Duben 2011

Motto: Velikonoce

Měsíc duben je ve znamení apríla, dne ptactva a pak zejména svátků velikonočních. Vyvedení aprílem
na prvního dubna již máme za sebou, kdo to nestihl, musí si počkat na příští rok. Ptactvo již také
slavilo. A tak jsou před námi svátky jedny z nejkrásnějších - Velikonoce. Po staletí, to to letí, lidstvo
tyto svátky světí. Než přišlo křesťanství, slavili Slované příchod jara a nového života, příchod bohyně
Vesny a házeli její sestru, zlou Morenu, bohyni zimy a smrti, do studených jarních vod. Od ukřižování
Ježíše Krista slaví lidé na celém světě Velikonoce jako svátky znovuzrození života a jeho vítězství nad
smrtí. Poselstvím Velikonoc se stává přesvědčení, že zánik a smrt nemusí být nutně ukončením naší
existence a příběh Kristův ukazuje, že prohra v čestné záležitosti se může v širším časovém horizontu
proměnit ve vítězství.
S Velikonocemi jsou spojeny různé tradice a zvyklosti, které sahají až
do pohanské éry. Šmigrust, kupačky, tatary, zdobení vajíček jsou již
na ústupu. Proto je velmi hezké a velmi užitečné, když nám někdo tyto
velikonoční tradice a zvyklosti připomene. Tak tomu bývá v případě
velikonoční výstavy, která se v letošním roce rovněž připravuje. Její
uskutečnění v sobotu 16. dubna v kulturním domě je však v tuto chvíli
ohroženo. Kulturní dům je v rekonstrukci a jeho včasné otevření nelze
zaručit. A tak se o konání či nekonání výstavy dozvíte z místního
rozhlasu.
V každém případě Vám přeji veselé Velikonoce, příjemné kupačky, milosrdnou šmarovačku a tatary
bez jalovca, hodně omalované vajca a dobrú slivovicu!
Břetislav Piterák
starosta obce

Komentář k 5. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice
Zastupitelstvo obce na svém 5. zasedání dne 22.3.2011 projednalo tyto záležitosti: Změny v kontrolním
a finančním výboru.
Pan František Černoch, předseda kontrolního výboru, požádal o uvolnění z funkce a zastupitelstvo obce mu
vyhovělo. Místo něho byl předsedou kontrolního výboru zvolen pan Lukáš Urbanovský.
Paní Jaroslava Šimková požádala o uvolnění z funkce členky finančního výboru, rovněž jí zastupitelstvo
obce vyhovělo a zvolilo místo ní do finančního výboru Bc. Gabrielu Lošákovou DiS.
Informace z činnosti dobrovolného svazku měst a obcí Sdružení povodí Sedlnice.
Novou předsedkyní svazku se stala starostka obce Rybí Marie Janečková. Představenstvo svazku schválilo
rozpis využití radaru na měření rychlosti vozidel, zapojení do společného programu protipovodňových
opatření a zapojení do programu e-aukce, který by měl snížit výdaje obcí za elektrickou energii v roce 2012.
Představenstvo dále navrhlo zvýšení příspěvku obcí do poklady sdružení v roce 2011 na 3,- Kč za jednoho
obyvatele. Finanční prostředky budou použity na přípravu společných projektů.

Informace o činnosti Mikroregionu Frenštátsko.
Novou předsedkyní dobrovolného svazku měst a obcí Mikroregion Frenštátsko se stala paní Mgr. Zdenka
Leščišinová, starostka města Frenštát pod Radhoštěm, místopředsedou Břetislav Piterák, starosta Veřovic. Na
12. a 13. Valné hromadě Mikroregionu byla řešena možnost spolupráce s Městskou policií při zajišťování
veřejného pořádku, řešení problematiky volně pobíhajících psů, stav projektu „Cyklostezsky a cyklotrasy
Mikroregionu Frenštátsko“, společný postup proti těžbě uhlí na dole Frenštát a možnosti přípravy a realizace
dalších společných projektů v letech 2012 - 2014.
Finanční záležitosti obce.
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 1/2011, kterým se navyšují příjmy i výdaje o 723.948,00
Kč. Hlavní navýšení příjmů i výdajů se týká příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Veřovice, která obdržela dotaci ve výši 654.321,- Kč na vzdělávání učitelů a zakoupení moderních přístrojů a
zařízení pro výuku.
Protipovodňová opatření obcí Novojičínska.
Zastupitelé vzali na vědomí informaci starosty obce o jednání starostů obcí Novojičínska, které se
uskutečnilo v Hodslavicích a jehož cílem bylo upřesnit projekt protipovodňových opatření. V rámci těchto
opatření budou ve Veřovicích instalovány dva hladinoměry, elektronická siréna, bezdrátový rozhlas s novou
ústřednou a varovná digitální tabule. Realizace bude provedena na základě výběrového řízení, které za
všechny zúčastněné obce provede obec Hodslavice. Náklady budou z 90% hrazeny ze státního rozpočtu, z
10% z rozpočtu obce.
Rekonstrukce kulturního domu.
Rekonstrukci kulturního domu provádějí firmy Josef Slavík, Veřovice a TEPLOTECHNA Ostrava a.s. Práce
by podle harmonogramu měly být dokončeny do konce května, hlavní část rekonstrukce již do konce dubna.
V rámci jarních prací bude dokončeno zateplení fasády kulturního domu, rekonstrukce elektroinstalace,
snížení stropu, oprava omítek, výměna topných těles a provedení nových obkladů v přízemí, rekonstrukce
schodiště do sklípku. Zároveň bude opravena také fasáda na zadní části kulturního domu, která byla
poškozena neznámým „řidičem“, který do fasády najel autem koncem února v nočních hodinách. Jak již to v
našich končinách chodí, viník se nepřihlásil.
Stavba mostu M 2 - Grozmanův most.
Na základě výběrového řízení, kterého se zúčastnilo 11 firem, byla uzavřena smlouva o dílo s firmou MOFIS
CZ, s r.o., která podala ze všech soutěžících nejvýhodnější nabídku. Stavba mostu bude zahájena v měsíci
dubnu, otevření mostu k provozu bude po provedené kolaudaci nejpozději do konce června 2011.
Odvodnění parkoviště u fotbalového hřiště.
Výběrového řízení na realizaci této akce se zúčastnilo celkem 16 firem a nejvýhodnější nabídkou se
prezentovala firma Milan Strážnický ZEMKO, Ostrava. V rámci této zakázky bude provedena první etapa
výstavby parkoviště, odebrání 50 cm povrchu, tj.výkop a položení odvodňovací kanalizace, zabudování
lapače olejů. Následně bude vybrána firma, která provede zhotovení povrchu parkoviště. Práce na první etapě
budou zahájeny ještě v dubnu. V průběhu prací bude parkoviště uzavřeno, nebude možno ho využívat pro
parkování.
Rekonstrukce kotelny v základní škole.
Zastupitelé obce byli informováni o havarijním stavu kotelny v základní škole, kde polovina plynových kotlů
již nefunguje. Je proto potřeba provést rekonstrukci kotelny. Předloženy byly dvě varianty. První varianta
počítá s výměnou všech kotlů za nové, úspornější. Návratnost investice je vypočítána na 17 let. Druhá
varianta, která je dražší, navrhuje vytápění budov základní školy tepelnými čerpadly. Návratnost investice je
do 7 let. Zastupitelé se mají rozhodnout, kterou variantu řešení upřednostní.

Majetkoprávní záležitosti.
Zastupitelstvo schválilo majetkoprávní vyrovnání s občany: Jiřina a Stanislav Kociánovi, Veřovice, Věra
Marková a Petr Marek, Veřovice, Roman Marek, Frenštát pod Radhoštěm, Marcela a Rudolf Kociánovi,
Veřovice, Radana Hamalová, Veřovice, Kamil Marek, Veřovice, Blanka Görigová, Veřovice.
Pronájem nebytových prostor v budově č.p.197
Zastupitelstvo obce schválilo pronájem místnosti v budově revíru č.p.197 paní Ing. Šárce Jurákové, Veřovice
za účelem provozování prodeje textilu a textilní galanterie. Zahájení provozu je plánováno od 1.5.2011.
Stížnost paní Pavlíny Křížkové.
Všichni členové zastupitelstva obce se vyjádřili ke stížnosti, kterou podala paní Pavlína Křížková a která se
týkala výběru nájemce nebytových prostor v budově pošty. Stěžovatelka tento výběr kritizuje a označuje jej
za zmanipulovaný. Zastupitelé jakékoliv zmanipulování odmítají a takovéto označení považují za urážlivé.
Informace ke Dnům obce.
Dny obce Veřovice se uskuteční od 1.7. do 8.7.2011. V těchto dnech bude otevřena výstavba z historie a
současnosti obce v tělocvičně základní školy. V době od 1.7. do 4.7.2011 navštíví obec delegace z
Hendungenu a Lampertswalde. Sportovní a kulturní program na Dny obce se v současné době připravuje.

Kapitoly z historie naší obce
Století osmnácté
Ani toto století se nevyhnulo válečným událostem i když jejich účinky a délka nebyly takové jako v
minulých stoletích. Přesto války byly: 1701 - 1714 válka o dědictví španělské, 1740 - 1748 válka o
dědictví rakouské, 1741-1742 první válka pruská, 1744-1745 druhá válka pruská, 1756-1763 sedmiletá
válka. V kraji operují císařští generálové Daun a Baudon. V roce 1790 pak táhlo přes Hodslavice
císařské vojsko na čele s generálem v bílé čepici. Byl to generál Laudon. Doputoval až do Nového
Jičína a tam 14.7.1790 zemřel. Války vždy přinášejí nesnesitelné zatížení poddaných. Důsledkem byly
nepokoje a povstání jako byla uherská vzpoura 1703-1709, selské nepokoje 1775-1776.
Vedle válek obyvatelstvo štramberského a novojičínského panství včetně Veřovic postihly epidemie a
přírodní pohromy. Byly to morové epidemie v letech 1709-1713 a 1741, tyfová epidemie v roce 1757,
krupobití a vichřice v roce 1768, povodně na Jičínce v letech 1760, 1772 a 1779, neúroda a hladomor v
létech 1771-1172.
Zatímco na Slovensku naháňali zbojníky a hlavně Jánošíka, na Valašsku zbojničili Ondráš a Juráš a
skrývali se také na Veřovických vrších. Bylo to v roce 1715. V celém okolí a zvláště pak v Pádolí řádil
lupič a bandita Gajdušek ze Životic. Přepadal pocestné a obchodníky a podle pověsti nashromáždil
poklad, který je dodnes v Pádolí ukrytý, přestože ho veřovjané usilovně hledali. Gajduška nakonec
lapili a v roce 1719 v Novém Jičíně popravili. A právě na ochranu východní hranice a na ochranu proti
zbojníkům a lupičům již dříve ustanovený sbor portášů byl v roce 1717 změněn na ozbrojený sbor
Valachů čítající 62 osob na čele s poručíkem, šikovatelem, náměstkem šikovatele. Dále měl 5 desátníků
a 54 portášů. Základ uniformy tvořil valašský kroj, výzbroj tvořila valaška, krátká ručnice a šavle.
Začátkem 18. století dochází v důsledku bídy, ale také z obavy před náboženským pronásledováním, k
útěkům občanů z gruntů do sousedního Slezska nebo na Horní Lužici, kde v Ochranově Kristián
David ze Ženklavy založil církev Moravských bratří.

Druhá polovina 18. století je poznamenána osvícenstvím, což se projevovalo řadou reforem za vlády
Marie Terezie a Josefa II. Byla provedena reforma školství v roce 1749, vydán Robotní patent /1775/ a
Toleranční patent /1781/, Patent o zrušení nevolnictví /1782/. V roce 1754 bylo první sčítání lidu, v roce
1757 nové rozdělení Moravy na 6 krajů, vznikly krajské úřady na čele s hejtmanem. Za dob Marie
Terezie bylo zrušeno 21 svátků, aby se poddaný lid přidržoval více práce a odvykal si zahálce a
rozmařilosti. Bylo zavedeno číselné označení domů a povinné užívání příjmení. V roce 1758 byly také
zavedeny jednotné míry a váhy jako například palec, stopa, sáh, měřice, korec, kvintík, lot, libra,
centýř. A pro pivaře jsou zajímavé objemové míry: žejdlík /0,358 litru/, holba /0,707 litru/, máz /1,415
litru/.
V roce 1762 byly vydány první papírové peníze 5 zlatých až 1000 zlatých.
Třebaže v této stati nepadlo o Veřovicích téměř ani slovo je zcela jisté, že všechny
události a společenské změny se obyvatel naší obce velice významně dotýkaly.
Pokračování příště.
Podle dostupných pramenů znovu zpracoval Břetislav Piterák

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

120,- Kč

Splatnost poplatku vypršela dnem 31.3.2011. Vyzýváme občany, kteří dosud poplatek
za psa neuhradili, aby tak co nejrychleji učinili a vyhnuli se tak jeho navýšení až na
trojnásobek.
* POPLATEK ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
ZA 1 OSOBU
Splatnost - do 30.6.2011

400,- Kč

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

Plavecká škola - klub vodních sportů „Laguna“ Nový Jičín pořádala dva
březnové pondělky záchranně branný plavecký kurz a my žáci 5. a 6. třídy jsme se zúčastnili. Akce se konala na plaveckém bazéně ve Frenštátě p.R. a my
jsme se učili, jak vytáhnout tonoucího z vody a jak mu poskytnout první pomoc.
Toto jsme si vyzkoušeli i sami na sobě, poznali jsme, jaké to je plavat a
zachraňovat v oblečení. Na konci celého kurzu jsme si zahráli vodní pólo. Kurz
se nám všem moc líbil a hodně jsme se tam naučili. Chtěli bychom poděkovat
OÚ ve Veřovicích za poskytnutí finanční pomoci. Také díky této pomoci se akce
mohla uskutečnit.
Žáci 5. a 6. třídy

OZNÁMENÍ ZŠ:
V měsíci květnu 2011 proběhne na základní škole opět sběr papíru. Bližší termín bude upřesněn.

Informace o činnosti MŠ Veřovice za měsíc březen 2011
Každou středu jezdíme s dětmi na předplavecký výcvik na bazén do Frenštátu p.R. Pozorujeme, že se
plavání dětem moc líbí a jejich dovednosti se stále zlepšují.
Ve čtvrtek 17. března k nám přijelo Divadlo v batohu se svou pohádkou „Kašpárek a Ježibaba“.
Navštívily nás i maminky se svými dětmi. Také v tento den se konala informativní schůzka s rodiči.
Další týden jsme s dětmi shlédli vzdělávací pásmo Velikonoce. Dozvěděli jsme se
plno zajímavých věcí, zahráli jsme si hry, zatancovali a shlédli pomlázky,
kraslice a jiné velikonoční ozdoby.
Koncem března jsme měli plno práce. V úterý 22. března jsme společně s první
třídou ZŠ, paní učitelkou Pavlou Besedovou a panem ředitelem vynesli za doprovodu zpěvu „Mařenu“.
U splavu jsme ji zapálili a vhodili do vody. Snad už přijde krásné, sluníčkem prozářené jaro.
Ve středu 23. března se konal zápis dětí do MŠ, který byl spojený se Dnem otevřených dveří. Naše
školka byla v tento den plná rodičů a dětí.
Poslední březnová středa patřila maminkám na mateřské dovolené. Opět vás srdečně zveme mezi nás
ve středu 27. dubna od 9-11 hodin.
A na závěr vás bychom chtěli pozvat na Velikonoční dílnu, která se uskuteční ve čtvrtek 7. dubna od
15 hodin.
Renata Jandová

PŘÍSPĚVEK HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU
Jaro se blíží
Pomalu nás začínají oblažovat první paprsky jarního sluníčka a mnozí z nás se již
nemohou dočkat dne, kdy vyjdou na své zahrádky, políčka a louky a po dlouhém zimním odpočinku
začnou s tradičními jarními pracemi. Současně s tím, ale také začíná pro hasiče období zvýšeného
počtu zásahů u požárů, které způsobí neopatrní lidé při úklidu na zahrádce nebo při odstraňování
staré trávy na loukách a zatravněných plochách v okolí rodinných domů.
Přestože se hasiči snaží každoročně upozorňovat na skutečnost, že plošné vypalování trávy je
zakázáno, lidé berou toto upozornění na lehkou váhu. Přitom si mnozí nepřipouštějí, že tím nejen
porušují zákon, ale především ohrožují své okolí. Plošné vypalování trávy je zakázáno nejen na
zahrádkách, ale i jinde. Při nedodržení tohoto zákazu hrozí občanovi za tento přestupek pokuta až
25 000,-- Kč.
Pokud pálení dřevního odpadu, listí apod. nezakazuje místní vyhláška, měli by lidé věnovat velkou
pozornost zakládání ohňů při úklidových pracích na zahrádkách. Pálení je možno provádět pouze na
ohništi, které je bezpečně ohraničeno např. kameny, aby byly plameny dostatečně pod kontrolou. Dále
je vhodné mít v blízkosti ohniště připraveny prostředky k hašení např. konev s vodou nebo nádobu
s pískem a lopatku, aby se dal případný požár již v zárodku uhasit a v žádném případě neodcházet od
ohniště, pokud není dostatečně uhašeno. Pálení se nesmí provádět v době, kdy fouká vítr a hrozí tak
rozšíření ohně do okolí. A to ani v případě, že ohniště bude pod neustálým dohledem. Při pálení
odpadu musí být vždy postupováno v souladu s dalšími zákony, například zákonem o ovzduší,
zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo s vyhláškami obcí.
Pálení klestí a dalších hořlavých látek na volném prostranství je nutno v předstihu nahlásit buď
telefonicky Integrovanému bezpečnostnímu centru v Ostravě na čísla 950 739 844 nebo 150, případně
elektronickým formulářem, který občané, právnické osoby a podnikající fyzické osoby najdou na
webových stránkách Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz pod
názvem „Pálení klestí“. Na základě těchto včasných informací tak hasiči ušetří finanční prostředky a
čas za zbytečné výjezdy, kdy jsou voláni k požáru a na místě samém zjistí, že jde o bezpečné pálení. Při
porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu, za
který jim může být uložena pokuta až do výše 500 000,- Kč. Rovněž po celý rok platí zákaz rozdělávání
ohňů v lesích mimo vyhrazená tábořiště.
Každý, kdo se pohybuje v přírodě by měl dbát na bezpečnost a chovat se obezřetně. Nerozdělávat ohně
mimo vyhrazená místa, neodhazovat nedopalky cigaret apod.. Rodiče by měli věnovat pozornost tomu,
jak a s čím si děti venku hrají, aby nedocházelo ke zbytečným požárům a následným úrazům nebo
v krajním případě ztrátám na životech. V případě vzniku požáru zapříčiněného dětmi zákon postihuje
odpovědné osoby pokutou až do výše 25 000,-- Kč.
nprap. Dagmar Benešová,vrchní inspektorka - výchova obyvatelstva, Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
Dne 16. dubna 2011 se uskuteční od 17,00 hodin na lyžařské chatě ve Veřovicích řádná VALNÁ
HROMADA LYŽAŘSKÉHO KLUBU.
Prezidium klubu zve všechny své členy k účasti.

OREL VEŘOVICE INFORMUJE
Změna provozní doby sauny pro měsíc duben
Od 1.4.2011 do 1.5.2011 včetně provoz sauny takto:
Pátek ženy 17:00 - 19:00
muži 19:00 - 21:00
Neděle ženy 16:00 - 19:00
muži 19:00 - 21:00
Od neděle 3.4.2011 zahájen provoz venkovního hřiště, které je možno využít v otevírací době orlovny a
to:
Středa
17:00 - 21:00 hodin
Pátek
17:00 - 21:00 hodin
Sobota 15:00 - 19:00 hodin
Neděle 15:00 - 21:00 hodin
Hřiště je možné objednat i mimo provozní dobu, a to na tel. č. 733 387 792
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Orel Veřovice
Orel jednota Veřovice pořádá v neděli 17.4.2011 silniční běh Veřovská desítka.
Start hlavního závodu na trati 10 km je v 11:00 hod u kulturního domu.
Start závodů na 2 km pro juniorky a ženy příchozí a 3 km pro juniory a muže příchozí
v 11:05 hod. u kulturního domu.
Přijďte si zasportovat a protáhnout své tělo.
Bližší informace na tel. č. 733 387 792
Viz propozice.

17.4.2011 Veřovice neděle
Běh zařazen do Moravskoslezského běžeckého poháru 2011

Veřovice: neděle 17.4.2011 u kulturního domu
*****************************************

Pořadatel: OREL VEŘOVICE
Časový program: 8:30 - 10.40 prezentace u kulturního domu
11:00 start hlavního závodu
13:00 vyhlášení výsledků
Ukončení prezentace 20 min. před začátkem každé kategorie
Trať hlavního závodu je rovinatá, asfalt s minimálním převýšením

PODĚKOVÁNÍ -PYŽAMOVÝ PLES
Dne 26.2.2011 se uskutečnil Pyžamový ples. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se
tohoto plesu zúčastnili, hudební skupině Arriön a všem sponzorům, kteří přispěli věcnými dary do
tomboly či finanční částkou. Sponzory letos jmenovat nebudeme. Každý z Vás ví, kdo a jak nám
pomohl. Bylo Vás takové množství, místních ale i z okolních měst a obcí, že bychom neradi na někoho
zapomněli. Vám všem jedno velké DÍKY! Výtěžek předáme do MŠ Veřovice. A my jsme už teď
zvědaví, z čeho nového se budou děti ve školce radovat.
Vaši pyžamáci.

Osobní poděkování
Mnoho spoluobčanů se ptá: „Kdo jsou to vlastně ti pyžamáci?“
Je to parta přátel a kamarádů, kteří jsou ochotni ve svém volném čase udělat „něco“ pro jiné. Již
popáté (i když s přestávkami) se uskutečnil tento ples. Za 5 let se vystřídalo mezi pořadateli mnoho
lidí. Někteří museli skončit, jiní se k nám přidali. Ale všichni se zaslouží za ta léta poděkování: Milan
Lacina, Zdeněk Macíček, Zuzana Štěpánová, Petr Macíček, Pavla Bartoňová, Štěpán Bartoň,
Miroslava Geryková, Ota Pítr, Martina Kratochvílová, Milena Prokopová, Daniela Goldová, Jana
Popová, Daniel Gillar, Kamila Sýkorová, Lubomír Sýkora, Zdislav Černoch, Luboš Macháček, Martin
Fojtík, Lumír Heřmánek, Aleš Zapletal. Od začátku to s námi táhne: Štěpánka Vroblová, Libuše
Kociánová, Marcela Palacká, Milan Palacký, Šárka Kociánová, Iveta Gerková.
Za vaši obětavost a vždy skvěle zvládnutou akci Vám všem patří taky jedno velké DÍKY! Tak zase za
rok !
Blanka Čajánková

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

Servis Jízdních kol
Chcete mít své kolo neustále v perfektním stavu?
Navštivte servis jízdních kol, kde Vám opravíme vše, od píchlé duše až po servis hydraulických brzd a
odpružených vidlic.
Rovněž provádíme kompletace kol z dílů a zakázkovou stavbu kol.

Servisní prohlídka zdarma!
Prohlédnu Vaše kolo, navrhnu potřebné opravy a případně výměnu některých dílů. Rozsah a cenu
s Vámi předem prokonzultuji a sami si rozhodnete o dalším průběhu opravy.
Na opravu se vztahuje záruka v délce 3 měsíců
Na montované díly je poskytována záruka 24. měsíců

Pozor! Změna adresy firmy: Veřovice 627 (Z hlavní cesty odbočte u stavební firmy Slavík , za
mostem doleva a poté druhou odbočkou vpravo, směrem do kolonie.)

Provozní doba: Pondělí, Středa 18-19
Mimo provozní dobu dle telefonické domluvy
Kontakt: Petr Knápek, tel. 777 140 093
E-mail: bikeservispetr1@seznam.cz

Těším se na Vaši návštěvu.

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.
Stavby plotu ze svařovaných pletiv, svařovaných panelů, pletivové branky a brány nebo svařovaná výplň. Při objednávce montáže sleva 30% na
sortiment ze zahradnictví.

THUJE NA ŽIVÝ PLOT od 10 Kč/kus.
Další okrasné dřeviny skladem. Množstevní slevy.
Koupíte u nás také stínicí tkaninu - stínovka.

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

Přijmeme brigádnice na pomocné práce v kuchyni v rekreačním středisku „U
Kateřinky“ ve Štramberku. Jedná se o brigádu v období - květen, červen, září: pomocné
práce v kuchyni a pomocné úklidové práce, kdy k nám na rekreaci přijíždějí školní
výlety a školy v přírodě. Vhodné pro vitální důchodkyně či maminky na mateřské, které
si chtějí přivydělat. V případě zájmu či dalších informací kontaktujte:
RS „U Kateřinky“, Libotín 979, 742 66 Štramberk
Ing. Novobilská Martina, tel.č. 556 852 262, 603 296 364.

Přijměte pozvání

na jarní výstavu, která se uskuteční v Kulturním domě ve Veřovicích

v sobotu dne 16. 4. 2011 v době od 10.00 hodin do 18.00 hodin
Přijďte se nechat vnést do jarní a velikonoční nálady, prohlédnout si ruční práce, zakoupit originální
výrobek pro potěšení své či potěšení blízkých a známých, ochutnat zabíjačkové speciality, posedět u
kávy se zákuskem či něčeho ostřejšího.
Zájemci si mohou prohlédnout i motorky značek ČZ a JAWA, které byly vyrobené v padesátých letech
minulého století.
Na Vás na všechny se těší pořadatelé

INZERCE
Nabídka: V případě, že doporučíte naše služby klientovi, který je následně využije k tomu, aby prodal,
koupil či pronajal nemovitost. Zavazujeme se Vám v případě realizace takového obchodu vyplatit
z naší celkové provize bez DPH částku ve výši 5 - 10 % (dle typu obchodu), a to do 7 dnů.
Volejte: 731 646 540 RE/MAX Way - Váš profesionální partner v oblasti nemovitostí
Kontakt: RE/MAX Way, Nábřežní 1071/23, Nový Jičín, www.re-max.xz
Miroslav Vyhlídal, realitní makléř, tel.č. 733 646 540

POZVÁNKA
KAŽDÝ VÍKEND RADEGAST 10°
ČEPOVANÝ JEN ZA

15,-!!!!!

SNÍDANĚ,KÁVA,ČAJ
S SEBOU.

UZENÉ
SPECIALITY
MOUČNÍKY
po 10 -18
út 8 -18
st 8 - 18
čt 8 - 18
pá 8 - 18
so 10 -18
ne 10 -18

HOSPŮDKA NA HÁJOVNĚ
STÁLE V PROVOZU !!!
605 031 630
725 656 100
TĚŠÍME SE NA VÁS
v Hostašovicích

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB LADA LUKAVEC
Jsme příspěvková organizace městyse Lukavec. Poskytujeme odlehčovací službu pobytovoucelorepublikově, ambulantní a terénní-regionálně.
Služba je určená osobám dospělého věku/19-64 let/ s mentálním a kombinovaným postižením, o které je
jinak pečováno v jejich domácím prostředí. Dočasným převzetím péče chceme umožnit nezbytně nutný
odpočinek nebo čas k řešení osobních záležitostí rodinám pečujícím o tyto osoby.
Délka odlehčovacího pobytu může být až 3 týdny, jedno místo je vyhrazeno na 6. měsíční pobyt. Kapacita
našeho zařízení je 8 míst pro pobytovou odlehčovací službu. 7 míst pro ambulantní odlehčovací službu a 2
místa pro terénní odlehčovací službu.
Všechny zájemce o službu rádi přivítáme v našem Centru po předchozí telefonické domluvě a také
zodpovíme veškeré dotazy. Možný je také tzv. pobyt na zkoušku s rodičem.
Pobytová služba: nepřetržitě Ambulantní služba: po-pá 6-20
Terénní služba: po-pá 8-18

Kontakt:
Centrum sociálních služeb LADA Lukavec, V Chaloupkách 196, 394 26 Lukavec
Ředitel: Mgr. Hynek Seidl , Telefon: /+420/ 774 624 008
E- mail: hynekseidl@seznam.cz, ladalukavec@centrum.cz , Web: www.ladalukavec.cz

NABÍDKA
Odvoz odpadních vod ze septiků, jímek,
žump a domovních čistíren s likvidací
v čistírnách odpadních vod.

Patrik Fojtík, Veřovice 132, Tel.733 400 200

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOST
−
−
−

Hlavní či vedlejší činnost, přivýdělek k mateřské či důchodu
Práce řízená z domova s využitím PC, internetu, telefonu
Nezáleží na vzdělání ani praxi
Pro více informací klikněte na:
www.superpracezdomu.cz
Tel.: 739 370 190

NABÍDKA - KVĚTINÁŘSTVÍ VEŘOVICE
Začíná jarní sezóna a květinářství v Nákupním středisku ve Veřovicích nabízí pro Vaši zahrádku
široký sortiment
substrátů z Hoštic:
•
•
•
•
•

Zahradnický
Muškáty
Rašelina
Zahradní a květinová zemina
Kvalitní mulčovací kůra, atd.

Hnojiva z Hoštic:
NPK, Cererit, granulovaný koňský a kravský hnůj, slepičince, superfosfát, tekutá hnojiva pro
pokojové i balkónové rostliny, hnojivo na jahody, Kristalon plod a květ a Kristalon start
Postřiky:
Agrion, Fast, Mospilan, Perfekt Plant
-

Jako novinku nabízíme produkty bez chemie „ Vita Natura “
Aktivátor růstu + výživa - podporuje tvorbu kořenů, růst listů, bohaté kvetení
Organické hnojivo na jahody a drobné ovoce - peletované hnojivo ze slepičího trusu a melasy
Organické hnojivo na plodovou zeleninu - napomáhá lepšímu prokořenění, kvetení a tvorbě
plodů, zvyšuje podíl humusu v půdě

Dále nabízíme:
růže keřové, vřesy, vrbičky, okrasné keře, okrasné cibuloviny, primule,
azalky, rododendrony, muškáty, saláty, kedlubny …
Telefon č.:  776 256 123, 776 302 090
Otevřeno:
Pondělí - Pátek
Sobota

9,00 - 17,00 hodin
8,00 - 11,00 hodin

Těšíme se na Vaši návštěvu.
Lukáš a Monika Besedovi

AFC VEŘOVICE
pořádá
Nábor mladých fotbalistů.
–
–
–
–
–

Jsi holka nebo kluk? To je celkem fuk.
Je ti méně než 13 let?
Baví tě pohyb na čerstvém vzduchu?
Hraješ si rád v partě nebo v kolektivu?
Obejde se na chvíli bez tebe tvůj počítač?

Tak neváhej a přijď si s námi zakopat, každé úterý a
čtvrtek v 16:00 na fotbalové hřiště.
Na účast všech zájemců ve sportovním oblečení se
již nyní těší nejen trenéři, ale i budoucí kamarádi.
Rodiče, přijďte povzbudit své ratolesti, vždyť fotbal je zábava
pro celou rodinu.

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
Ke dni 26. března 2011 se uskutečnilo na celém území České republiky sčítání lidu, domů a bytů.
Od tohoto dne je možné odevzdávat vyplněné sčítací formuláře.
Existují tyto způsoby:
•
•
•
•

internet
předání sčítacímu komisaři
odeslání poštou v obálce nebo odevzdání na kterékoliv poště
odevzdání na obecním úřadě

Formuláře se odevzdávají do 14. dubna 2011.
Přípravu, organizaci, samotné provedení sčítání, zpracování a zpřístupnění zajišťuje na základě
zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů Český statistický úřad. Smluvním partnerem pro
provedení terénních prací je při sčítání Česká pošta, s.p.
Více informací naleznete na stránkách www.scitani.cz.

Hezké prožití Velikonoc
všem občanům obce Veřovice
i čtenářům tohoto Zpravodaje
přejí členové Zastupitelstva
a zaměstnanci Obecního úřadu ve Veřovicích

POZVÁNKA - JARNÍ SETKÁNÍ
Všichni dříve narození občané jsou srdečně zváni na již tradiční jarní
posezení do Kulturního domu ve Veřovicích.
V pátek 29. dubna 2010 od 17,00 hodin se pro ně uskuteční

Pobavit se můžete připraveným kulturním programem, hudbou k tanci i poslechu a chybět nebude ani
občerstvení.
Klub důchodců Veřovice Kulturní zařízení Veřovice Obecní úřad Veřovice

Ing. Milan Kučera
Libor Kotlár
Miroslava Fojtíková
Věra Křížková
František Bartoň
Zdenka Hoďáková
Jan Sýkora
Stanislav Kocián
Anežka Sýkorová
Jaroslav Holub
Zdenka Cváčková
Bohuslav Lacina
Jaroslav Sýkora
Božena Blažková
„Život lze chápat jen zpětně. Žít jej však musíme dopředu.“
Hodně radosti ze života, zdraví, štěstí a optimismus do dalších let přejeme všem, kteří oslavili či teprve
oslaví svá životní jubilea v měsíci dubnu.

 Vzpomínka 
V minulých měsících jsme vzpomínali nedožitých 30 let a zároveň již 20 let od úmrtí dcery a sestry Ivonky
Bartoňové, nedožitých 55 let manžela a tatínka pana Miroslava Bartoně a nedožitých 90 let otce a dědečka
pana Rudolfa Urbanovského.
S láskou vzpomínají Hana a Jana Bartoňovy

