Březen 2011
Motto: Mimosa pigra - citlivka
Citlivka je agresivní dřevnatý keř, velmi citlivý na vnější podněty s obrovskou životaschopností. Je
invazní, může při svém rozsáhlém výskytu způsobit záplavy tím, že zatarasí proud vody v řekách.
Tato rostlina snižuje v krajině počty ptáků. V její přítomnosti přežijí jen velcí, odolní a silní.
Výpis z encyklopedie Rostliny
Milé ženy,
tento úvodník je věnován Vám a Vašemu svátku.
V roce 1908 vyhradili američtí socialisté jeden den v roce, a to 8. březen pro demonstrace za práva
žen. Osmý březen se tak stal Mezinárodním dnem žen.
Boj za rovnoprávnost žen ve společnosti trvá již více než dvě stě let. V 18. století neměly ženy žádná
práva a byly považovány za majetek svých manželů nebo otců. Až Velká francouzská revoluce je
inspirovala ke zpochybnění tohoto stavu. Na počátku 19. století vedly ženy kampaň za právo na
vzdělání a výběr povolání. Od čtyřicátých let 19. století se americké a britské ženy zaměřily na boj
za volební právo. První zemí, kde ženy volební právo získaly, však byl v roce 1893 Nový Zéland a
po něm Austrálie. V Československu bylo volební právo žen uzákoněno až v roce 1920. V
šedesátých a sedmdesátých letech 20. století má již hnutí žen za rovnoprávnost velký politický vliv.
Mezi požadavky je uzákonění zákazu diskriminace v zaměstnání a vzdělávání. Ženy se dostávají do
nejvyšších státních funkcí. Jistě znáte jména Vigdís Finnbogadóttir, Sirimávo Bandáranájak,
Mária de Lurdes Pintassilgo nebo Gro Harlem Brundtland. Že ne ? No tak alespoň Indíra
Gandhíová, Margaret Thatcherová, Evita Perónová nebo Angela Merkelová. Nemusíme však
chodit tak daleko a tak vysoko. Rozhlédněme se po okolí kolik funkcí starostů již zastávají úspěšně
ženy. Není divu. Vývoj prý jde po spirále a druhý matriarchát se blíží. A ženy na rozdíl od mužů
jsou citlivky. A rostlina citlivka, mimóza je také symbolem Mezinárodního dne žen. Přečtěte si
proto znovu motto a sami vidíte, že my, muži, se máme na co těšit!
Přes to přeji našim ženám k jejich svátku jen to nejlepší a zároveň je prosím, až to jednou tady
všechno převezmou, aby nám, mužům nevracely to, co za patriarchátu musely strpět. A místo
citlivky ode mne raději růžičku.
Břetislav Piterák
starosta obce

POZVÁNKA
na 5. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, které se koná
dne 22. března 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

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
Zprávy předsedů KV a FV
Informace starosty obce o činnosti orgánů obce
Volba člena finančního výboru
Rozpočtová opatření a finanční záležitosti
Výběrová řízení
Majetkoprávní záležitosti
Různé
Závěr

Program zasedání může být pozměněn a doplněn na začátku zasedání na návrh starosty
nebo členů zastupitelstva obce. 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
ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, konaného dne 22.2.2011
Zastupitelstvo obce v souladu se zákonem č.128/200 Sb. o obcích, v platném znění:
Schvaluje program 4. zasedání ZO dle předloženého návrhu.
Volí návrhovou komisi ve složení Anna Štěpánová a Ing. Lenka Zábranská.
Bere na vědomí zprávy předsedů kontrolního a finančního výboru.
Bere na vědomí informaci starosty obce o činnosti orgánů obce.
Schvaluje rozšíření účelu dotace pro Orel Jednota Veřovice na rok 2010 o startovné
a nákup potřeb pro práci s dětmi.
4/6 Bere na vědomí zadávací dokumentaci pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku
zadávanou formou otevřeného řízení v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a
příjemce podpory - Operační program ŽP a dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách v platném znění.
Název zakázky: Protipovodňová opatření obcí Novojičínska, varovný a vyrozumívací
systém.
Zadavatel: Obec Hodslavice
4/7 Schvaluje doporučení výběrové komise uzavřít smlouvu o dílo na zakázku:
„Rekonstrukce elektroinstalace a ÚT, obložení stěn a stropů v KD Veřovice“ s firmou
TEPLOTECHNA Ostrava, a.s.
4/8 Ukládá starostovi obce uzavřít smlouvu o dílo na zakázku:„ Rekonstrukce
elektroinstalace a ÚT, obložení stěn a stropů v KD Veřovice “ s firmou
TEPLOTECHNA Ostrava, a.s., Šenovská 101/543, 716 12 Ostrava - Slezská Ostrava,
IČ: 45193771. Termín: 28.02.2011.
4/9 Revokuje na základě písemného oznámení pana Miloslava Pítra, Veřovice 34, usnesení
Zastupitelstva obce Veřovice č. 3/16
4/10 Schvaluje přijetí žádosti pana Davida Golda, Dolina 194, Mořkov o zařazení do
výběrového řízení na pronájem prostor v budově pošty č.p. 6, bývalá prodejna
potravin o celkové pronajímané ploše 69,77 m2.
4/11 Schvaluje na základě výsledků tajného hlasování uzavření smlouvy o pronájmu
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4/4
4/5

4/12
4/13
4/14

4/15

4/16
4/17

nebytových prostor v budově pošty č.p.6, bývalá prodejna potravin o celkové
pronajímané ploše 69,77 m2 od 1.3.2011, s panem Davidem Goldem, Dolina 194,
Mořkov, za podmínek stanovených v usnesení Zastupitelstva obce Veřovice č. 3/15
Záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední desce.
Schvaluje zveřejnění záměru pronájmu místnosti v budově revíru čp. 197 k
podnikatelským účelům.
Schvaluje prodej pozemku parc.č. 1094/7 o výměře 105 m2 za cenu 50,- Kč / m2 paní
Ireně Matúšové, Veřovice 527.
Schvaluje zveřejnění záměru prodeje na úřední desce: pozemek parc.č. 2095/4
o výměře 31 m2 , pozemek parc.č. 2095/3 o výměře 8 m2 a pozemek parcela č. 2193/2
o výměře 86 m2 dle GP č.1125-50/2010 a GP č. 1130-6/2011.
Ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, jakožto akcionář společnosti ASOMPO, a.s., se sídlem
Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72, IČ 258 72 826, deleguje jako zástupce obce
pro výkon všech práv akcionáře pana Ing. Břetislava Piteráka, nar. 18.10.1950, bytem
Veřovice 546. Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu
všech práv akcionáře jménem akcionáře na více valných hromadách v období určeném
dle následující věty, a to k výkonu všech práv akcionáře na všech řádných,
mimořádných nebo náhradních valných hromadách společnosti ASOMPO, a.s.
Tato delegace zaniká dne 31.12.2014 nebo odvoláním zastupitelstvem obce před
uplynutím termínu uvedeným v této větě.
Zmocněnec je ve smyslu § 33a odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve
znění pozdějších předpisů, oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu jiné
osobě, aby místo něho jednala za zmocnitele, a to konkrétně a výhradně panu Ing.
Jindrovi Zábranskému, nar. 14.02.1952, bytem Veřovice 185.
Ustanovuje komisi pro životní prostředí ve složení: Ing. Lenka Zábranská, Veřovice
185, Ludvík Matúš, Veřovice 148 a Roman Štefek, Veřovice 298.
Schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc.č. 325/2 v k.ú. Veřovice o
Výměře cca 40 m2 .
Ing. Břetislav Piterák
starosta obce

Ing. Jindra Zábranský
místostarosta obce

K jednání 4. zasedání zastupitelstva obce Veřovice ( 22.02.2011)
- Doslovná citace dopisu paní Pavlíny Křížkové, Mořkov:
„Vyjádření k výběrovému řízení o pronájem nebytových prostor v obci Veřovice
Dne 22.2.2011 jsem byla přítomná 4. zasedání zastupitelstva v obci Veřovice, kde se měl mimo jiné
projednávat pronájem nebytových prostor v budově pošty čp. 6. Svou žádost o pronájem, kde jsem
chtěla provozovat řeznictví jsem podala na OÚ ve Veřovicích dne 15.12.2010. Dne 25.1.2011 na 3.
zasedání zastupitelstva proběhlo výběrové kolo, jehož nový nájemce později odstoupil. Do druhého
kola postoupily zbývající podané žádosti a podle slov pana starosty Ing.B. Piteráka, se neměly nové
žádosti přijímat, jak uvedl v únorovém zpravodaji. Na 4. zasedání zastupitelstva se však dostavil nový
zájemce o pronájem pan D. Gold z Mořkova, který neměl podanou žádost v 1. kole a tato žádost byla
dodatečně schválena a přijata zastupiteli a následně získal potřebných 7 hlasů. Myslím si, že toto
jednání bylo nekorektní k ostatním žadatelům, kteří si podali žádosti v daném termínu a navíc pan
Gold nenabízel služby v takovém rozsahu, v jakém jsme je nabízeli ve spolupráci s paní O. Kociánovou,
i když s menšími stavebními úpravami, které jsme však chtěli hradit z vlastních prostředků.
Tak se ptám proč…..?

Křížková Pavlína “

- Doslovná citace dopisu paní Oldřišky Kociánové, Veřovice:
„Vyjádření k rozhodnutí o pronájmu nebytových prostor v budově pošty
Reaguji tímto na nestandardní postup některých členů zastupitelstva při rozhodování o pronájmu
bývalé prodejny potravin. Pronájem dostal pan D.Gold z Mořkova, o jehož existenci jsem se dozvěděla
až na 4. zasedání zastupitelstva, které se konalo 22.2.2011. I přesto, že pan D.Gold neměl podanou
žádost v 1. kole a další žádosti, jak píše pan starosta v únorovém zpravodaji se „nepřijímají“, bylo
rozhodnuto při hlasování s počtem 7 (potřebných) hlasů v jeho prospěch. Pan D.Gold navíc při
podnikatelském záměru nenabízel žádné další služby pro občany Veřovic, než byly nabídnuty z mé
strany a ze strany paní Křížkové. Zároveň chci poděkovat zbývajícím členům zastupitelstva za hlasy,
které mi dali a panu L.Urbanovskému za objektivní přístup, kdy se zdržel hlasování.
Ve Veřovicích 28.2.2011

Kociánová O.

Pronájem nebytových prostor v budově revíru
Zastupitelstvo obce na svém 4. zasedání rozhodlo pronajmout prostor bývalé prodejny U Bartoně v
budově pošty panu Davidu Goldovi, Dolina 194, Mořkov, který zde bude provozovat řeznictví a
prodej potravin. Svou žádost o pronájem podal pan Gold opožděně po stanoveném termínu. Každá
žádost musí být na obci zaregistrována a o jejím přijetí rozhodnuto ať kladně či záporně. Proto dal
starosta o přijetí této žádosti hlasovat, vzhledem k tomu, že na jedné straně byla žádost podána po
stanoveném termínu, na straně druhé zde byla nabídka služeb, které si občané přáli. Zastupitelé
obce dvanácti hlasy jednoznačně rozhodli o přijetí žádosti pana Golda do dalšího výběru. Teprve
poté se uskutečnilo tajné hlasování o nabídkách s tím výsledkem, že zastupitelé obce v poměru
hlasů 7 pro Davida Golda a 4 pro společnou nabídku Oldřišky Kociánové a Pavlíny Křížkové
rozhodli uzavřít nájemní smlouvu s firmou Řeznictví GOLD s.r.o.
Na námitku, že zastupitelstvo nepostupovalo vůči ostatním žadatelům férově, protože přijalo
nabídku, která byla podána po termínu, odpovídám, že také při minulém výběru nebralo
zastupitelstvo striktně dobu podání žádosti a nabídky přijalo všechny, třebaže některé z nich byly
rovněž podány po termínu, např. nabídka paní O.Kociánové.
B. Piterák

Kapitoly z historie naší obce
16. století poklidu a 17. století plné válek.
Veřovice nadále patřily ke štramberskému panství. Až do roku 1558 drželi toto panství společně s
panstvím fulneckým a starojitským Žerotínové. Albrecht, Lacek, Viktorín, Jan a Bernard dbali o
rozkvět svých panství, zvláště po stránce hospodářské.
V roce 1558 se usnesla obec novojitská odkoupit štramberské panství za 39.000 zlatých a tak se
Veřovice poprvé dostaly pod Novojičínsko. 16. století bylo na události velmi poklidné a jen závěr
století byl pokažen morovou epidemii, která štramberské panství postihla v roce 1585, a také
prvními procesy s čarodějnicemi. Veřovicím se čarodějnice vyhýbaly a tak se u nás neupalovalo. Za
to v sousední Ženklavě byli v roce 1592 upáleni za spolčování s ďáblem Jan Krumpholtz a jeho
matka Zuzana.
A to už začíná 17. století, kdy je nastolen v celé zemi habsburský absolutismus. Byla zakázána
činnost českobratrských sborů, nastala ostrá perzekuce českých bratří. Odezvou bylo české
stavovské povstání, ke kterému se rovněž připojila Morava. Mezi hlavními stoupenci odboje proti

císaři Ferdinandovi II byl Karel starší ze Žerotína. Povstalci podporovali na český trůn Bedřicha
Falckého, který v roce 1620 potvrdil novojitskému panství, ke kterému patřily i Veřovice , všechny
výsady.
Téhož roku ovšem vpadli na Moravu císařovi spojenci, polští kozáci. Ti vypalovali vesnice od
Ostravy až po Valašské Meziříčí. Veřovice nebyly na hlavním tahu a zřejmě postiženy nebyly.
Nicméně začíná dlouhé období vojenských a loupeživých vpádů , drancování měst a obcí a strádání
obyvatelstva.
Bitva na Bílé hoře znamenala strašnou porážku českých stavů.
Obyvatelstvo Veřovic jako součást štramberského a novojitského panství prožívalo společná
utrpení s obyvateli okolních obcí a měst.
V roce 1621 se město Nový Jičín vzdalo císařskému vojsku vedenému generálem Buquoyem. Lidé
před vojáky prchali i s dětmi do lesů, mnozí v kruté zimě pomrzli. V té době prchá z Fulneku také
Jan Ámos Komenský.
Ještě v témže roce vpadlo do kraje španělské vojsko a pokračovalo v loupení a drancování. Proti
císaři Ferdinandovi II povstali Valaši, spojili se markrabětem Janem Jiřím, knížetem krnovským,
který byl velitelem vojska Bedřicha Falckého. Markrabě zaútočil proti císařským v Novém Jičíně,
Nový Jičín v roce 1621 vypálil a dále plenil celý kraj. Císař nelenil a vyslal proti markraběti svůj
pluk, kterému velel Tiefenbach. Císařský pluk obsadil v roce 1621 okolí Nového Jičína a vybíral si
rovněž svou daň na obyvatelstvu.
V roce 1623 vtrhli na Moravu Maďaři vedení Bethlemem Gaborem a k nim se přidali Valaši. Proti
nim zaútočili polští kozáci, císařovi spojenci. Ti 21.2.1624 vypálili Štramberk, Ženklavu a Rybí. Pro
Veřovice naštěstí zase těsně vedle.
23.5.1624 za účast v odboji zbavil císař Ferdinand město Nový Jičín a celé panství všech privilegií.
Celé panství se navíc stává majetkem jezuitů z Olomouce. Nastává období rekatolizace.
A do toho všeho pokračovala třicetiletá válka.
V lednu 1627 přitáhla protestanská dánská armáda generála Mansfelda, kterou znovu podporovali
Valaši. Protestanti drancovali štramberské panství až do července, kdy proti nim zakročilo
Valdštejnovo císařské vojsko. To pak pokračovalo v drancování a plenění celého okolí Nového
Jičína s ještě větší intenzitou.
Jezuitská rekatolizace útrapy obyvatel ještě prohloubila. Od roku 1629 byla provedena úprava
poddanských povinností, samozřejmě k horšímu.
Konec třicetileté války se pomalu blížil. Už se u nás vystřídali Poláci, Maďaři, Valaši, Dánové a
vojska habsburská. Samozřejmě ještě někdo tu chyběl. A tak v roce 1642 se tu objevili Švédové,
vojsko generála Torstensona, a obsadili Odry, Fulnek a Starý Jičín. Odtud prováděli daleké
loupeživé výpravy do okolí. Lidé před nimi prchali do lesů.
Po třicetileté válce, která skončila v roce 1648 nastal nebývalý úpadek hospodářský i morální.
Značně ubylo obyvatel, jednak byli ve válkách pobiti, jednak pomřeli útrapami a mrazem,jednak
zemi opustili a v neposlední řadě je zkolily morové epidemie v létech 1624 a 1644. O co bylo
obyvatel méně, o to více museli robotovat na panském. Tuto dobu nám připomínají různá
příjmení, která jsou švédského nebo dánského původu, například Geryk, původně Görig. A také,
jak tvrdí Jaroslav Hašek, se od těch dob v některých hospodách mluví po půlnoci švédsky.
V roce 1678 se objevil na obloze zajímavý přírodní úkaz. Zvláště krvavé zabarvení Slunce a Měsíce,
které trvalo šest dnů. Jakoby předzvěst dalších válek. Protože hned na to vtrhli na východní

Moravu uherští kuruci vedeni Emerichem Tökölym. Pro případ zemské obrany byla vyhlášena
veřejná sbírka a hejtman olomoucko-přerovského kraje Karel mladší ze Žerotína najal několik set
ozbrojenců z řad Valachů pro službu v zemské obraně. Země byla před uherskými povstalci
ochráněna. Předčasně však byla tato zemská obrana rozpuštěna, protože uherští povstalci se na
Moravu vrátili a plenili, co se dalo. V roce 1680 na Radhošti, Javorníku, Kotouči a na Hlásnici
plápolaly ohně, varující obyvatele. V červnu uherští kuruci vypálili a zle poničili Frenštát včetně
okolních dědin. Veřovice uchránila moravskoslezská veřejná zemská hotovost, která uherské
kuruce rozprášila. Pro další ochranu regionu byl zřízen z moravských Valachů sbor portášů, jakési
četnictvo na hranicích. Jejich úkolem bylo chránit východní hranici před Maďary a loupežníky.
Hlavní stanoviště portášů prý bylo ve Veřovicích.
Století válek končí honem na čarodějnice, další morovou epidemií v roce 1689 a invazí kobylek,
která postihla v roce 1693 Fulnek a Odry.
Pokračování příště.
Podle dostupných pramenů opět zpracoval Břetislav Piterák

OZNÁMENÍ O SBĚRU ODPADŮ
Oznamujeme občanům, že sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů z domácností se v naší
obci uskuteční v sobotu dne 14.5.2011
- za kulturním domem
- u nákupního střediska

8,00 hodin - 9,00 hodin
9,30 hodin - 10,30 hodin

Nápojové kartony
V měsíci lednu 2011 jste obdrželi do svých domácností pytle oranžové barvy pro sběr nápojových
kartonů. Systém sběru je podrobně popsán v prosincovém Zpravodaji. První sběr bude proveden
31. března 2011. Pytle s nápojovými kartony položte před svá obydlí na krajnici nebo příkopu.
Nemusíte snášet na místa svozu popelových nádob.
V případě, že budete potřebovat další pytle pro sběr nápojových kartonů,
budou k dispozici koncem měsíce března 2011 na OÚ Veřovice. Na termín
svozu nápojových kartonů budete upozorněni hlášením v místním rozhlase.
Ing. Jindra Zábranský, místostarosta obce

Informace o činnosti MŠ Veřovice za měsíc únor 2011
Celý únorový měsíc patřil pohádkám, zpěvu, tanci, karnevalu a všemu, co patří k masopustu.
Nechyběla také návštěva pravé domácí zabijačky.
Největší slavností byl Karnevalový rej, který se uskutečnil v úterý 22. února. V tento den jsme se
proměnili v nejrůznější pohádkové bytosti. Celý den jsme tančili, soutěžili, dováděli a hráli plno
her. Školka byla plná smíchu a zábavy.

Poslední středu v měsíci jsme přivítali maminky na mateřské dovolené se svými dětmi. Opět vás
zveme 30. března v obvyklém čase od 9 - 11 hodin. A to není ještě všechno…
Kvůli velké nemocnosti jsme přesunuli pohádku Kašpárek a ježibaba na měsíc březen. Představení
se odehraje ve středu 15. března v 9 hodin. Vás, maminky s dětmi, také rádi ve školce uvítáme.
Poslední velmi radostnou událostí bylo vymalování oddělení Veverek. Touto cestou bychom chtěli
poděkovat malíři panu Karlu Pekárovi.
Chtěli bychom vás také pozvat na Velikonoční dílnu ve čtvrtek dne 7. dubna.
A to nejdůležitější:
ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012, SPOJENÝ SE
DNEM OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, SE USKUTEČNÍ VE STŘEDU 23.3. 2010 V DOBĚ
OD 8-15 HODIN. VEMTE S SEBOU RODNÝ LIST DÍTĚTE A OBČANSKÝ
PRŮKAZ. VŠECHNY VÁS CO NEJSRDEČNĚJI ZVEME NA NÁVŠTĚVU.
Renata Jandová
INFORMACE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU NOVÝ JIČÍN
Hasiči budou kontrolovat obytné domy
Nejen české domácnosti jsou v dnešní době doslova přeplněny vybavením z materiálů, které se
snadno vznítí a rychle hoří (např. čalouněný nábytek, matrace, bytové textilie). Při případném
požáru v bytovém domě vzniká značné množství toxických zplodin hoření, kterými je ohroženo
velké množství lidí. A to nejen těch, kteří svým chováním požár způsobí, ale dokonce i těch
zodpovědných, kteří bohužel sdílí společné prostory s méně zodpovědným nájemníkem nebo
vlastníkem bytu.
I přes zvýšenou preventivní aktivitu hasičů v předchozích letech a jejich častá upozornění směřující
na vlastníky a provozovatele bytových domů, jak mají zajistit
požární bezpečnost ve svých prostorách a na co upozornit obyvatele bytů, se počet požárů v
bytových domech nedaří snížit. V loňském roce bylo v obytných domech v Moravskoslezském kraji
zaznamenáno celkem 145 požárů s celkovou škodou 16 843 500 Kč. Při požárech v bytových
domech byla v roce 2010 usmrcena 1 osoba a zraněno dalších 51 osob.
Vysoký počet požárů v objektech pro bydlení obecně souvisí i s tím, že se lidé cítí doma bezpečně a
podceňují drobné nehody, které mohou vést ke vzniku požáru. I nevhodně odložená cigareta či
svíčka ponechaná na okamžik bez dozoru dokáže proměnit byt v hořící past naplněnou toxickými
zplodinami hoření. Dalším faktorem pro nelichotivá čísla o požárech v bytových domech je i
nedostatečné vybavení bytových domů hasicími přístroji, neprovozuschopnost hydrantů či
nemožnost jejich použití z důvodu uzamčení. Velkým problémem jsou rovněž neprůchodné únikové
cesty z objektu, které nejen že neumožňují obyvatelům bytových domů včas opustit nebezpečný
prostor, ale také brání hasičům v rychlém a účinném protipožárním zásahu.
Z výše uvedených důvodů se příslušníci oddělení kontrolní činnosti Hasičského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje rozhodli zaměřit svou pozornost v roce 2011 také na bytová družstva a
společenství vlastníků, kde budou provádět kontroly dodržování předpisů o požární ochraně.
Hasiči se tentokrát nezaměří pouze na domy ve vlastnictví velkých bytových družstev či
společenství vlastníků, ale také na ta menší „jednovchodová“.
nprap. Dagmar Benešová, vrchní inspektorka - výchova obyvatelstva

Poděkování sponzorům - ples SDH Veřovice
Sbor dobrovolných hasičů Veřovice děkuje všem sponzorům a hostům za ceny věnované do
tomboly Hasičského plesu, konaného dne 5. února 2011:
ALVE spol. s r.o. Veřovice, Jaroslav Balcárek - Restaurace Na Fojtství Veřovice, Lukáš Beseda Květinářství, Cykloservis, František Černoch - Pekárna Veřovice, Miroslava Drozdová - Biotherik
OÁZA Veřovice, Elektropohony s.r.o. Frenštát p.R., Stanislav Geryk, Tomáš Gold - GOLDYS,
Šárka Jalůvková, Vladimír Jurek, Oldřiška Kociánová - Butik Veřovice, Ludvík Kostelník, Anna
Lacinová, Martin Lacina, Řeznictví Macháč, Marie Machová, MATUŠ TRADE,
Pavel
Nejezchleba, Obecní úřad Veřovice, Palírna Veřovice, Penzion DANKA Veřovice, Ing. Břetislav
Piterák, Lucie Petrášová, Sbor dobrovolných hasičů Bordovice, členům Sboru dobrovolných hasičů
Veřovice, SUBARU Olomouc, Trend Car Nový Jičín, Lenka Zemánková - Kosmetický salón.
Děkují hasiči Veřovice.
Poděkování AFC Veřovice o.s.
Dne 12.2.2011 se uskutečnil tradiční maškarní ples fotbalového klubu AFC Veřovice o.s.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se této akce zúčastnili v maskách i bez za to, že
přispěli k dobré úrovni tohoto plesu. Zároveň děkujeme funkcionářům, hráčům a příznivcům, kteří
se podíleli na přípravě, dále pak hudební skupině Arriön za produkci a občanům naší obce za
finanční podporu.
Zvlášť děkujeme podnikatelským subjektům a osobám, které finančně nebo věcnými dary přispěli
k zajištění tomboly. Jsou to:
Obchod u Ivánků, Alena Linhartová a Zdeněk Tománek - Hospůdka na Hájovně, Josef
Slavík, fa Guryča, Marie Machová, Jiří Vymazal, Martin Marek, Restaurace U Sudu, Zdeněk
Halamík - SITEX, Věra Černochová, Adam Tobiáš, Lučina s.r.o. Veřovice, Radomír Pavliska,
Jaroslav Geryk, MAVAS - Vladimír Matúš, VOSTAV s.r.o., Miloš Pítr, Radek Pavelčák, Eva
Fenclová, Občerstvení U Jany, GOLDYS - Tomáš Gold, Elektro - Lubomír Jeřábek, Dřevostavby Martin Novák, Armatury - Pavel Káňa, Ing. Miroslav Veselka, Martin Lacina, ALVE Veřovice, Iva
Švolbová, Zbyněk Štverka, Radomír Ryška - autodoprava, Pavel Matúš, Miroslav Kolář, Roman
Mička, Lenka Zemánková, Lubomír Sýkora, Marta Surovcová, Dáša Zátopková, Jakub Satek,
Lukáš Beseda - květinářství, Cykloservis Špica-Šlapka, Lukáš Geryk, Irena Tóthová, Oldřiška
Kociánová, Petr Pop, Jaroslav Balcárek, Pálenice - Ing. Břetislav Piterák, TROYER Hotel, Nikey
s.r.o., Jaroslav Štěpán, PPO cz, Cukrovar Hrušovany, Martina Kratochvílová, Hana Černochová,
Michal Šmahlík, Obecní úřad Veřovice, OFS Nový Jičín. Výbor AFC Veřovice o.s.

Pozvánka
Fotbalový klub AFC Veřovice pořádá v sobotu 12. 3. 2011 v místní tělocvičně
fotbalový turnaj přípravek Veřovice Cup 2011. Začátek turnaje je stanoven na 9,00
hodin. Přijďte se podívat a hlavně povzbudit nejmladší fotbalisty.

Srdečně zve AFC Veřovice

Fotbalový kalendář
Datum

AFC Veřovice
Čas

Kolo

Soutěž

jaro 2011
Domácí
AFC

Hosté

26.3.2011

So

15:00

14

IA. tř. muži "A"

2.4.2011

So

13:00

13

MSDŽ

Dobratice

-

AFC

2.4.2011

So

15:30

15

IA. tř. muži "A"

SK Šenov

-

AFC

9.4.2011

So

13:30

14

OP žáci st.

AFC

-

Libhošť

- TJ Depos Horní Suchá

9.4.2011

So

15:30

16

IA. tř. muži "A"

AFC

-

SK Stonava

10.4.2011

Ne

10:00

14

MSDŽ

AFC

-

Štramberk

13.4.2011

St

16:30

1

OP žáci ml.

Bartošovice

-

AFC

15.4.2011

Pá

12:30

1

OP žáci ml.

Skotnice

-

AFC

16.4.2011

So

13:30

1

OP dorost

Fulnek

-

AFC

17.4.2011

Ne

10:00

15

OP žáci st.

Skotnice

-

AFC

17.4.2011

Ne

14:30

15

MSDŽ

Vítkovice

-

AFC

17.4.2011

Ne

16:00

15

IV. Tř.muži "B"

Straník

-

AFC

17.4.2011

Ne

16:00

17

IA. tř. muži "A"

FK Baník Albrechtice

-

AFC

22.4.2011

Pá

16:30

2

OP žáci ml.

AFC

-

Tichá

23.4.2011

So

13:30

14

OP dorost

AFC

-

Pustějov

23.4.2011

So

16:00

18

IA. tř. muži "A"

AFC

-

SK Brušperk

24.4.2011

Ne

10:00

16

MSDŽ

AFC

-

Stachovice

24.4.2011

Ne

14:00

16

OP žáci st.

AFC

-

Štramberk

-

Skotnice "B"

24.4.2011

Ne

16:00

16

IV. Tř.muži "B"

AFC

29.4.2011

Pá

17:00

3

OP žáci ml.

Kunín

-

AFC

30.4.2011

So

14:00

15

OP dorost

AFC

-

Mořkov

AFC

30.4.2011

So

16:30

19

IA. tř. muži "A"

30.4.2011

So

16:30

17

MSDŽ

1.5.2011

Ne

14:30

17

OP žáci st.

1.5.2011

Ne

16:30

17

6.5.2011

Pá

17:00

7.5.2011

So

7.5.2011

- TJ Pražmo-Raškovice
AFC

Havířov
AFC

-

-

Příbor

IV. Tř.muži "B"
9

AFC

-

Mořkov "B"

4

OP žáci ml.

AFC

-

16:30

16

OP dorost

Starý Jičín

-

Fulnek
AFC

So

16:30

20

IA. tř. muži "A"

TJ Heřmanice

-

AFC

8.5.2011

Ne

14:30

18

OP žáci st.

Studénka

-

AFC

8.5.2011

Ne

16:30

18

IV. Tř.muži "B"

-

AFC

8.5.2011

Ne

10:00

18

MSDŽ

Ženklava
AFC

-

Trojanovice

14.5.2011

So

14:00

17

OP dorost

AFC

-

14.5.2011

So

14:30

5

OP žáci ml.

-

Tísek
AFC

14.5.2011

So

16:30

21

IA. tř. muži "A"

Starý Jičín
AFC

-

FC Vlčovice-Mniší

15.5.2011

Ne

10:00

19

MSDŽ

AFC

-

Studénka

-

Mořkov

-

Hodslavice

15.5.2011

Ne

14:30

19

OP žáci st.

AFC

15.5.2011

Ne

16:30

19

IV. Tř.muži "B"

AFC

Výsled

Nižní L

20.5.2011

Pá

17:00

6

OP žáci ml.

21.5.2011

So

10:00

18

OP dorost

21.5.2011

So

15:00

20

MSDŽ

21.5.2011

So

17:00

22

IA. tř. muži "A"

22.5.2011

Ne

10:00

20

OP žáci st.

22.5.2011

Ne

17:00

20

IV. Tř.muži "B"

AFC

-

Bartošovice

Lubina

-

AFC

Český Těšín
TJ Durman Staré
Město

-

AFC

-

AFC

Tísek

-

AFC

Bernartice

-

AFC

25.5.2011

St

17:00

11

OP dorost

AFC

-

27.5.2011

Pá

17:00

7

OP žáci ml.

-

Studénka
AFC

29.5.2011

Ne

10:00

21

OP žáci st.

Tichá
AFC

-

Jeseník

29.5.2011

Ne

14:30

21

IV. Tř.muži "B"

AFC

-

Lubina

29.5.2011

Ne

17:00

21

MSDŽ

AFC

-

Val. Meziříčí

1.6.2011

St

17:00

23

IA. tř. muži "A"

AFC

-

MFK Karviná "B"

3.6.2011

Pá

17:00

8

OP žáci ml.

AFC

-

Kunín

4.6.2011

So

10:00

22

OP žáci st.

Fulnek

-

AFC

4.6.2011

So

15:30

13

OP dorost

Spálov

-

AFC

4.6.2011

So

17:00

22

IV. Tř.muži "B"

Hostašovice

-

AFC

4.6.2011

So

17:00

24

IA. tř. muži "A"

TJ Smilovice

-

AFC

5.6.2011

Ne

15:00

22

MSDŽ

Brušperk

-

AFC

11.6.2011

So

14:30

12

OP dorost

AFC

-

Tichá

11.6.2011

So

17:00

25

IA. tř. muži "A"

AFC

-

TJ Bystřice

12.6.2011

Ne

10:00

12

MSDŽ

AFC

-

Bruntál

12.6.2011

Ne

15:00

12

OP žáci st.

AFC

-

Starý Jičín

12.6.2011

Ne

17:00

14

IV. Tř.muži "B"

AFC

-

Tichá "B"

18.6.2011

So

10:00

13

OP žáci st.

Suchdol

-

AFC

18.6.2011
8.6.2011
17.6.2011

So

17:00
17:00
17:00

26
9
9

IA. tř. muži "A"
OP žáci ml.
OP žáci ml.

TJ Sokol Stará Bělá
Fulnek
AFC

-

AFC
AFC
Starý Jičín

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.

Restaurace Na Fojtství ve Veřovicích přijme servírku, číšníka. Bližší informace na
tel.č. 602 704 975.

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 43,-Kč/m. Pletivo v. 150cm/oko 50x50mm, Zn+PVC, za 59,Kč/m.
THUJE NA ŽIVÝ PLOT od 10 Kč/kus.
Další okrasné dřeviny skladem. Množstevní slevy.
Koupíte u nás také stínicí tkaninu - stínovka.

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 !!!
OBJEDNÁVKY

u: Petr Janek, Máchova 61,Nový Jičín,tel.:777 223 171
e-mail: kamenictvijanek@seznam.cz, IČ: 64973182

nebo u: Pavel Křížek, Veřovice 173
NA ZAKÁZKY SJEDNANÉ

DO 31.3. SLEVA 20% NA KAMENICKÉ

PRÁCE!

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

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

Vážení spoluobčané,
i v letošním roce připravujeme prodejní výstavu s jarní a velikonoční tématikou.
Opět se na Vás obracíme s prosbou o zapůjčení Vašich výrobků pro výstavu, o
ochotu prodávat své výrobky či je poskytnout k prodeji. Uvítáme tipy k obohacení
výstavy. Vaše nabídky a náměty očekáváme na níže uvedených kontaktech.
Těšíme se na setkání s Vámi, účastníky akce i návštěvníky výstavy, v Kulturním
domě ve Veřovicích ve dnech 9. - 10. dubna 2011.
Zdeňka Matúšová, matusova.zdenka@centrum.cz, tel. 774 401 912
Marta Surovcová, kadeřnictví, tel. 604 733 859
Antonie Pšenicová, psenicova.antonie@seznam.cz, tel. 739 765 755

Střední škola hotelnictví a gastronomie
Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace
nabízí vzdělávací kurz

„Výroba zákusků a dortů“
Pilotovaný vzdělávací program je hrazen z projektu UNIV 2 KRAJE
Předpokládaný termín konání: březen - červen 2011
Přihlášky do 15. 3. 2011
Kontaktní osoba: Mgr. Anna Blažková, tel:
556 836 551,
e-mail: anna.blazkova@freniss.cz

OBECNÍ ÚŘAD VEŘOVICE PŘIPOMÍNÁ - poplatky pro rok 2011
* POPLATEK ZA 1 PSA
Splatnost - do 31.3.2011
* POPLATEK ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
ZA 1 OSOBU
Splatnost - do 30.6.2011

120,- Kč

400,- Kč

Mgr. Jana Hyklová
Ludvík Kadlec
Miroslava Pítrová
Jadwiga Hykl
Věra Bučková
Josef Černoch
Věroslava Besedová
Stanislava Geryková
Rostislav Tichavský
Božena Sládková
Ladislav Strakoš
Marie Matúšová
Anežka Kučerová
Františka Glogarová
Olga Kociánová
Přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenost a rodinnou pohodu.



Vzpomínka:

Dne 16. března 2011 uplyne již 10 let o úmrtí paní Ludmily Šenkeříkové.
Vzpomínají manžel a děti s rodinami.

