Únor 2011

Motto:
„Byl to nádherný let v nekonečném tichu, který trval kratičký lidský věk.“

Spisovatel Ota Pavel o skoku na středním můstku, kterým Jiří Raška získal na ZOH v Grenoble
zlatou olympijskou medaili.
V únoru roku 1968 se na frenštátském náměstí mačkala více než tisícovka lidí. Mezi nimi také já.
Všichni zde netrpělivě čekali až se objeví on, sportovec, který se významně zapsal do naší sportovní
historie. Na ZOH v Grenoble získal titul olympijského vítěze ve skocích na lyžích na středním
můstku. Ke zlaté pak přidal ještě stříbrnou medaili z velkého můstku a rázem se stal našim
nejúspěšnějším sportovcem v historii zimních olympiád do doby, než na rychlobruslařském oválu
začala řádit Sáblíková. Vedle tohoto nejvýznamnějšího úspěchu byl Jiří Raška také mistrem světa,
vítězem Turné čtyř můstků, šestinásobným mistrem republiky a byl vyhlášen Lyžařem století.
Čas letí jak splašená herka, řekl by Hogo Fogo, a tak 4. února oslavil Jiří Raška své sedmdesátiny.
Ani v tomto věku nezapomíná přijít mezi sportovce, zejména mezi mládež. Několikrát byl také ve
Veřovicích při různých lyžařských závodech podívat se, zda nevyrůstají jeho nástupci a vítězům
předával medaile. Škoda, že nelze Jiřímu Raškovi čtyřicet let ubrat, jsem si jist, že by znovu atakoval
mety nejvyšší, a to bychom v této době potřebovali jako sůl.
Přeji za nás za všechny Jiřímu Raškovi hlavně zdraví a dlouhá léta a jemu i nám všem v brzku
nějakého následovníka, který bude z našeho kraje a který tu olympiádu zase vyhraje. Abych mohl
místo Oty Pavla napsat třeba já: „Byl to nádherný běh ...“
Co na to říkáš Honzo Bartoni?
Břetislav Piterák
starosta obce

POZVÁNKA
na 4. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, které se koná
dne 22. února 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:

17,00 hodin

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zahájení
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu ( § 95 odst.1 zákona o obcích ).
Schválení programu
Volba návrhové komise
Zpráva předsedy KV
Informace o činnosti orgánů obce
Rozpočtová opatření a finanční záležitosti
Výběrová řízení
Pronájem prodejny v budově pošty č.p.6
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
USNESENÍ z 3. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice,
konaného dne 25.1.2011
Zastupitelstvo obce v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění:
3/1
3/2
3/3
3/4

schvaluje program 3. zasedání ZO dle předloženého návrhu
volí návrhovou komisi ve složení Ludvík Matúš a Tomáš Gold
bere na vědomí zprávy předsedů kontrolního a finančního výboru
bere na vědomí informaci starosty obce o činnosti orgánů obce

3/5

bere na vědomí zprávu předsedy inventarizační komise o inventarizaci majetku
obce k 31.12.2010

3/6

schvaluje vyřazení nepotřebného a poškozeného majetku z majetkové evidence
obce Veřovice a Základní školy a Mateřské školy Veřovice, příspěvkové
organizace dle přiloženého seznamu - Příloha usnesení č.1, a ukládá starostovi
obce zabezpečit provedení likvidace tohoto majetku se zápisem, který bude
přílohou tohoto seznamu

3/7

schvaluje zařazení křížů, soch a pomníků dle přiloženého seznamu - Příloha č.2,
do majetku obce Veřovice za pořizovací cenu 1,- Kč za kus

3/8

určuje jako své zástupce ve školské radě pana Ludvíka Matúše a pana Jaroslava Kociána

3/9

bere na vědomí rozpočtové opatření č.7/2010 provedená starostou obce, kterým
se zvyšují příjmy i výdaje obce na rok 2010 o 102.000,- Kč

3/10 schvaluje na základě Nařízení vlády č. 375/ 2010 Sb., snížení výše odměny
neuvolněným členů zastupitelstva obce dnem 1.1.2011 o 5%
3/11 schvaluje Interní směrnici pro realizaci zakázek
3/12 bere na vědomí kalendářní plán kulturních a společenských akcí na rok 2011
3/13 ukládá starostovi obce vytvořit komisi pro přípravu programu a zabezpečení Dnů
Obce Veřovice a výsledky činnosti komise předkládat na zasedáních ZO.
T: březen, květen.

3/14 schvaluje Strategický program rozvoje obce Veřovice na léta 2011-2016
3/15 schvaluje pronájem nebytových prostor v budově č.p. 6 za cenu pronájmu 260,Kč za m2 a rok, která se bude zvyšovat vždy k 1.1. následujícího roku o míru
inflace za předcházející rok, stanovenou ČSÚ
3/16 schvaluje na základě výsledků tajného hlasování uzavření smlouvy o pronájmu
nebytových prostor v budově pošty č.p.6, bývalá prodejna potravin o celkové
pronajímané ploše 69,77 m2od 1.2.2011, s panem Miloslavem Pítrem, Veřovice 34
k prodeji masa a potravin za cenu stanovenou usnesením č. 3/15.
Záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední desce
3/17

schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 280/2 o výměře 40 m2 panu Bc. Petru
Jurákovi, Veřovice 537 k postavení mobilní buňky určené k prodeji textilu za
cenu 25,- Kč za m2 a rok. Záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední desce

3/18 schvaluje záměr prodeje a jeho zveřejnění na úřední desce: pozemek parc.č.
1094/7 o výměře 105 m2 a pozemek parc.č. 2157/3 o výměře 21 m2
3/19 schvaluje koupi pozemků parcela č. 247/8 o výměře 53 m2, parc.č. 247/7 o výměře
13 m2a parc.č. 2249 o výměře 38 m2 za cenu 50,- Kč/m2 od Ing. Václava Kalába a
Ing. Jany Kalábové, Větrná 616/18 b, 635 00 Brno- Bystrc, tak, jak je zakresleno
v GP č.1103-34/2010, vypracovaném Ing. Miroslavem Veselkou dne 8.9.2010 pro
katastrální území Veřovice
3/20 souhlasí s vykoupením části pozemku parc. č. 1108/2 o výměře cca 21 m2 po
vypracování GP na daný pozemek
3/21 schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi
Obcí Veřovice a manžely Kateřinou Kyzekovou DiS a Ing. Jánem Kyzekem,
Veřovice 123 na dotčené pozemky parc.č. 1483, 2088/4 a 2086/1 pro účel stavby
„ Rozšíření zemní kabelové distribuční sítě nnk, Veřovice č.p. 1490/9 - Kyzek,
Kyzeková “ za jednorázovou náhradu ve výši 500,- Kč
3/22 schvaluje Dohodu o převodu práv a povinností ze smlouvy mezi Obcí Veřovice na
jedné straně a Lyžařským klubem Veřovice a Ing. Janem Mikeskou, Příčnice
1132, Frenštát p.R., IČO 11180021 na straně druhé, která se týká odkoupení
lyžařského vleku Školní 300 a jeho převedení po splacení celé kupní ceny do
majetku obce, přičemž práva a povinnosti k provozu lyžařského vleku zůstávají v
plném rozsahu na straně Lyžařského klubu Veřovice
3/23 ukládá starostovi obce projednat stanovisko Advokátní kanceláře Janák a
partneři s.r.o k problematice úhrady za nájem pozemku s vlastníky Jaroslavem
Markem Veřovice 87 a Kateřinou Mikulenkovou Veřovice 610, s výsledkem
jednání seznámit zastupitelstvo obce na příštím zasedání
3/24 projednalo žádost Martiny Kratochvílové, Veřovice 28 o příspěvek na obědy pro
občany v důchodu a ukládá všem zastupitelům předložit svá vyjádření k
poskytování těchto příspěvků na příštím zasedání zastupitelstva obce

Ing. Břetislav Piterák
starosta obce

Ing. Jindra Zábranský
místostarosta obce

Pronájem nebytových prostor v budově pošty.
Zastupitelstvo obce na svém 3. zasedání rozhodlo pronajmout prostory bývalé prodejny potravin v
budově pošty panu Miloslavu Pítrovi, Veřovice 34, který chtěl tuto prodejnu rozšířit o prodej masa a
uzenin. Pan Miloslav Pítr však od svého záměru upustil, proto bude zastupitelstvo obce znovu
rozhodovat, komu uprázdněné prostory pronajme. Žádosti o pronájem podali:
1. Pavlína Křížková, Příčná 708, Mořkov, na provozování řeznictví,
2. Oldřiška Kociánová, Veřovice 558, na rozšíření stávající provozovny a prodej potravin,
3. Jakub Satek, Veřovice 563, na sídlo firmy, kancelář a sklad,
4. Daniel Križák, Veřovice 501, na kancelář pro finanční poradenství,
5. Ladislav Bartoň, Veřovice 350, na sklad nápojů,
6. Bc. Petr Jurák, Veřovice 537, na prodejnu s textilem,
7. Monika Králová, Veřovice 621 a Miroslava Kuncová, Veřovice 494, na provoz
manikůry, pedikůry a modeláže nehtů.
Další žádosti již obecní úřad nepřijímá. Rozhodnutí padne na 4. zasedání zastupitelstva obce dne
22.2.2011. Vyjádřit se, jakou službu občanům byste upřednostňovali, můžete i vy prostřednictvím
svých zastupitelů.

Kapitoly z historie naší obce
I. 15. století - husité na Moravě.
Veřovice v tomto období sdílely osud hradu Štramberka, ke kterému patřily.
Husitské myšlenky šířil zejména Lacek I. z Kravař. Od roku 1420 jako své dědictví získává hrad
Štramberk Jan z Kravař. Ten byl rovněž zastáncem Husova učení, ale nepatřil k radikální husitské
šlechtě. Navenek zastával opatrný až neutrální postoj, k císaři Zikmundovi byl loajální. Celkově však
bylo husitství na Moravě v defenzivě a tak bratr Žižka se rozhodl vyslat na Moravu vojenské výpravy.
První již v roce 1423, druhou pak v roce 1424, kterou Žižka osobně vedl. Při obléhání Přibyslavi však
umírá, výprava přesto pokračuje dál. Obě výpravy však nesplnily zcela svůj cíl. Hlavní útok husitů
přišel na přelomu let 1427-1428. Husité dobyli a vypálili Fulnek a Nový Jičín a zbudovali si základnu
v Odrách. Hodně obyvatelstva bylo pobito. Tím začala hegemonie husitů na Moravě, kteří se zde
udrželi až do roku 1453 na hradě Hukvaldy, který držel Jan Čapek ze Sán.
Také Jan z Kravař v roce 1431 přešel definitivně na stranu husitů. Válka ovšem nepřinesla
obyvatelstvu panství nic dobrého. Kromě válečných hrůz nastal i hmotný úpadek. Občané museli
odvádět dávky ať už říšským knížatům nebo husitům. To Jan z Kravař dobře věděl a ke svým
poddaným se choval milostivě a laskavě. Vydrancovaným osadám odpouštěl všechny povinné dávky
na několik let. Leč dobrý pán dlouho nepanoval. Zemřel v roce 1434 a dědicové prodali hrad
Štramberk včetně vsí Životice, Mořkov, Veřovice, Hodslavice, Bludovice a Žilina Janu a Vilému z
Puklice. Za panování Viléma z Puklice se stal štramberský hrad střediskem neřesti a loupežnictví.
V roce 1441 dobyl Štramberk násilím další loupeživý šlechtic Burian z Puklice. Ten, jak již byla o tom
řeč minule, byl ještě krutější než jeho předchůdci. Tomuto zločinci zatnul tipec až sám král Jiří z
Poděbrad.
Druhá polovina 15. století je ve znamení častého střídání majitelů štramberského panství.
Obyvatelům to nepřineslo nic dobrého. Válkami ubylo lidu, k útisku hmotnému přibyl útisk duchovní
a náboženský. Zanedbaných polností přibývalo.
Jestli se to v 16. století zlepšilo, to si povíme příště.
Pokračování příště.
Podle dostupných pramenů opět zpracoval Břetislav Piterák

Gratulace
Na Mistrovství světa juniorů do 23 let v běhu na lyžích v Estonsku obsadil
náš Jan Bartoň při svém prvním startu na této úrovni ve sprintu klasickou
technikou celkově 16. místo, když v kvalifikační části závodů byl desátý.
Konkurence byla obrovská, o čemž svědčí to, že závod vyhrál Rus Panzhinský,
stříbrný medailista z posledních olympijských her.
Velká gratulace Janu Bartoňovi !

Z ČINNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU VEŘOVICE ZA ROK 2010
Počet obyvatel obce Veřovice k datu 31.12.2010
z toho muži
z toho ženy

1.989
974
1.015

Do obce se v roce 2010 přihlásilo k trvalému pobytu celkem
Z obce se v roce 2010 odhlásilo cekem
V roce 2010 zemřelo v obci celkem
V roce 2010 se narodilo v obci celkem

46 občanů
36 občanů
24 občanů
18 dětí

Narozené děti - ročník 2010:
Kateřina Kašpárková, Prokop Dorazil, Karolína Stružková, Ondřej Pop, Tobiáš
Orság, Linda Machová, Zuzana Adenäuer, Elen Pavelková, Stefan Král, Robin Mička,
Jakub Havlík, Přemysl Štefek, Stella Veselková, Matyáš Vybíral, dvojčata Lukáš a
Dita Macíčkovi, dvojčata Jiří a Radim Petrášovi.
Počet vítání občánků do svazku obce

2

Počet svatebních obřadů v obci
z toho církevní sňatek
z toho občanský sňatek

8
2
6

Sbor pro občanské záležitosti navštívil v roce 2010

16 jubilantů v obci

Počet provedených ověřování podpisů a opisů listin
Počet podaných žádostí o vydání občanského průkazu
Počet zápisů o určení otcovství
Počet podaných žádostí o výpis z rejstříku trestů (CzechPOINT)
Počet podaných žádosti o výpis z katastru nemovitostí ( CzechPOINT)
Počet podaných žádosti o výpis z obchodního rejstříku ( CzechPOINT)
Počet podaných žádostí o výpis z bodového systému řidičů (CzechPOINT)
Počet podaných žádostí o výpis z živnostenského rejstříku (CzechPOINT)
Počet podaných žádostí o zřízení datové schránky
Počet žádostí o zneplatnění přístup.údajů do datové schránky
Počet poskytnutých informací z informačního
systému evidence obyvatel dle z.č. 133/2000 Sb.
Počet poskytnutých informací dle zák.č. 106/1999 Sb.
Počet jednacích čísel z podacího deníku
Počet čísel popisných v obci
Počet čísel evidenčních ( rekreační objekty )

558
150
4
50
41
3
6
1
1
1
1
20
788
1 - 639
01 - 080

Z činnosti sociální komise
Počet provedených prošetření poměrů v rodině nebo u jednotlivce

2

Z činnosti komise životního prostředí
Počet podaných žádostí o povolení kácení stromů rostoucích mimo les

6

Počet evidovaných psů v obci
Počet přijatých faktur
Počet vydaných faktur

326
405
60

Příjmy obce celkem
- z toho daně
- přijaté dotace

24,740.717,- Kč
13,683.685,-Kč
8,726.073,-Kč

Výdaje obce celkem
- z toho poskytnuté dotace příspěvkovým organizacím (ZŠ a KZ)
- poskytnuté dotace spolkům v obci
- příspěvky poskytnuté potřebným občanům
- příspěvky na stravování důchodců
- opravy místních komunikací
- pořízení územního plánu (část)
- investiční akce

23,589.945,- Kč
2,420.000,- Kč
447.000,- Kč
20.000,- Kč
39.050,- Kč
7,314.117,-Kč
192.000,-Kč
4,274.419,-Kč

Nesplacený úvěr

2,822.000,- Kč

Připravila: Bartoňová Eva, Satková Marcela

Sčítání lidu, domů a bytů 2011
Sčítání lidu, domů a bytů se v České republice uskuteční na jaře 2011. Rozhodným okamžikem, ke
kterému sčítání proběhne, bude půlnoc z 25. na 26. března 2011. Poprvé v historii se budou sčítat
všechny země EU z nařízení Evropské komise v jeden společný rok. Náklady na sčítání lidu jsou
v České republice přibližně 250 Kč na osobu (tedy cca 10 EUR na jednoho obyvatele, což je při tomto
způsobu sčítání částka v Evropské Unii obvyklá ). Novinky sčítání lidu 2011:
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 přinese celou řadu novinek, které souvisejí s tím, jak se vyvíjejí
informační technologie, ale také se zkušenostmi z předchozích sčítání:
•

Formuláře pružně reagují na vývoj ve společnosti a s tím související legislativní opatření, nově
tak přibude např. dotaz na registrované partnerství.

•

Český statistický úřad při sčítání lidu 2011 žádným způsobem nezjišťuje vybavenost
domácností ani jejich příjmy a výdaje. Ve sčítacích formulářích tak nejsou žádné otázky na
vlastnictví ledničky, automobilu, chaty, televizoru ani dalších věcí. Z hlediska vybavení
domácnosti je pro statistiku důležitá pouze otázka, zda má rodina možnost využívat osobní
počítač a připojení k internetu.

•

Nově bude možné vyplňovat elektronické sčítací formuláře na internetu a odesílat je on-line
nebo prostřednictvím datových schránek. Tento způsob předávání informací patří
v současnosti mezi nejbezpečnější vůbec.

•

Sčítacími komisaři budou asi v 95 % případů pracovníci České pošty.

•

Právnickým osobám bude ČSÚ ve většině případů posílat domovní a bytové listy
prostřednictvím datových schránek.

•

V době ostrého sčítání v roce 2011 bude všem k dispozici bezplatné telefonní centrum
s operátory, kteří budou připraveni pomoci se všemi dotazy o sčítání.

•

Na podzim 2010 se ve školách v celé republice uskutečnilo tzv. Minisčítání, ve kterém si mohli
žáci a studenti zábavnou formou vyzkoušet práci se statistickými daty a také zjistit, jak jsou
tyto údaje užitečné a zajímavé.

Generálka na Sčítání lidu
V České republice se letos od 6. dubna do 7. května uskutečnilo zkušební sčítání lidu. Celkem 6,4 %
obyvatel využilo možnost odeslat formuláře elektronicky přes internet, ostatní zvolili klasickou cestu a
vraceli formuláře komisařům nebo je posílali poštou.
Pro zkušební sčítání vybrali statistici 0,5 % obyvatel České republiky, aby prověřili všechny potřebné
procesy před ostrým sčítáním v příštím roce, otestovali srozumitelnost a přehlednost formulářů
a vyzkoušeli nové techniky skenování dat. „Sčítání lidu se na našem území provádí pravidelně od roku
1869. Letos se poprvé v historii testovalo i elektronické vyplňování sčítacích on-line formulářů na
internetu, které bude při sčítání příští rok úplnou novinkou,“ upozorňuje místopředseda Českého
statistického úřadu Stanislav Drápal. „Samotné informace z dotazníků nebyly při zkušebním sčítání tím
nejdůležitějším, zaměřili jsme se hlavně na srozumitelnost otázek a formulářů. Výstupem byla zpráva,
jaké procesy je potřeba pro ostré sčítání zlepšit a kde jsou slabá místa nových systémů.“
Historie sčítání lidu
Sčítání lidu patří k nejstarším statistickým akcím vůbec. Na našem území se soupisy obyvatel tvořily
už ve středověku, kdy sloužily panovníkům k vojenským a daňovým účelům. Zpočátku zahrnovaly
pouze část populace. Za vůbec nejstarší dochovaný soupis na českém území je považován soupis
majetku litoměřického kostela z roku 1058, který je součástí zakládací listiny knížete Spytihněva II.
Za významný mezník pak lze označit rok 1753, kdy byl vydán patent císařovny Marie Terezie
o každoročním sčítání lidu. Novou kapitolu v historii sčítání obyvatelstva v habsburské monarchii
zahájilo sčítání provedené v roce 1754. Poprvé se konalo současně a jednotně na celém území soustátí.
Rozsah informací i kvalita dat se začala významně zvyšovat od roku 1869, kdy se uskutečnilo první
moderní sčítání lidu na našem území. Jediné sčítání, které se v novodobé historii Československa
nekonalo, bylo v roce 1940 kvůli 2. světové válce.
Ondřej Kubala, tiskový mluvčí projektu Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Základní termíny sčítání lidu
26. února 2011

Začíná fungovat call centrum pro veřejnost, na bezplatnou linku 800 87 97 02 se
mohou lidé obracet s dotazy a nejasnostmi ohledně sčítání každý den od 8:00 do
22:00.
Sčítací komisaři začnou zároveň roznášet domácnostem do schránek informační
letáky o blížícím sčítání. Zároveň s letákem vhodí komisař do schránky lísteček
s návrhem termínu, kdy do dané domácnosti přinese sčítací formuláře. Každá
domácnost najde ve schránce letáček nejpozději 6. března.

7. března 2011

Sčítací komisaři začínají navštěvovat domácnosti a roznášet formuláře. Každý
občan dostane zelený SČÍTACÍ LIST OSOBY. Majitelé a uživatelé bytů
dostanou navíc žlutý BYTOVÝ LIST a majitelé či správci domů ještě oranžový
DOMOVNÍ LIST. Roznáška formulářů končí 25. března 2011.

25./26. března 2011 Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhodným okamžikem sčítání. Informace do
sčítacích formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné v tento rozhodný
okamžik.
Příklad: Pokud se miminko narodilo dvě hodiny po půlnoci, tak ještě nebylo
v rozhodný okamžik na světě a do sčítání se nepočítá. Pokud se ale narodilo hodinu
před půlnocí, tak bylo v rozhodný okamžik mezi námi a je třeba tuto radostnou
novinu do sčítání uvést.
26. března 2011

V tento den je možné začít odevzdávat vyplněné sčítací formuláře. Existují tři
základní cesty:
• Internet
• Předání sčítacímu komisaři
• Odeslání poštou v obálce nebo odevzdání na kterékoliv poště

14. dubna 2011

Do tohoto dne mají všichni podle zákona odevzdat formuláře - ať už je budou
odesílat přes internet, poštou v obálce nebo osobně předávat sčítacímu komisaři.

20. dubna 2011

Končí činnost call centra s bezplatnou linkou 800 87 97 02. Dále bude k dispozici
pro informace o sčítání lidu číslo Českého statistického úřadu 274 057 777, které
je v provozu v úředních dnech. Stále bude také fungovat informační email
info@scitani.cz.

Sčítání lidu krok za krokem
1) Blíží se první návštěva komisaře.
Ještě před tím, než sčítací komisaři začnou roznášet sčítací formuláře, najde každá domácnost ve své
schránce letáček se základními informacemi o sčítání lidu. Spolu s tímto letáčkem bude v každé
schránce lísteček Informace o kontaktních osobách a místech, kde bude uvedeno jméno sčítacího
komisaře, který formuláře přinese, číslo jeho průkazu a termín, kdy do domácnosti přijde. Jméno
komisaře a číslo obvodu, ve kterém provádí sčítání, bude možné ověřit v každé obci na úřední desce.
Čas návštěvy budou volit komisaři nejčastěji v pracovní den v podvečer nebo o víkendu, aby zastihli
rodinu doma. Materiály budou komisaři roznášet do schránek od 26. února do 6. března 2011.
2) Jak poznám sčítacího komisaře?
Sčítací komisař se bude při roznosu formulářů prokazovat speciálním průkazem sčítacího komisaře,
který bude předkládat při návštěvě v každé domácnosti společně s občanským průkazem. Zároveň
bude mít přes rameno modrou tašku s velkým žlutým logem České pošty.
3) Komisaři roznáší formuláře.
Sčítací komisaři navštíví v době od 7. do 25. března každou domácnost v ČR a předají jí dotazníky
pro všechny osoby, které tam žijí (včetně návštěv či podnájemníků, kteří budou v době rozhodného
okamžiku v domácnosti třeba jen přechodně).
Komisař přinese do domácnosti celkem tři formuláře s vysvětlivkami:
• Zelený sčítací list osoby (každý člověk v domácnosti dostane svůj vlastní)
• Žlutý bytový list (každá domácnost dostane jeden)
• Oranžový domovní list (ten dostanou pouze majitelé nebo správci domů)

Osoba starší 15 let může převzít formuláře pro všechny členy domácnosti. Formuláře vám komisaři
předají osobně proti podpisu.
Pokud vás zastihne komisař v místě vašeho trvalého bydliště, bude už na formuláři dopředu
předtištěno vaše jméno a příjmení. Pokud vám bude formuláře předávat na jiné adrese, vyplní
komisař údaje v hlavičce ručně do prázdného formuláře.
Při předání formulářů se vás komisař zeptá, jakým způsobem budete chtít vyplněné formuláře
odevzdat, a nabídne vám tři základní možnosti:
1) On-line vyplnění a odeslání na internetu
2) Osobní odevzdání komisaři (pokud preferujete tuto cestu, komisař si s vámi hned domluví termín
schůzky, kdy přijde formuláře vyzvednout)
3) Odeslání poštovní obálkou do P.O.Boxu ČSÚ (pokud vyberete tuto možnost, předá vám komisař
předtištěnou obálku formátu A4, žádné poštovné v tomto případě domácnost neplatí)
Pokud komisaře kdokoliv požádá o pomoc s vyplněním, vždy mu vyjde vstříc a pomůže.
Pro cizince a národnostní menšiny budou připraveny vysvětlivky v osmi jazycích (angličtina,
němčina, ruština, romština, vietnamština, francouzština, ukrajinština a polština).
2a) Co když se mi navržený termín návštěvy nehodí a nebudu v tu dobu doma?
Pokud vás sčítací komisař nezastihne v avizovaném termínu, vhodí vám do schránky Oznámení
o termínu doručení sčítacích formulářů, kde bude opět uvedeno jméno komisaře, číslo průkazu
a termín, kdy se dostaví podruhé. Pokud by vám ani druhý termín nevyhovoval, můžete zavolat na
bezplatnou linku 800 87 97 02 a domluvit si jiný čas návštěvy.
Pokud vás pak ani podruhé komisař nezastihne, najdete ve schránce Oznámení o náhradním termínu
doručení sčítacích formulářů s informací, že si můžete formuláře vyzvednout na tzv. sběrném místě do
14. dubna. V praxi bude sběrným místem jedna z větších pošt ve vašem regionu.
3) Rozhodný okamžik
Tím je půlnoc z 25. na 26. března 2011. Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhodným okamžikem
sčítání. Informace do sčítacích formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné v tento rozhodný
okamžik.
Příklad:
Pokud se miminko narodilo dvě hodiny po půlnoci, ještě nebylo v rozhodný okamžik na světě a do
sčítání se nepočítá. Pokud se ale narodilo hodinu před půlnocí, v rozhodný okamžik mezi námi
bylo a je třeba jej do sčítání uvést.
Po rozhodném okamžiku začíná sběr formulářů.
4) Sběr vyplněných formulářů
Už při návštěvě komisaře jste se dohodli, jestli vyplníte formuláře on-line, předáte je komisaři osobně
a nebo zda je odešlete v obálce. Ať zvolíte kteroukoliv cestu, je nutné odeslat či odevzdat formuláře do
14. dubna 2011.
a) Vyplnění formulářů on-line
Nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak formuláře odeslat, je internet. Od rozhodného
okamžiku bude možné na www.scitani.cz vyplňovat a odesílat formuláře on-line.

Abyste mohli vyplnit sčítací formuláře na internetu, potřebujete papírové formuláře, které
Vám přinesl sčítací komisař. Na papírových formulářích najdete vpravo dole u čárového kódu
dva unikátní kódy (jeden čistě číselný a jeden, který kombinuje čísla a písmena). Těmi se na
www.scitani.cz přihlásíte, otevře se vám váš formulář a můžete začít vyplňovat. V závěru
kliknete na tlačítko odeslat. Po odeslání obdržíte automatické potvrzení o tom, že formuláře
byly statistikům v pořádku doručeny.
Z důvodu co nejvyšší bezpečnosti je pro on-line vyplnění potřeba Adobe Acrobat verze 9.0 a
vyšší. Pokud máte na svém počítači nižší verzi, bude přímo na stránkách, kde se formuláře
vyplňují, odkaz na bezplatné stažení potřebné vyšší verze Acrobatu.
b) Osobní odevzdání komisaři a pomoc sčítacího komisaře s vyplněním
Pokud jste se se sčítacím komisařem domluvili na osobním odevzdání formulářů, přijde
komisař v domluvený čas formuláře vyzvednout. To je také okamžik, kdy vám pomůže
s vyplněním, pokud o tuto pomoc požádáte.
Může se stát, že se cokoliv ve vašem programu změnilo a nebudete mít možnost být
v domluvený čas doma. Pokud vás komisař nezastihne, najdete ve schránce Oznámení o
termínu sběru vyplněných sčítacích formulářů s návrhem, kdy se komisař pro formuláře zastaví
v termínu novém. Opět bude na tomto Oznámení uvedeno číslo na bezplatnou linku 800 97 87
02, kde je možné navržený termín druhé návštěvy změnit podle vašich potřeb.
Pokud by vás komisař nezastihl ani podruhé, najdete ve schránce obálku formátu A4
s předtištěnou adresou P.O.Boxu a s Oznámením o náhradním termínu sběru vyplněných
sčítacích formulářů, kde bude popsáno, jak můžete formuláře odeslat v obálce.
5) Když budete potřebovat pomoc
Telefon: 800 87 97 02
bezplatná informační linka projektu Sčítání lidu domů a bytů 2011(v
provozu denně 8 - 22 hod od 26. února do 20. dubna 2011)
e-mail:
info@scitani.cz
web:
www.scitani.cz
Komisař:

Úkolem sčítacího komisaře není pouze roznést a sebrat formuláře, ale také pomoci
každému, kdo nebude některé z kolonek rozumět či nebude mít sílu sám formuláře
vyplnit. V takovém případě jsou komisaři připraveni nechat si údaje např. od
nemocného, staršího či nevidomého člověka nadiktovat a formuláře za ně kompletně
vyplní.

Ondřej Kubala
tiskový mluvčí projektu Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Informace o činnosti MŠ Veřovice za měsíc leden 2011
Z počátku tohoto měsíce jsme si plně užívali sněhové nadílky. Obdivovali jsme zimní přírodu při
procházkách, bobovali jsme na kopci, stavěli různé stavby či hledali stopy zvířat.
Leden, je také měsíc našich předškoláků. Společně jsme trénovali barvy, počty, geometrické tvary a
různé dovednosti, které děti uplatní při zápise. Na konci měsíce jsme si připravili barevný týden.
Každý den jsme byli všichni zbarveni do určité barvy a také jsme si o těchto barvách do hloubky
povídali.

Také nám 12. ledna začala první lekce předplaveckého výcviku pro nejstarší děti.
Ve čtvrtek 20. ledna proběhla u nás v MŠ beseda s rodiči předškolních dětí s paní psycholožkou Mgr.
Helenou Pýchovou. Hovořila nám na téma školní zralost. Byl přítomen také pan ředitel ZŠ Mgr. Petr
Mokroš a paní učitelka Mgr. Pavla Besedová, která nám představila program Nanečisto. Rodiče si
domů odnesli užitečné informace.
Hned na druhý den nás navštívila 1. třída s paní učitelkou Pavlou Besedovou. Prvňáčci nám ukázali,
co vše se nového naučili, a na závěr jsme si společně zazpívali.
Poslední návštěvou, kterou jsme ve školce přivítali, byl písničkář Kamil Čapčuch se svým
vystoupením „Zpívánky“. Děti si s radostí zazpívaly i zadováděly. Děkujeme také maminkám na MD,
které k nám přišly se svými dětmi. Chtěly bychom vás také pozvat na další představení, a to na
pohádku Kašpárek a ježibaba, se kterou přijede do školky Divadlo v batohu ve čtvrtek 10. února.
Začátek bude v 9 hodin, vstupné pro dítě bude 30,- Kč. Poslední středu v měsíci 23. února jste k nám
také srdečně zváni.
Na závěr bychom chtěly poděkovat za výbornou pizzu osmi druhů, kterou nám upekl na vánoční
dílnu pan Václav Bartoň.
Mgr. Renata Jandová

OZNÁMENÍ KRONIKÁŘKY OBCE
Vážení spoluobčané,
rok 2010 je nenávratně pryč a je tu doba jeho bilancování. V některých organizacích a spolcích valné
hromady či výroční schůze již proběhly, v jiných se budou konat v nejbližších termínech. Za tímto
účelem jsou připravovány zprávy o veškeré činnosti za uplynulý rok, a proto se, právě v tuto dobu, na
Vás obracím s prosbou o poskytnutí informací pro roční zápis do obecní kroniky.
Se stejnou prosbou se obracím i na jednotlivce, ať už sportovce, umělce a další, kteří ač nejsou členy
veřovických klubů, Veřovice reprezentují jakožto jejich občané či bývalí občané.
Uvítám každý příspěvek, každou fotografii, každou tiskovinu dokladující život v obci a činnost a
úspěchy „Veřovjanů“.
Děkuji svým „starým známým“ přispěvovatelům za jejich cenné informace a těším se na
další spolupráci s nimi, ale i s dalšími ochotnými poskytnout jakoukoliv zajímavost pro
kroniku.
Všem Vám přeji, ať v roce 2011 převažuje to dobré nad tím méně dobrým.
Antonie Pšenicová
kronikářka, psenicova.antonie@seznam.cz

POZVÁNKA NA DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
SRPŠ ve Veřovicích Vás všechny zve v neděli 13.2.2011 od 14,00 hod do
Kulturního domu ve Veřovicích na tradiční

Bude pro Vás připraven zábavný program, soutěže, občerstvení a tombola. Rovněž bude vyhlášeno
šest nejoriginálnějších masek.
Vstupné na tuto akci je dobrovolné.
Na všechny maskované i nemaskované se těší SRPŠ.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AFC
Dne 25.2. 2011 se uskuteční v Restauraci U Sudu ve Veřovicích Řádná valná hromada fotbalového
klubu AFC Veřovice, o.s. s tímto programem:
1/ Zahájení, schválení programu valné hromady
2/ Volba mandátové a návrhové komise
3/ Zpráva předsedy klubu o stavu fotbalu v obci a plán činnosti na rok 2011
4/ Zpráva o hospodaření za rok 2010 a návrh rozpočtu na rok 2011
5/ Zpráva revizní komise
6/ Zpráva mandátové komise
7/ Diskuze
8/ Návrh a schválení usnesení
9/ Závěr
Výbor fotbalového klubu srdečně zve všechny své členy na tuto valnou hromadu. Začátek je stanoven
na 18,00 hodin. Občerstvení je zajištěno.
Výbor AFC Veřovice, o.s.
POZVÁNKA NA PYŽAMOVÝ PLES
A je to opět tady !
Vážení příznivci veselé zábavy !
Spolek aktivistů společně s MŠ Veřovice Vás zve dne 26. února 2011 od 19,00
hodin do Kulturního domu ve Veřovicích na

Tombola a občerstvení zajištěno. Hudba: ARRION.
Vstupné: 50,-Kč v pyžamu, 60,- Kč ostatní.
Srdečně zvou pořadatelé.

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM PLESU
Dne 15. ledna 2011 se uskutečnil ve Veřovicích Muzikantský ples.
Pořadatelé si dovolují poděkovat těmto sponzorům:
SITEX-Zdeněk Halamík, MAVAS-Vladimír Matúš, Renolt servis-Stanislav Geryk, Penzion DANKADana Káňová, Restaurace U Hyklů-Kateřina Fenclová, Pálenice Veřovice-Břetislav Piterák,
Kadeřnictví Kopřivnice-Irena Tóthová, Martin Lacina, Hospůdka V Zatáčce-Eva Fenclová, ALVE
spol. s r.o. Veřovice, Jídelna Tatrovanka Kopřivnice, Pekařství-Hana Černochová, Miroslava
Drozdová-BIOTHERIK, Restaurace Na Žabárně Frenštát p.R., Restaurace Na Fojtství-Jaroslav
Balcárek, Restaurace Dolní Dvůr-Martina Kratochvílová, Cukrářství-Marie Machová, Plastová okna
a dveře-Lukáš Kašpárek, Žaluzie-Radomír Pavliska, Květinářství-Lukáš Beseda, Restaurace U Sudu
Veřovice, Občerstvení U Jany Veřovice, PVC Okna-Petr Guryča, Řeznictví-Jan Kučera, Servis
pokladen-Ladislav Kašpárek, Smíšené zboží U Ivánků Veřovice, OREL jednota Veřovice,
Štramberské uši-Marta Knapková, Ženklava.

☺
OBECNÍ ÚŘAD VEŘOVICE PŘIPOMÍNÁ - poplatky pro rok 2011
* POPLATEK ZA 1 PSA

120,- Kč

* POPLATEK ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
ZA 1 OSOBU

400,- Kč

POZVÁNKA NA STEAKOVÉ SPECIALITY
Restaurace Na Fojtství ve Veřovicích Vás srdečně zve na

které se budou konat
od pátku 18. března - do neděle 20. března 2011.
Šéfkuchař pro Vás připraví pestrou nabídku tradičních
steakových pochoutek. Rezervace osobně nebo na tel.č. 556 857 188.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

PIZZY OD FOJTA
Pečeme pizzy třicetdvojky, to jako průměr ne stáří
1. Šunková s žampióny
(salsa, šunka, žampióny, rajče, sýr, olivy, oregano )
2. Šunková s ananasem
(salsa, šunka, ananas, žampióny, sýr, oregano )

85,- Kč
85,- Kč

3. Mozarella
85,- Kč
(salsa, šunka, rajče, mozarella, olivy, oregano )
4. Sýrová bašta
90,- Kč
(salsa, rajče, žampióny, niva, uzený sýr, hermelín,mozarella)
5. Pizza Niva
85,- Kč
(salsa, poličan, šunka, rajče, niva, oregano )
6. Pikant
90,- Kč
(salsa, anglická slanina, klobása, cibule, sýr, zelený pepř, oregano)
7. Tuňáková
90,- Kč
(salsa, šunka, tuňák, cibule, sýr, olivy, oregano )
8. Čabajka
90,- Kč
(salsa, čabajka, anglická slanina, mozarella, oragano )
9. Smraďoch
90,- Kč
(salsa, poličan, tvarůžky,cibule,sýr, oregano )
10. Valach
90,- Kč
(salsa, anglická slanina, šunka, žampióny, sýr, kukuřice, oregano )
Chcete si přidat:
50 g uzeniny
15,- Kč
50 g sýry
15,- Kč
30 g olivy, žampióny 8,- Kč
Krabice na pizzu
5,- Kč

Děkujeme a těšíme se na Vaši návštěvu
www.fojtverovice.cz.cz
Tel.č. 556 857 188

Prozatím pečeme pizzu v těchto dnech: úterý, pátek, sobota, neděle.

Tisková zpráva
GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ
Odbor 54 - Komunikace a mezinárodních vztahů
Lazarská 7, 117 22 Praha 1

ČESKÁ DAŇOVÁ SPRÁVA

Včasným podáním přiznání k dani z nemovitostí se ušetří 500 Kč
31. ledna letošního roku je pro 3,5 milionu daňových poplatníků posledním dnem, kdy mohou přiznat
daň z nemovitostí. V letošním roce se v případě nepodání přiznání včas poplatníci nevyhnou sankci za
pozdě podané přiznání v minimální výši 500 Kč.
Povinnost podat přiznání mají všechny osoby, které v průběhu roku 2010 nově nabyly nemovitost
(např. koupí, darem, dědictvím, kolaudací apod.). Poplatníci, kteří již podali přiznání v některém
z předchozích zdaňovacích období, mají tuto povinnost pouze v případě, že se změnily okolnosti
rozhodné pro vyměření daně, tj. např. došlo k prodeji nemovitosti nebo naopak k nabytí další (dosud
nepřiznané) nemovitosti nebo došlo ke změně v osobě poplatníka. Počínaje zdaňovacím obdobím roku
2011 je možné přiznat daň jen za svůj spoluvlastnický podíl a to nejen u pozemků, nýbrž nově i u
staveb a bytů.
Pokud dojde pouze ke změně sazeb, koeficientů nebo cen půdy, současní poplatníci daně čistě z tohoto
důvodu přiznání podávat nemusí, změny ve vyměření daně zohlední sám finanční úřad.
Tiskopisy přiznání k dani z nemovitostí lze nalézt v aplikaci „Daňový portál“ - http://eds.mfcr.cz.
Výhodou této aplikace je, že obsahuje jednoduchého průvodce pro vyplnění přiznání. Největším
přínosem takto vyplňovaného přiznání je automatické doplňování sazeb a koeficientů, které je jinak
nutno získat přímo na finančním úřadě. Aplikace elektronických podání po vyplnění celého tiskopisu
zkontroluje formální správnost vyplněného přiznání a zároveň umožňuje jeho přímé odeslání

finančnímu úřadu. Pokud není takto odeslaná písemnost opatřena zaručeným elektronickým
podpisem, je nutné do 5 dnů takové podání doplnit na příslušný finanční úřad o vlastnoručně
podepsaný tzv. e-tiskopis, který je systémem vygenerován po odeslání datové zprávy.
Platné tiskopisy daňových přiznání jsou rovněž k dispozici na internetových stránkách české daňové
správy - http://cds.mfcr.cz a na všech finančních úřadech.
První termín splatnosti daně z nemovitostí je k 31. 5. 2011. Do té doby všichni
poplatníci obdrží složenku s uvedením výše stanovené daně. Vyčkáním na tuto
složenku lze předejít možným přeplatkům či nedoplatkům.
V Praze dne 18. 1. 2011
JUDr. Jaroslava Musilová, v. r.
tisková mluvčí

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. **

KAMENICTVÍ
NABÍZÍME:
- výroba a montáž pomníků moderních i klasických tvarů z kvalitních materiálů
- renovace stávajících pomníků
- 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
- přijedeme, poradíme a zakázku sjednáme v místě Vašeho bydliště zdarma
- odvádíme profesionální práci již víc než 10 let !!!
u: Petr Janek, Máchova 61,Nový Jičín,tel.:777 223 171
e-mail: kamenictvijanek@seznam.cz, IČ: 64973182
nebo u: Pavel Křížek, Veřovice 173

OBJEDNÁVKY

NA ZAKÁZKY SJEDNANÉ

DO 31.3. SLEVA 20% NA KAMENICKÉ

PRÁCE!

MÍŘÍ DO VEŘOVIC ! ! ! ! ! !
ZUMBA je taneční fitness hodina plná energie, skvělé hudby a dobré nálady. Kombinuje
dynamickou latinsko-americkou hudbu a latinsko-americké tance spolu s aerobními
pohyby. Zumba vychází z principu, že cvičení by mělo být zábavné a jednoduché. Je to
cvičení, které Vám zaručeně zvedne náladu!

Choreografie střídají pomalé a rychlé rytmy na principu intervalového tréninku s cílem
spalovat tuky, zformovat a posílit celé tělo. Princip intervalového tréninku maximalizuje
výdej kalorií, spalování tuků a formování svalů. Zaměřují se na svalové partie, jako zadek,
nohy, ruce, břicho a nejdůležitější sval těla, vaše srdce!

Zumba je skvělá nejen pro Vaše tělo, ale hlavně pro vaši mysl. Co tak zapomenout na běžné
problémy všedního dne a přijít vytancovat všechny svoje starosti? Vysoká dávka endorfinů
je zaručena!

PŘIJĎTE VYZKOUŠET PRVNÍ LEKCI!
4. 2. 2011 v 18,00hod. V ORLOVNĚ VE VEŘOVICÍCH
Pod vedením zkušené lektorky Petry Houšťavové
S sebou: sportovní oblečení a přezutí, ručník, 35 Kč
Další informace na tel. č. 733 387 792

ROZHÝBEJTE SE V RYTMU ZUMBY!

OREL jednota Veřovice oznamuje rozšíření provozu sauny. Od středy 2.2.2011 bude sauna otevřena i
ve středu.
Provoz sauny:
17,30-19,00 hod ženy
Středa
Pátek
17.00-19.00 hod. ženy
Sobota
16.00-18.00 hod. ženy
Neděle
16.00-19.00 hod. ženy

19,00-20,30 hod. muži
19.00-21.00 hod. muži
19.00-21.00 hod. muži

NABÍDKA - PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ
DŘÍVÍ - BUK
SKLAD - TROJANOVICE - BYSTRÉ
DŘÍVÍ NAŠTÍPANÉ, NAŘEZANÉ NA:
 PROSTOROVÉ METRY- ROVNANÉ ( PRM )
 NEBO ŠPALKY DLE DOHODY
MOŽNOST ODVOZU ODBĚRATELI.
KONTAKT: tel.č. 603 315 738

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
13.500,-Kč/m3 + DPH
* dub prkna 30 mm - výběr
10.700,-Kč/m3 + DPH
Sídlo: Životice u Nového Jičína 194
Kontakt: telefon č.  556 759 385, www.asompo.cz

NABÍDKA
Hotel Petr Bezruč *** v Malenovicích
PŘIJEĎTE SI ODPOČINOUT DO BESKYD.
Bazén se slanou vodou, bowling, sauna, solná jeskyně, masáže čokoládové, medové,
indické a jiné ...
Kontakt:
Hotel Petr Bezruč ***
Malenovice 327
739 Frýdlant nad Ostravicí
www.hotelpetrbezruc.cz
Telefon: 558 675 341
Mobil: 737 211 111
E-mail: recepce@hotelpetrbezruc.cz

JUBILANTI NA MĚSÍC ÚNOR 2011
Jana Geryková
Jiřina Votavová
Árpád Tóth
Jarmila Fitowská
Rudolf Görig
Jitka Olšáková
Irena Urbanovská
Anna Hyvnarová
Albín Tománek



Nikdo nikdy neříkal, že život je lehký. Říkali jen, že žít se vyplatí.“

Štěstí, zdraví a dlouhá léta přejeme únorovým jubilantům v obci Veřovice

Vzpomínka
Dne 18. února 2011 uplyne 10 let od úmrtí pana Miloslava Grozmana.
S láskou vzpomíná rodina

Vzpomínka
Dne 18. února 2011 uplyne již 20 let od úmrtí pana Josefa Laciny, který by se v červenci tohoto roku dožil
100 let.
Stále vzpomínají dcera Zdeňka a syn Miroslav s rodinami.

Poděkování
Děkujeme touto cestou příbuzným, známým, veřovským hasičům i ostatním spoluobčanům, kteří se
naposledy přišli rozloučit se zemřelým panem Václavem Markem. Děkujeme za slova útěchy, soustrasti i
květinové dary.
Zarmoucená rodina

