta, co jste rozmařile žili.
Též pracovní úspěchy nechť jsou k mání, jináč přijdete o zaměstnání
a budete spát jen tak pod mostem, přikrytí leda kompostem.
A co přeji naší obci ? Aby tu nebyli bezdomovci,
aby každý tu byl doma a rád, každý s každým ať je kamarád.
Ať nám rostou krásné holky, bohaté ať máme spolky,
fotbalisti ať dobře hrají a udrží si svůj flek v kraji,
lyžaři ať mají dosti sněhu, ať je nikdo neporazí v běhu,
hasiči nechť jedinou mají trýzeň, a to, jak uhasiti žízeň,
kynologové se svými pejsky ať z obce vyženou vandaly a hejsky,
myslivci až budou mít hon v porostu, ať nám nepostřelí místostarostu,
včelařům ať včas vyletí roje a točení medu ať mají troje,
zahrádkářům ať se splní sen, úroda jablek a moštování každý den
orlům Veřovskou desítku a na běh dobré plíce,
důchodcům zájezd Veřovice - Výprachtice.
Všem občanům naší obce, co ve znaku má stříbrného skopce
hodně piva ať se vytočí na oslavu obecního výročí
a také ať padne soudek slivovice a kmínky,
slavíme přece 600 let od první písemné zmínky.
Pokud jsem někomu nepopřál, tak jak by si on třeba přál,
tak ať u srdce mne dobrý pocit hřeje,
přeji Vám ať splní se to, co každý z Vás si přeje.

Břetislav Piterák
starosta obce

POZVÁNKA
na 3. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, které se koná
dne 25. ledna 2011
Obecní úřad Veřovice v souladu s ustanovením § 93, odst.1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v
platném znění a v souladu s jednacím řádem Zastupitelstva obce Veřovice informuje o konání 3.
zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, které v souladu s § 91 odst.1 zákona o obcích svolává
starosta obce Ing. Břetislav Piterák.
Místo konání: přísálí kulturního domu ve Veřovicích

Zahájení: v 17,00 hodin
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Zahájení
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu ( § 95 odst.1 zákona
o obcích ).
Schválení programu
Volba návrhové komise
Zprávy předsedů KV a FV
Informace o činnosti orgánů obce
Zpráva předsedy inventarizační komise
Volba členů školské rady
Rozpočtová opatření a finanční záležitosti
Interní směrnice pro nákup materiálu, strojů, mechanizace, stavebních
prací a služeb
Výběrová řízení
Kalendářní plán kulturních a společenských akcí na rok 2011
Strategický plán rozvoje obce Veřovice na léta 2011-2016
Majetkoprávní záležitosti
Různé
Závěr

Program zasedání může být pozměněn.
Usnesení bude schvalováno samostatně u každého bodu programu zasedání.
K účasti na zasedání Vás všechny srdečně zvu. Účast členů zastupitelstva je povinná.
Starosta obce

Informace z 2. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice
Zasedání Zastupitelstva obce se konalo dne 14.12.2010 a přijalo následující usnesení:
Zastupitelstvo obce Veřovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:
2/1 schvaluje program 2. zasedání ZO dle předloženého návrhu s následující změnou:
za bod č. 6 je zařazen nový bod: návrh na odměny za rok 2010 členům finančního
výboru, kteří nejsou zastupiteli obce
2/2 volí návrhovou komisi ve složení: Mgr. Renata Štěpánová a Ing. Ivana Obšilová
2/3 schvaluje Jednací řád Zastupitelstva obce Veřovice dle předloženého návrhu - Příloha č. 1
usnesení s těmito změnami:
- doplnit § 4 bod 3 - o zveřejnění na webových stránkách obce Veřovice
- doplnit § 5 odst. 5 textem: za materiály doručené formou e-mailu se považuje potvrzení
příjemce o jejich převzetí
2/4 bere na vědomí informaci starosty obce o činnosti orgánů obce
2/5 schvaluje finanční odměnu za rok 2010 členům finančního výboru, kteří nejsou zastupiteli obce Zdeňka Matúšová, Blanka Görigová, Jaroslava Šimková, každé ve výši 2.000,- Kč

2/6 schvaluje vyplacení finančních příspěvků sociálně slabým a zdravotně postiženým
občanům ve výši 20.000,- Kč z rozpočtu roku 2010 - Příloha č. 2
2/7 schvaluje jednací řád a stanovení úkolů kontrolnímu a finančnímu výboru Příloha č. 3 usnesení
2/8 v souladu s § 72 a 84 odst.2 písmeno n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce
neuvolněného člena ZO ve výši 540,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována od 1.1.2011.
2/9 v souladu s § 77 odst.3 písm. b) zákona o obcích stanoví, že neuvolněnému členovi ZO, který je
zároveň členem výboru ZO, bude poskytována odměna ve výši 1.060,- Kč měsíčně. Odměna bude
poskytována od 1.1.2011.
2/10 v souladu s § 77 odst.3 písm. b) zákona o obcích stanoví, že neuvolněnému členovi ZO, který
současně vykonává funkci předsedy výboru ZO, bude poskytována odměna ve výši 1.300,-Kč měsíčně.
Odměna bude poskytována od 1.1.2011.
2/11 stanoví pravomoci starostovi obce podle § 102, odst.4, zákona č.128/2000 Sb.,O obcích
v platném znění k provádění rozpočtových opatření takto:
a) v rozsahu 1 milion Kč v rámci schváleného rozpočtu na daný kalendářní rok s
výjimkou neinvestičních příspěvků určených rozpočtem obce zřízeným PO za podmínky
dodržení financování jednotlivých akcí dle schváleného rozpočtu v daném kalendářním
roce
b) pověřuje starostu obce provedením rozpočtových opatření od posledního zasedání ZO
do konce kalendářního roku
- v oblasti příjmů v neomezeném rozsahu
- v oblasti výdajů v rozsahu nezbytně nutných výdajů, kde hrozí vznik dalších škod nebo
ohrožení v případě neodstranění vzniklého havarijního stavu, za jehož odstranění je
obec zodpovědná
2/12 stanoví osoby s právem nosit závěsný znak obce a přijímat prohlášení o uzavření manželství v
matričním obvodu Veřovice: Ing. Břetislav Piterák, Ing. Jindra Zábranský a František Černoch
2/13 bere na vědomí Akční plán rozvoje obce Veřovice na rok 2011 - Příloha č. 4 usnesení
2/14 schvaluje rozpočtová opatření č.6/2010 dle předloženého návrhu - Příloha č. 5 usnesení
2/15 schvaluje rozpočet obce Veřovice na rok 2011 dle předloženého návrhu- Příloha č. 6 usnesení
2/16 schvaluje rozpočtový výhled obce Veřovice na roky 2012-2013 - Příloha č. 7 usnesení
2/17 schvaluje dotace občanským sdružením a dary obyvatelstvu pro rok 2011 - Příloha č. 8
usnesení a ukládá starostovi obce projednat s prezidentem Lyžařského klubu Veřovice
o.s. možnost převedení lyžařského vleku umístěného v areálu lyžařského klubu do
vlastnictví obce a informovat o výsledku jednání na příštím zasedání
2/18 odročuje projednání návrhu Interní směrnice pro nákup materiálu, strojů, mechanizace,
stavebních prací a služeb

2/19 vydává v souladu s ustanovením § 84, odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010 o místním poplatku za
provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické zařízení povolené Ministerstvem
financí podle jiného právního předpisu - Příloha č. 9 usnesení
2/20 vydává v souladu s ustanovením § 84, odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2010 o místních poplatcích - Příloha
č.10 usnesení
2/21 vydává v souladu s ustanovením § 84, odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2010 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů - Příloha č. 11 usnesení
2/22 neschvaluje, aby byl návrh, podaný Janou Gould, Veřovice 605, prostřednictvím
zplnomocněné společnosti REALIT-STAV RK, s.r.o. se sídlem Štramberská 428,
Příbor, o změnu územního plánu požadující zařazení pozemků parc.č. 1309 ( 611 m2 ),
1308 ( 647 m2 ), 1303/1 ( 1343 m2 ) a 1306/1 ( 2496 m2 ) v k.ú. Veřovice do plochy
smíšené obytné, zařazen do projednávání změny územního plánu Veřovice
2/23 schvaluje prodej vodovodních řadů v obci Veřovice, které provozuje SmVaK Ostrava
a.s. ve smyslu smlouvy o provozování č. 159/SOP/NJ/2007 ze dne 25.3.2003,
provozovateli akciové společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava
a.s., se sídlem Ostrava, 28.října 169 za cenu 701.269,- Kč. Záměr prodeje byl zveřejněn
na úřední desce obce Veřovice od 7.9.2010 - do 23.9.2010
2/24 schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce a.s., se sídlem
Děčín, Teplická 874/8, IČ 24729035 o zřízení věcného břemene k umístění, zřízení a
provozování zařízení distribuční soustavy na pozemcích parc.č.1117/17, 1121/2,
1121/6, 1123/9, 1121/3, 1123/8 a 2142/1 v k.ú. Veřovice za finanční náhradu ve výši
4.000,- Kč, kterou uhradí ČEZ Distribuce a.s. obci Veřovice
2/25 schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí se Správou silnic MSK Ostrava,
středisko Nový Jičín, Suvorovova 525, Šenov u Nového Jičína, IČ 70890692 o zřízení
věcného břemene na pozemek parcela 2144/1 a parc.č. 2107 k umístění
inženýrských sítí za zvýhodněnou finanční náhradu ve výši 1.000,- Kč, kterou uhradí
obec Veřovice Správě silnic MSK
2/26 schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc.č. 280/2 v k.ú. Veřovice o
rozloze cca 40 m2
2/27 ukládá starostovi obce vyžádat si právní posudek k žádosti paní Kateřiny Mikulenkové,
Veřovice 610 a pana Jaroslava Marka, Veřovice 87 o vypořádání za užívání jejich
pozemků pro účely veřejné komunikace a informovat o výsledku na příštím zasedání ZO
2/28 schvaluje ukončení smlouvy o pronájmu nebytových prostor v obecní budově č. 6 paní
Mgr. Haně Bartoňové, Veřovice 203 ke dni 31.12.2010
2/29 schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v obecní budově č. 6 prodejna potravin

Ing. Břetislav Piterák
starosta obce

Ing.Jindra Zábranský
místostarosta obce

Akční plán rozvoje obce na rok 2011:
Rok 2011 je rokem 600. výročí od první písemné zmínky o existenci naší obce, 80. výročí fotbalu ve
Veřovicích, 40. výročí založení kynologického klubu a místní organizace zahrádkářů.
Hlavní úkoly v roce 2011:
− rekonstrukce mateřské školy,
− stavební úpravy kulturního domu,
− stavba nového Grozmanova mostu,
− výstavba varovného a vyrozumívacího protipovodňového systému,
− odkanalizování parkoviště u fotbalového hřiště
− vypracování projektových dokumentací na odkanalizování obce, vodovodního řadu,
demolice domů pod základní školou,přechodu pro chodce u nákupního střediska,
− rekonstrukce kabin na fotbalovém hřišti,
− opravy místních komunikací a kanalizací,
− spolupráce s mikroregiony Sdružení povodí Sedlnice a Mikroregion Frenštátsko,
− udržování styků s partnerskými obcemi z Německa,
− podpora činnosti občanských sdružení,
− vypracování Strategického plánu rozvoje obce
− podpora kultury a sportu, vypracování celoročního plánu,
− zajištění oslav Rok obce
− další majetkoprávní vyrovnání mezi obcí a občany
Realizace rekonstrukce mateřské školky je podmíněna získáním dotace z regionálních operačních
programů, realizace rekonstrukce kabin na fotbalovém hřišti získáním dotace z MŠMT a přijetím
úvěru.Všechny ostatní úkoly, stanovené v akčním plánu jsou podloženy finančním zabezpečením v
rozpočtu obce.
OZV č.3/2010 o místních poplatcích:
Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušují dřívější obecně závazné vyhlášky o místních
poplatcích. Nová vyhláška upravuje splatnost poplatku ze psů do 31.3. příslušného kalendářního
roku.
Dále tato vyhláška určuje veřejná prostranství za jejichž užívání se platí poplatek.
Jedná se o prostranství v cigánské ulici, parkoviště naproti pošty, před hasičským domem, před a
za kulturním domem, naproti nákupního střediska a u hřiště.
Sazby poplatků zůstávají bez podstatných změn.
U OZV č.2/2010 a 4/2010 dochází pouze k textovým úpravám na základě ustanovení nových
zákonů, platných od 1.1.2011. Plné znění OZV lze nalézt na webových stránkách obce.

Další informace:
Pronájem nebytových prostor.
Nově se pronajímají prostory v budově pošty č.p. 6. Svoji činnost zde ukončila paní Mgr. Hana
Bartoňová, která zde provozovala prodejnu potravin. Obecní úřad přijímá žádosti o pronájem
uvolněných prostor, a to do 12. ledna 2011 včetně. Zájemce musí k žádosti doložit podnikatelský
záměr.

Kapitoly z historie naší obce
I. O vzniku obce
Rok 2011 je rokem významného výročí. Je to rok, kdy oslavíme 600 let od první písemné zmínky o
obci, která se vztahuje k roku 1411.
To první moravský hejtman, zástupce krále Václava IV, majitel štramberského panství Lacek I. z
Kravař udělil v latinsky psané listině Štramberku a všem vesnicím na tomto panství právo odúmrti.
Z listiny se dovídáme, že ke štramberskému panství kromě města Štramberk náležely vsi Butovice,
Veřovice, Ženklava, Žilina, Libhošť, Rybí, Mořkov, Hodslavice, Bludovice, Hukovice, Bartošovice,
Sedlnice, Nová Horka, Mošnov, Skorotín a Albrechtičky. Názvy obcí v této listině byly ovšem
dobové. Například Veřovice jako Wiermeřovicz, Ženklava - Ženklab, Mořkov - Morzhow.
Právo odúmrti znamenalo, že pozůstalosti bez přímých potomků do té doby připadaly zeměpánovi
neboli manovi lénních statků. To bylo uvedenou listinou zrušeno a tyto pozůstalosti již nově
zůstávaly obcím.
Dochovaná první písemná zmínka o existenci obce Veřovice však neznamená, že naše obec již tady
nebyla mnohem dříve.
Kolem roku 1230 čeští panovníci Vladislav a Přemysl Otakara II. prostřednictvím svého
místodržícího na Moravě biskupa Bruna ze Schauenburku udělili silně zalesněnou krajinu na
severovýchodní Moravě německému feudálu Arnoldu z Huckeswagenu, který se tak stal pánem na
Starém Jičíně a Hukvaldech. Padl při vpádu Tatarů na Moravu v roce 1247. Po Arnoldovi převzal
vládu nad územím jeho syn Frank a po jeho smrti jeho syn Jindřich. Jindřich, který používal také
titulu hrabě z Příbora, dal v roce 1293 fojtu Heřmanovi výsadní listinu k založení vsi Lichnov.
V listině je vymezen prostor, kde má ves vzniknout, potokem Lubina na jedné straně až do mezí
wernyrzowských na druhé straně. Originál této listiny se však nedochoval. Je ale zřejmé, že naše
ves má s ohledem na tuto listinu pravděpodobný počátek svého založení někdy kolem roku 1280. Je
o několik let mladší než Mořkov i Ženklava a o několik málo let starší než Lichnov a Bordovice.
Protože k osidlování území začalo kolem řeky Sedlničky postupně proti proudu, vnikla nejdříve ves
Sedlnice, dále Závišice a Ženklava. Teprve pak Vernerovice u pramene Sedlničky. Tu založil fojt
Werner a podle něho dostala vesnice jméno. Zanikla podle pověsti kolem roku 1441, když se
štramberského hradu zmocnil loupeživý rytíř Burian z Puklice. Ten byl bezohledný, všechno a
všem bral. Od veřovického fojta si půjčil sto zlatých a když ten chtěl dluh vrátit podpálil mu Burian
statek. Požár se mezi dřevěnými domky rychle rozšířil a Vernerovice lehly popelem. Novou vesnici
pak veřovičtí postavili již u řeky Jičínky.
Pokračování příště.
Podle dostupných pramenů zpracoval Břetislav Piterák

INFORMACE FINANČNÍHO ÚŘADU KOPŘIVNICE
Daňový řád
co Vás čeká od 1.1. 2011

Lhůty
Správci daně je stanovena celá řada nových lhůt k vydání rozhodnutí (např. rozhodnutí o
registraci, rozhodnutí o žádosti o posečkání či splátkování, vyřízení stížnosti). Jsou nově a
jednoznačně nastavena pravidla pro běh lhůty pro stanovení daně a lhůty pro placení daně.
Odůvodňování
Správce daně je povinen odůvodňovat všechna svá rozhodnutí s výjimkami stanovenými pouze
zákonem.
Zastupování
Je připouštěno, aby i jiné osoby než daňový poradce či advokát (např. účetní) měly možnost před
jedním správcem daně zastupovat neomezený počet daňových subjektů.
Daňová kontrola
Jsou nově nastavena jednoznačná pravidla pro zahájení a možnost opakování daňové kontroly.
Splatnost daně
Splatnost daně je v případě jejího stanovení nad rámec tvrzení daňového subjektu posunuta až na
doručení rozhodnutí o odvolání.
Pořadí úhrady
Daňovým subjektem zaplacenou částkou se nejprve uhradí daň a až poté příslušenství daně (např.
úroky, pokuty, penále).
Ručení
Je připuštěna možnost zajištění daně ručením třetí osoby a banky.
Opožděně podané daňové tvrzení (přiznání)
Je zavedena pokuta s pevně danými zákonnými pravidly bez možnosti správního uvážení. Správce
daně musí pokutu udělit i v případě, že daňové přiznání zní na velmi malou částku příp. na nulu,
činí výše pokuty za opožděné tvrzení (přiznání) daně 500 Kč.
Promíjení
Je upuštěno od možnosti promíjet daně a příslušenství správcem daně na základě individuálních
žádostí.
Daň z nemovitostí
Daňové tvrzení (přiznání) je poplatník povinen podat příslušnému správci daně daňové tvrzení
(přiznání) k dani z nemovitostí do 31. ledna 2011 za nemovitosti, které jste nabyl(a,i)- kupní,
darovací smlouvou, smlouvou o převodu bytové jednotky nebo prodal(a,i) v roce 2010 (stav
k 1.1.2011), dále dojde-li ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím ke změně okolností
rozhodných pro vyměření daně (stavební a kolaudační rozhodnutí, ohlášení stavby atd.) a ke změně
v osobě poplatníka.
Spoluvlastnické podíly
Je-li ve lhůtě do 31. ledna zdaňovacího období podáno daňové tvrzení (přiznání) alespoň jedním ze
spoluvlastníků za jeho spoluvlastnický podíl na pozemku, (dále jen „podíl na pozemku“), nebo za
spoluvlastnický podíl na stavbě, bytu nebo samostatném nebytovém prostoru (dále jen „podíl na
stavbě“), má povinnost podat daňové přiznání každý spoluvlastník za svůj podíl na pozemku nebo
za svůj podíl na stavbě samostatně. V tomto případě přiznává a platí každý spoluvlastník daň ve
výši svého podílu na celkové dani odpovídající jeho podílu na pozemku nebo na stavbě. Jestliže
některý ze spoluvlastníků pozemku nebo stavby daňové tvrzení (přiznání) nepodá, správce daně
mu vyměří daň z moci úřední, bez předchozí výzvy k podání daňového přiznání. Obdobně se

postupuje při zdaňování spoluvlastnického podílu na bytu nebo samostatném nebytovém prostoru,
jakož i spoluvlastnického podílu na pozemku, u něhož je spoluvlastnictví odvozeno od vlastnictví
bytu nebo samostatného nebytového prostoru.
Daňové tvrzení (přiznání) se nepodává, pokud je poplatník podal v některém z předchozích
zdaňovacích období a nedošlo ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně. Daňové tvrzení
(přiznání) se podává na tiskopise vydaném Generálním finančním ředitelstvím.

OZNÁMENÍ O CENĚ VODNÉHO OD 1. 1. 2011
SmVaK - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.
oznamují změnu ceny vodného od 1.1.2011
Voda pitná ( vodné )

29,16 Kč/m3 ( bez DPH)

32,08 Kč ( vč. 10% DPH )

Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím po 1.
lednu 2011, popř. bude postupováno dle uzavřených smluvních
vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.

Vážení občané,
ve dnech 1. až 16. ledna 2011 bude probíhat na území Vaší obce Třikrálová sbírka. V této době u
Vašich dveří zaklepou za zpěvu koledy tři králové, jenž se Vám prokážou platnou průkazkou.
Peněžité dary, které věnujete do sbírky, budou použity k podpoře zdravotních a sociálních
projektů. Věříme ve Vaši štědrost a dobrosrdečnost.
Mockrát Vám děkujeme.

Pracovníci Charity Kopřivnice

Nastává období plesů a velkých společenských akcí
S příchodem nového roku nastává i období plesů a jiných velkých společenských událostí.
V této souvislosti bychom rádi připomněli organizátorům těchto akcí některé povinnosti, které jsou
upraveny v předpisech, vzhledem k tomu, že akce s vyšším počtem účastníků mají zvýšené nároky
na zajištění požární bezpečnosti. Především se mohou se konat jen ve stavbách, které jsou
k takovémuto účelu určeny a kde je zabezpečen dostatečný počet a kapacita únikových cest.
V průběhu akce jsou organizátoři povinni zabezpečit dostatek trvale volných otevíratelných

únikových východů, dbát na jejich viditelné označení, mít dostatek hasebních prostředků,
proškolené pořadatele a při akcích s větším počtem osob zřídit preventivní požární hlídku. Pokud
organizátor v rámci přípravy akce vyzdobí místnosti hořlavými dekoracemi nebo zařadí do
programu večera vystoupení s otevřeným ohněm apod., musí provést další preventivní opatření.
Výzdoby a textilie, po kterých by se mohl šířit požár, a které jako hořící odpadávají a nebo
odkapávají nesmí být umísťovány pod stropy a podhledy. Rovněž je zakázáno plnění balónků
plyny, které ve směsi se vzduchem tvoří výbušnou nebo hořlavou směs (např. vodík, acetylén).
Takto plněné balónky nesmějí být používány ani jako výzdoba.
Povinnosti organizátorů akcí s větším počtem osob (ve většině případů jde o účast více než 200
osob) jsou uvedeny v Nařízení Moravskoslezského kraje č. 4/2006 (viz. http://www.krajmoravskoslezsky.cz/narizeni.html) a dále v obecně závazných vyhláškách obcí.
V případě zjištění nedostatků v dodržování podmínek požární bezpečnosti, které nelze odstranit
před jejím započetím pořadatel nesmí akci zahájit. Rovněž musí akci přerušit a ukončit při
bezprostředním nebezpečí vzniku požáru a zejména v případě znemožnění úniku nebo evakuace
osob.
Nprap. Dagmar Benešová
vrchní inspektorka - výchova obyvatelstva
Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje
územní odbor Nový Jičín

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
Základní škola Veřovice zve rodiče s dětmi, budoucími prvňáčky, k zápisu
do 1. třídy pro školní rok 2011 - 2012. Zápis se bude konat v úterý dne 1.
února 2011 v budově školy v době od 14,00 - do 17,00 hodin. Vezměte
s sebou rodný list dítěte. K zápisu se dostaví děti narozené od 1.9.2004 - do
31.8.2005 a děti s odloženou školní docházkou.
Těší se na vás učitelé ZŠ Veřovice

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU DŮCHODCŮ ZA ROK 2010
Scházíme se pravidelně každý poslední čtvrtek v měsíci v 16,00 hodin ve sklípku kulturního domu
v zimních měsících. V letních měsících chodíme do přírody a na různé pochody.
Únor: přednáška o zdraví a čistotě těla - Goldová Hedvika
Březen: zdravotní tělocvik - cvičitelka paní Krpcová z Rybí
Květen: setkání s klubem důchodců z Výprachtic ve Veřovicích, smažení vaječiny na
Včelínku
Červen: výlet do Frenštátu p.R. na Kopanou panu Šmajstrlovi do mlýna na pohanku,
setkání na lyžařské chatě, výlet Čeladná - lázně - Maralák - pochod do
Frenštátu p.R.

Červenec: setkání v kavárně u pana Balcárka
Srpen: setkání na lyžařské chatě
Září: setkání se nekonalo - technické důvody - zateplování kult. domu
Říjen: další setkání - sklípek kulturního domu
Listopad: setkání v kulturním domě - sklípek, přijali jsme pozvání od
starostky z Bordovic paní Bohuslavy Trčkové na přátelské
posezení s důchodci z Bordovic
Prosinec: setkání všech dříve narozených, tj. důchodců v kulturním
domě na společenském večeru, který měl název „ Vánoční
rozjímání od adventu do Vánoc “,
30.12.2010 - silvestrovské posezení v přísálí kulturního domu
Dvakrát ročně pořádáme zájezd do Polského Těšína za nákupy. Chodíme na pochody - Javorník,
Rekovice, Rožnov p. R. Zúčastňujeme se různých výstav, které se konají v našem okolí.
Podporujeme činnost spolku zahrádkářů.
Poděkování - všem sponzorům, kteří přispěli svými dary do tomboly na společenském večeru,
Obecnímu úřadu Veřovice, který nás podporuje v činnosti, panu Jaroslavu Machovi, který se o nás
stará vždy, když máme setkání v kulturním domě.
Zprávu zpracovala: Oldřiška Šimková, předsedkyně klubu důchodců

Pobočka Soukromé Základní umělecké školy
Musicale ve Veřovicích
Od 1. září 2010 byla ve Veřovicích zřízena pobočka Soukromé základní
umělecké školy Musicale Studénka.
Výuku zobcové flétny, klasické kytary či klavíru již v budově ZŠ Veřovice
navštěvuje 13 dětí.
Žáčci se mohou zapojit například i v dětském orchestru Písklavky.
Od 1. 2. 2011 přibude také obor: Sborový zpěv a Hudební školička
nejmenším.
Hudební školička nejmenším je výuka pro malé děti z MŠ a
1. třídy, kde se děti budou zábavnou formou seznamovat s hudebním názvoslovím a
notami.
Výše školného pro rok 2010/2011 za pololetí:

individuální lekce
1.500,skupinová lekce (2-4 žáci v hodině) 1.000,sbor, Hudební školička nejmenším 500,Slevy na školném
− u druhého oboru 500,- Kč za pololetí
− u sourozenců (informace u učitele při zápise)
− pokud žák navštěvuje výuku hry na hud.nástroj, školné za pěv.
sbor neplatí
Zápis nových žáků proběhne v 1. třídě ZŠ Veřovice:
25. 1. 2011 od 15:00 - 16:00 a
26. 1. 2011 od 16:00 - 17:00.

Kontakt: Veronika Rečková Goldová DiS.
goldova.nika@seznam.cz,
732 281 961

www.KANCLIR.cz
Hrabovská 5/39, Ostrava - Nová Bělá, Mitrovice, 724 00
Otevírací doba: Po - Pá 8:00 - 16:00
Tel.: 722 550 000, 732 650 203
DOPRAVA ZDARMA - při celkovém nákupu nad 7.000 Kč.
GARÁŽOVÁ VRATA od 9.999 Kč. Výklopná, dvoukřídlá, sekční,
rolovací. Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové ovládání. Typizovaná i
na míru. Standartní barvy i imitace dřeva. K základnímu provedení je možno
dodat na přání různé bezpečnostní i komfortní příslušenství. Provádíme i
montáže.
PLOTY - PLETIVO - zabýváme se prodejem i výstavbou oplocení.
Poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, kované ploty, průmyslové, mobilní.
Pletivo s povrchem Zn+PVC výšky 100cm od 35,-Kč/m. Pletivo v. 150cm/oko
50x50mm, Zn+PVC, za 55,- Kč/m.

THUJE NA ŽIVÝ PLOT od 10 Kč/kus.
Další okrasné dřeviny skladem. Množstevní slevy.
Koupíte u nás také stínicí tkaninu - stínovka.
** Do konce února otevřeno do 15:00 hod. **

OZNÁMENÍ O ZTRÁTĚ
Ztratil se kocour (asi před měsícem). Byl to stříbrný perský kocour slyšící na jméno walle. Prosím, zavolejte na tel. číslo: 734 46 40 40.

POZVÁNKA
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
VE VEŘOVICÍCH
Pořádá v sobotu dne 5. února 2011 od 19,00 hodin v Kulturním domě
ve Veřovicích tradiční

spolu se

Tombola a občerstvení zajištěno. Hudba: RK Band z Hranic na Moravě.
Vstupenku s místenkou za 80,- Kč lze zakoupit v předprodeji v Hasičské zbrojnici ve Veřovicích
v pátek 14.1., 21.1., 28.1.2011 v době od 18 - 19 hodin.
Za SDH Veřovice Pavel Šimek, tel.č. 556 857 152

Jubilanti
Jubilanti na měsíc leden 2011
Milada Hyvnarová
Milan Mach
Marie Zemánková
Marie Pavlicová
Vladimír Bartoň
Irena Macíčková
Stanislava Kafnová
Božena Bartoňová
Stanislav Lacina
Oldřich Geryk
Marta Bartoňová
Drahoslav Šimek
Bedřiška Křížková
Jaroslav Mach
Jiřina Cmolová

