Květen 2011
Motto: Slavné májové dny.
Stalo se každoroční tradicí připomenout si 1. května Svátek práce, 5. května Povstání českého lidu
proti fašismu, 6. května osvobození Veřovic Rudou armádou a 8. května konec druhé světové války. A
protože dnes je více ceněna kleptománie všeho druhu než práce, budu raději ostatní řádky věnovat
konci druhé světové války. Je to již 66 let co skončila kapitulací Německa s datem podpisu 8.5., třebaže
se v Praze bojovalo ještě o den déle a na východě kapitulovali Japonci až v září. Od té doby se také
říká Japonec nakonec. Evropa a s ní také my je tak ochráněna kromě humanitárního bombardování
Jugoslávie celých 66 let od válečných útrap. Této skutečnosti je třeba si velice vážit a cenit a snažit se
ze všech sil o zachování míru ve světě i pro příští generace. Proto je třeba si neustále připomínat a
oslavovat konec druhé světové války, která má na své pažbě 50 miliónů zářezů. Lidstvo od té doby
zažívá obrovský technický rozvoj a ten se promítá také do technického rozvoje výzbroje všech velkých
armád. Světová válka v dnešní době by znamenala pro lidstvo to, co Velký třesk znamenal pro
dinosaury. Nebezpečí válečných konfliktů se zvyšuje zejména v období hospodářských krizí,
obyvatelstvo se radikalizuje a k moci se mohou dostat nacionalisté a extrémisté jak tomu také bylo ve
třicátých létech minulého století v Německu. Takových konců se chraňme a věřme, že krizová léta brzy
přejdou a že se vyčasí. Jen v době míru se může naše obec dále rozvíjet a krásnět.
A na závěr oněch slavných májových dnů je zapotřebí poblahopřát maminkám ke svátku matek, který
byl 8. května a všem připomenout, že máj je lásky čas a že hrdliččin zve ku lásce hlas. Nebojte se v té
lásce pořádně vymáchat.

Břetislav Piterák
starosta obce

POZVÁNKA
na 6. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, které se koná v úterý dne 7. června 2011
Obecní úřad 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 6. zasedání Zastupitelstva
obce Veřovice, které v souladu s § 91 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., 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.

Zahájení
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu (§ 95 odst.1 zákona o obcích)
Schválení programu
Volba návrhové komise
Zprávy předsedů výborů
Informace starosty obce o činnosti orgánů obce
Projednání a schválení hospodaření obce a závěrečného účtu za r.2010
Rozpočtová opatření č. 2/2011

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Přijetí dotací a uzavření smluv o poskytnutí dotace
Finanční záležitosti DSO Sdružení povodí Sedlnice a MR Frenštátsko
Výběrová řízení
Oslavy 600 let od první písemné zmínky o obci Veřovice
Majetkoprávní záležitosti, pronájem prostor, prodej a koupě pozemků
Různé - žádosti, návrhy, připomínky
Usnesení a závěr

Usnesení bude schvalováno samostatně u každého bodu programu zasedání.
Program může být ještě doplněn.
Pracovní schůzka členů zastupitelstva k jednotlivým bodům programu se koná v pondělí 30. května
2011 od 17,00 hodin na obecním úřadě.

Kapitoly z historie naší obce
Století páry.
Začátek devatenáctého století je poznamenán napoleonskými válkami. V roce 1805 táhli krajem a
městem Nový Jičín Rusové vedeni generálem Kutuzovem. Schylovalo se k bitvě tří císařů u Slavkova.
Tu Napoleon vyhrál a jeho vojska obsazovala Moravu. V roce 1813 se v okolí Nového Jičína a
Štramberka pohybovaly polsko- francouzské sbory. Kronikáři zaznamenali mnoho obětí na lidech i
dobytku. V roce 1815 táhli krajem opět Rusové, kteří se s Evropy vraceli zpět do vlasti.
Vojenské útrapy provázela velká bída. K tomu byl vyhlášen státní bankrot Rakouska, nastal pokles
hodnoty peněz, řemeslníci přicházeli na mizinu. Situaci dále zhoršovala neúroda v létech 1811-1821
doprovázena v roce 1812 krutou zimou.
Také druhá polovina století, ve kterém byl vynalezen parní stroj, je poznamenána přírodními
katastrofami a válečnými útrapami. Povodně na Jičínce v létech 1844, 1854 a 1880, velká sucha a
neúroda v roce 1842, epidemie cholery a tyfu v roce 1847 jako důsledek dlouhodobé bídy a hladu,
nebývalé množství sněhu v roce 1857, kdy velké závěje byly ještě 1. května.
Rok 1848 byl rokem velkých povstání. Tak tomu bylo i v Praze. Následkem toho bylo zpřísnění režimu,
ale také některé změny a reformy. V roce 1850 bylo zrušeno novojicko-štramberské panství a vytvořen
okres Nový Jičín.
V roce 1866 se ke krutým mrazům přidala ještě pruská vojska. Ta se objevila v našem kraji po porážce
rakouských vojsk u Sadové, když jim nepomohl ani kanonýr Jabůrek, ačkoliv pořád u kanónu stál a
ládo ládo ládoval. Prusové obsadili Nový Jičín a okolní vesnice a těžce lid sužovali.
V roce 1865 skončila v Americe občanská válka Sever proti Jihu. Mnoho lidí z našeho regionu a také z
naší obce se stěhovalo za oceán.
Za povšimnutí jistě stojí také fakt, že v roce 1880 objevil profesor K. J. Maška v jeskyni Šipka čelist
neandrtálce, což byl zároveň doklad toho, že území okolo Štramberka bylo neandrtálci obýváno již v
dávnověku a je velmi pravděpodobné že lovili zvěř na území Veřovických vrchů, a to včetně mamutů.
V roce 1879 byla zřízena na Fojtství poštovna povolením poštovního ředitelství v Brně, poštovní úřad
však ve Veřovicích vznikl až v roce 1931, do té doby byl pro naše občany ve Frenštátě pod Radhoštěm.
V roce 1888 byla vystavěna železniční trať Kojetín - Český Těšín vedoucí přes Veřovice a v roce 1896 k
ní přistavili odbočku do Štramberka. Veřovice se tak staly křižovatkou železniční dopravní cesty.

Na konci devatenáctého století dochází k zakládání prvních spolků. U nás byl jako první založen v roce
1885 hasičský spolek.
Poslední významnou událostí, která měla vliv na obyvatelstvo, bylo uzákonění všeobecného
hlasovacího práva v roce 1897
Pokračování příště.
Podle dostupných pramenů znovu zpracoval Břetislav Piterák

Zájezd klubu důchodců do Výprachtic
Uskuteční se v pátek 27.5. 2011. Odjezd autobusem v 6,30 hod. od nákupního
střediska nejdříve do Hanušovic na exkurzi do pivovaru. Potom na společné
setkání s klubem důchodců ve Výprachticích. Bližší informace podá vedoucí klubu
důchodců Oldřiška Šimková.

POCHOD OKOLO VEŘOVIC
Místní organizace a okresní organizace ČSSD Vás zve na tradiční májový pochod okolo Veřovic v
sobotu 21. května 2011.
Start je od 8,30 do 10,00 hodin od kulturního domu, kde bude proveden zápis účastníků a starosta
obce spolu s poslankyní Danou Váhalovou a senátorem Zdenkem Bestou položí kytici květů k pomníku
obětí druhé světové války.
Trasa A povede na Velký Javorník, trasa B kolem myslivny U Zlých úpatím Dlouhé směrem na
Mořkov a zpátky do obce kolem bývalého kravína a kostela. Ukončení pochodu bude v kulturním
domě ve 13,00 hodin vylosováním tomboly.
Pohádkový les tentokrát není v programu, bude organizován v jiném termínu, při jiné příležitosti.
Budou připraveny soutěže pro malé děti se sportovní tématikou v prostoru za kulturním domem. K
účasti Vás všechny, kteří máte rádi procházky přírodou, srdečně zvu.
OZNÁMENÍ FINANČNÍHO ÚŘADU KOPŘIVNICE
Finanční úřad v Kopřivnici jako správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb.,
daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje, že od dne 03.05.2011 - do dne 02.06.2011
je v budově Finančního úřadu v Kopřivnici, kancelář č. dveří 106, 113, 114 zpřístupněn k nahlédnutí
hromadný předpisný seznam č.j. 55790/11, jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za
nemovitosti nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně DAŇ
Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2011.
Úřední hodiny:

pondělí
8,00 - 17,30 hodin
úterý
8,00 - 13,30 hodin
středa 8,00 - 17,00 hodin
čtvrtek
8,00 - 13,30 hodin
pátek
8,00 - 13,30 hodin

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

Svoz nápojových kartonů (oranžové pytle) proběhne v pátek dne 20. 05. 2011 od 12,00 hodin.
V případě potřeby je možno vyzvednout tyto pytle na sběr nápojových kartonů na Obecním úřadě ve
Veřovicích.

Aktuality ze školy
Projekt Comenius
Jak již jistě víte, v letošním školním roce je naše škola zapojena do mezinárodního projektu COMENIUS. Je
to již druhý mezinárodní projekt, pro který naše škola získala grant od Evropské unie. Projekt má název „
Europe@the_stage“ a je v něm zapojeno 6 zemí - Slovinsko, Katalánsko, Maďarsko, Lotyšsko, Belgie a ČR.
Náplní projektu je propojení rozdílných kultur prostřednictvím vzájemného poznávání národních písní a
tanců. Každá škola má za úkol se v letošním školním roce naučit jeden tanec pocházející z každé země
zapojené v projektu. I my už pilně nacvičujeme a pokud vás zajímá, jak jednotlivé tance vypadají, můžete se
podívat na projektový blog: http://www.europeatthestage.blogspot.com.
V rámci projektu vyrazili naši zástupci začátkem března na návštěvu do Katalánska. Této projektové
návštěvy se zúčastnil pan ředitel Mgr. Petr Mokroš, koordinátorka projektu Mgr. Pavla Besedová a pan učitel
PaedDr. Dalibor Přibyla. Byli jsme srdečně přivítáni ve škole v městečku Mollerussa a vyzkoušeli si, jak se v
takové škole učí. Třeťáky jsme naučili česky počítat a povídali jsme jim o naší zemi. Na oplátku budeme
moci v květnu přivítat učitele i děti z partnerských zemí. Od 11. do 15. května se u nás bude konat třetí
projektová návštěva, na které si společně s dětmi ze Slovinska, Lotyšska a Maďarska vyzkoušejí naše děti,
jak se jim podařilo zvládnout projektový úkol - naučení se všech tanců.
Projekt COMENIUS není ovšem jedinou aktivitou, do které je naše škola zapojena. Nečekáme se
založenýma rukama jen na příspěvek od našeho zřizovatele, ale sami se aktivně snažíme o zlepšení podmínek
ve škole. Proto jsme v letošním roce podali tři žádosti o grant.
Žádosti o granty
Žádost o grant nadačního fondu TESCO by měla naší škole přinést peníze (konkrétně 100 000,- Kč) na
vybudování gymnastického sálu se sportovním vybavením, zrcadlovými stěnami, gymnastickým kobercem,
žebřinami a relaxačními míči.
Rádi bychom v žácích podpořili kladný vztah k životnímu prostředí, proto je jedna z žádostí o grant
zaměřena na enviromentální výchovu. Grantové řízení vypisuje Moravskoslezský kraj a pokud bude grant
schválen, peníze budou sloužit k tomu, abychom pomohli v obci vybudovat naučnou stezku s informačními
tabulemi.

„Evropské peníze do škol“
Začátkem školního roku jsme podali žádost o grant „Evropské peníze do škol“, který je určen na podporu
čtenářské a informační gramotnosti u žáků. S velkou radostí jsme přivítali, že tento grant byl schválen a naší
škole se podařilo získat nemalé finanční prostředky, díky kterým naše škola projde velkou modernizací. Část
těchto finančních prostředků byla již jako záloha převedena prostřednictvím účtu obecního úřadu na účet
školy - to je oněch 654 321,-Kč, které byly zmiňovány v minulém Zpravodaji. V nejbližší době čekají naši
školu velké změny. Moderní technologie, které se nám z prostředků grantu podařilo zakoupit, budou sloužit
ke zkvalitnění a zefektivnění výuky - tak, aby si žáci mohli sami vyhledávat a ověřovat informace. A co se
konkrétně chystá? Do konce dubna bude každá z učeben vybavena dataprojektorem s krátkou promítací
vzdáleností a napevno připojeným počítačem. Protože z důvodu nedostatečné prostorové kapacity nemůžeme
zařídit velkou počítačovou učebnu pro minimálně 25 žáků, rozhodli jsme se pro variantu dvou samostatných
počítačových učeben tak, abychom mohli efektivně dělit třídy do menších skupin. Druhá počítačová učebna,
která ve škole vznikne, bude vybavena 12 novými počítači s výukovým softwarem a s přístupem na internet a
také řídícím učitelským počítačem. Stávající počítačová učebna má také 12 počítačů, které jsou taktéž
vybaveny výukovými programy a připojeny na internet. Kromě toho do školy přibudou dvě nové kopírky,
které nahradí již dosluhující zařízení.
Ale protože nic není zadarmo, nezbytnou podmínkou pro získání tohoto grantu je vytvoření 10 sad
výukových materiálů, které budou sloužit k přípravě hodin rozvíjejících čtenářskou a informační gramotnost.
Celkem tedy učitelé naší školy musí vytvořit 588 výukových materiálů (pracovních listů, příprav na výuku,
prezentací, apod.), které v průběhu dvou následujících let ověří ve výuce. Součástí grantu jsou také
prostředky určené na další vzdělávání učitelů.
Věříme, že prostředky získané prostřednictvím grantů budou pro naši školu i naše žáky přínosem. O
výsledcích dvou výše zmíněných grantových řízení vás budeme prostřednictvím Zpravodaje dále informovat.
A o tom, jak se naše škola mění, se můžete přijít podívat na vlastní oči - jste srdečně zváni!
Poděkování
Ředitelství ZŠ a MŠ děkuje firmě Matuš Trade za sponzorský dar. Za takto získané finanční prostředky
budou koupeny židle pro rychle rostoucí žáky 1. třídy.
Den Země na naší škole
Každoročně v dubnu uctíváme Den Země. Letos jsme uspořádali několik akcí - besedu s pracovníkem
záchranné stanice v Bartošovicích, ekologický den pro 1. stupeň a sázení stromků pro žáky 2. stupně.
Návrat orla skalního do ČR
V pondělí 18. dubna se žáci 5. - 8. třídy zúčastnili přednášky bartošovické záchranné stanice věnované orlovi
skalnímu. Přestože beseda trvala necelou hodinu, byla pro nás velmi přínosná. Dozvěděli jsme se, jakým
způsobem jsou orli monitorováni, jak žijí, čím se živí. Nejvíce nás nadchla možnost sáhnout si na
vypreparované části těla různých zvířat, jež jsou potravou orla. Na závěr jsme si všichni odnesli poučný a
zajímavý pracovní sešit.
Žáci 8. třídy
Ekologický den
Zatímco některé třídy se účastnily přednášky, my deváťáci jsme měli plné ruce práce. Uspořádali pro své
spolužáky od první do páté třídy ekologický den. Na začátku si kapitáni rozdělili věkově smíšená družstva.
Ostatní deváťáci si pro ně připravili deset stanovišť s úkoly. Děti poznávaly jedovaté rostliny, léčivé rostliny,
nebezpečná zvířata, stavěly si své město, určovaly stáří stromů. Učily se, jak se chovat a nechovat v lese,
řešily problém, zda sešlápnout či nesešlápnout plastovou láhev při úklidu do kontejneru. Pokoušely se

překonat rekord při hře metr čtvereční. Zdolávaly opičí dráhu, tvořily obrázky z přírodnin. Jedna skupina se
vydala na louky za školu nasbírat květy petrklíčů. Děti mezi sebou dobře spolupracovaly a všechny úkoly se
jim podařilo úspěšně splnit. Při závěrečném vyhodnocení je i deváťáky pan ředitel pochválil a odměnil
sladkou odměnou. Poděkování patří i paním kuchařkám, které dětem v úterý uvařily z nasbíraných petrklíčů
lahodný čaj.
Dušan Grunt, 9.třída
Sázení stromků a úklid lesa
O dva dny později, ve středu 20. dubna, žáci II. stupně zanechali doma učebnice, vyzbrojili se motykami a
pod vedením svých třídních učitelů se vydali směrem k lyžařské chatě. Tam na ně čekal pan Štefek
z hájenky. Vydali se k rubisku, uklízeli z něho větve a pak tam sázeli stromky - borovice, smrčky, duby a
buky. Dnes už se vysazují v lesích smíšené kultury, aby se zabránilo rozšiřování lesních škůdců. Počasí se
vydařilo - sluníčko svítilo a z lesa se naskýtal malebný pohled na Veřovice. Jakmile byla práce dokončena,
všichni se přemístili do míst, kde vyrůstá přírodní les s původním jedlovým porostem. Zde bylo třeba uklidit
napadané větve ze seřezaných stromů. Práce šla pěkně od ruky.
Pan Štefek dětem poděkoval za pomoc lesu, a odměnil je. Byl to velmi hezký den. Všichni se vraceli domů
unavení, ale spokojení.
Kristýna Bartoňová, 9. třída
Recyklohraní
Naše škola je již druhým rokem zapojena do celostátního projektu Recyklohraní. Ve škole sbíráme staré
baterie, mobily, vysloužilé menší elektrospotřebiče, televizory a počítačové monitory. Plníme úkoly
doprovodných soutěží. Díky tomu si děti uvědomují důležitost třídění a zpětného odběru.
Chtěla bych poděkovat rodičům dětí, ale i ostatním občanům, kteří nás v tomto projektu podporují a nosí
spotřebiče do školy. Za ně a za účast v soutěžích dostáváme body, za které jsme nyní pořídili do školy stolní
fotbal.
Mgr. Božena Přikrylová

Informace o činnosti MŠ Veřovice za měsíc duben 2011
Na počátku měsíce jsme připravili Velikonoční dílnu pro děti, rodiče, všechny příbuzné a přátele
školky. Společně jsme vyráběli papírové ozdoby do oken, pletli pomlázky, zdobili vajíčka, učili se plést
košíky z papírových ruliček a aranžovali proutěná hnízdečka. Chtěli bychom moc poděkovat Václavu
Bartoňovi, který ve svém volném čase přišel do školky a společně s dětmi připravil velikonoční
nádivku, kterou i zasponzoroval. Také děkujeme všem, kteří se dílny zúčastnili.
V pondělí 11. dubna k nám zavítalo divadélko Leonka s ekologicko-výchovným programem „Proč
sluníčko přestalo svítit.“ Také další týden jsme shlédli pohádku Žabka carevna, se kterou do MŠ
přijelo známé loutkové divadlo Myška. Představení se zúčastnily i maminky na mateřské dovolené.
Ve středu 27. dubna jsme opět přivítali maminky na mateřské dovolené se svými
dětmi. V tomto školním roce vás bychom chtěli pozvat ne poslední středu v měsíci, ale
v úterý 31. května na 9 hodin. Budeme slavit Den dětí a také k nám přijede kouzelník!
Na konci měsíce jsme se všemi dětmi připravili dvě taneční vystoupení, kterými jsme
potěšili dříve narozené občany při jejich setkání v Kulturním domě. Předškolní děti
tančily country tanec a naši nejmenší v krojích tanec valašský.
Renata Jandová

POZVÁNKA - VEŘOV OPEN
Orel Veřovice vás všechny zve v sobotu 28.5.2011 na turnaj ve stolním tenise v orlovně a tenisový
turnaj čtyřher na kurtech.
Prezentace na oba turnaje bude od 8,15 hod. - do 8,45 hod. a začátky těchto turnajů v 9,00 hod.
Turnaj ve stolním tenise bude probíhat ve dvou kategoriích - do 50 let a nad 50 let a startovné
(registrační poplatek jako u doktora) bude 30,- Kč.
Turnaj čtyřher bude bez omezení věku a startovné bude činit 50,- Kč na osobu.
Kdo se cítí, že to fyzicky i časově zvládne, může se přihlásit do obou turnajů.
Hrací systém bude nastaven tak, aby jste si pokud možno co nejvíce zahráli a
nemuseli tak jet po prvním kole domů. Ceny a občerstvení bude po celou dobu
zajištěno.
Přihlásit se a bližší informace můžete získat u Lukáše Urbanovského.
Na všechny hrající i nehrající (kapitány) se těší Orel Veřovice.

Český kynologický svaz, Kynologický klub Veřovice
pořádá dne 28.5.2011 od 8. 00 hodin na hřišti AFC ve Veřovicích
Výběrovou soutěž na Mistrovství ČR mládeže.

Mládež z celé republiky bude závodit o postup na Mistrovství ve sportovní
kynologii v kategoriích ZVV2, IPO1 a IPO 2. Srdečně Vás zveme k zajímavé
podívané.
Občerstvení zajištěno po celý den.
POZVÁNKA - LYŽAŘSKÉHO KLUBU VEŘOVICE
Lyžařský klub Veřovice Vás zve do svého areálu na tradiční
KÁCENÍMÁJE
které se uskuteční v sobotu dne 28.5.2011 od 15,00 hodin.
O občerstvení bude postaráno.
Těšíme 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.

INSTALATÉRSTVÍ - TOMÁNEK JAROSLAV
VODA - TOPENÍ - PLYN
MONTÁŽE - REKONSTRUKCE
Kontakt: JAROSLAV TOMÁNEK
PASTELNÍK 444
742 72 MOŘKOV
Tel.č.: 737 838 236

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.

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

POZVÁNKA
Restaurace Na Fojtství ve Veřovicích Vás zve již tradičně na sledování Mistrovství světa v ledním
hokeji 2011 na velkoplošné obrazovce. K pivu a vínu Vám nabízíme naše speciality a chuťovky jako je
pikantní topinka, neplavci, pizza, apod.

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)
3. Mozarella
(salsa, šunka, rajče, mozarella, olivy, oregano)
4. Sýrová bašta
(salsa, rajče, žampióny, niva, uzený sýr, hermelín,mozarella)
5. Pizza Niva
(salsa, poličan, šunka, rajče, niva, oregano)
6. Pikant
(salsa, anglická slanina, klobása, cibule, sýr, zelený pepř, oregano)
7. Tuňáková
(salsa, šunka, tuňák, cibule, sýr, olivy, oregano)
8. Čabajka
(salsa, čabajka, anglická slanina, mozarella, oragano)
9. Smraďoch
(salsa, poličan, tvarůžky,cibule,sýr, oregano)
10. Valach
(salsa, anglická slanina, šunka, žampióny, sýr, kukuřice, oregano)

85,- Kč
85,- Kč
85,- Kč
90,- Kč
85,- Kč
90,- Kč
90,- Kč
90,- Kč
90,- Kč
90,- Kč

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

Rozhovor s členy farní rady p. Dis. Petrem Markem, Ludvíkem Matúšem a Ing.
Miroslavem Markem
1. Blíží se realizace projektu opravy kostela, můžete nám popsat, zda už proběhlo výběrové řízení a
popř. která firma zvítězila?
Již na začátku, ještě před zasláním žádostí o dotace, byly osloveny čtyři firmy, které jsou schopny statické
zajištění našeho kostela provést v souladu s vypracovaným projektem. Ve spolupráci s biskupstvím (odbor
stavební) jsme vybrali z těchto čtyř firem pouze dvě a požádali je o aktualizaci cenových nabídek. Následně
pak byla vybrána firma Kos Consult s.r.o. z Přerova, která jak finančně tak i odborně nejvíce vyhovovala
našim požadavkům. Následně s touto firmou byla sepsána smlouva ošetřená a zkontrolovaná právníky, kteří
pracují pro biskupství.
2. Můžete nám prozradit postup prací a kdy je naplánována realizace?
Dle projektu je třeba provést stažení kostela ocelovým lanem v úrovni půdy a dále pak v úrovni pod římsami
oken. Další zajištění spočívá v nainstalování železných tyčí, které povedou v úrovni pod klenbou stropu
příčně z jedné strany na druhou - budou tedy viditelné. Dle mých dostupných informací by měla být oprava
zahájena týden po velikonočních svátcích a její doba by neměla překročit 20-30 pracovních dnů.
3. Jak vypadá finanční stránka?
Po finanční stránce jsme na tom řekl bych velmi dobře. Až překvapivě se nám během cca jednoho roku
podařila nashromáždit finanční částka, která se jeví dostačující na výše popsanou opravu a předpokládá se, že
zbude i dostatečné množství peněz na nezbytné vymalování celého kostela po zásahu stavební firmy - toto
však bylo potřebné již předtím, proto je spojení těchto dvou větších zásahů do budovy kostela ideální stav.
Přehled získaných finančních prostředků:
Veřejná sbírka (včetně osobních darů): 218.512,Směna pozemků: 459.700,Dar německé organizace Kirche in not: 242.595.Celkem: 920.807,Schválený přípěvek obce pro letošní rok: 250.000,Celkem na opravu kostela: 1.170.807,Přesné vyúčtování za provedené práce bude zveřejněno až po jejich ukončení, nynější výše rozpočtu může
být změněna vlivem neočekávaných událostí během provádění prací.
4. Bude se po úpravách i malovat kostel?
Jak jsem již zmínil výše, počítá se i s malováním kostela a tento projekt se již naplno rozbíhá. Snahou bude,
aby kostel byl vymalován s pomocí místních zdrojů - malíře, lešenáře, ostatní pomocníky, aby oprava nebyla
příliš finančně náročná. Také nákup materiálu (barvy štětce, různé přísady, apod.) se budeme snažit zajistit
formou množstevní a odběratelské slevy, což může dělat úsporu i několik desítek tisíc oproti zakoupení přes
profi firmu.
Zároveň máme rozjednáno možné virtuální vymalování našeho kostela formou počítačového programu což
by mohlo být přínosem pro představu, jak bude budova vypadat po malování v reálu (vše je zatím v jednání,
uvidí se, zda tato vize bude zrealizována). Ve hře je také možné zapůjčení pojízdné vysokozdvižné plošiny
pro vymalování nejvyšších míst, toto však záleží na množství lešení a systému jeho postavení - bude dále
projednávána.

Malování podle předběžných plánů bude realizováno v nejbližším období po Veřovické pouti.
5. Jak probíhá jednání (spolupráce) s biskupstvím, obecním úřadem ve Veřovicích?
Spolupráce s obcí probíhala ohledně směny pozemků a žádosti o výše uvedený finanční dar. O které
konkrétní pozemky se jedná bylo již řečeno v minulých oběžnících, konkrétní čísla parcel byla uvedena i
v některém z čísel Obecního zpravodaje. Tyto parcely jsou lehce dohledatelné pomocí internetových stránek
katastrálního úřadu. Dle našeho názoru je vše v souladu se smlouvou, která byla uzavřena. Pro každého
občana jsou tyto informace výše uvedeným způsobem dostupné.
Co se týče finančního daru obce, byl připsán na účet řkf Veřovice na základě hlasování o rozpočtu obce pro
rok 2011. Zastupitelstvo bez výhrad k této otázce rozpočet schválilo.
Jednání s biskupstvím probíhalo a probíhá od začátku projektu. Nejprve jednalo s Obecním úřadem Veřovice
ohledně směny pozemků (sestavení smlouvy, dojednání ceny apod),odbor stavební nám pak poskytoval
odborné konzultace ohledně žádostí o dotace, pomáhal při výběru stavební firmy, sestavil smlouvu o
provedení příslušných prací, dále bude částečně vykonávat stavební dozor apod.
Spolupráce s oběma subjekty je v tomto ohledu na velmi dobré úrovni.
6. Budou slouženy mše svaté, když budou probíhat úpravy?
K této otázce se nejsme schopni zcela přesně vyjádřit, ale předpokládá se, že zřejmě i v omezených
podmínkách mše svaté slouženy budou.
Na závěr bychom chtěli uvést, že vzhledem ke vstřícnosti všech výše zmíněných institucí a místních občanů
k ochotě přispět svým podílem, věříme, že se dílo zdárně podaří. Vzhledem k výši finanční částky, kterou
jsme dali dohromady je jasné, že náš Veřovický kostel není lhostejný nejen těm, kteří ho pravidelně
navštěvují, ale taky těm ostatním občanům Veřovic, kteří byli ochotni (a nebylo jich málo) přispět svým
darem. Všem patří velký dík.
Děkuji za rozhovor

Rozšířili jsme nabídku služeb realitní kanceláře o energetické
poradenství!
Snižte své náklady za plyn a elektřinu až o 15%!
Pomůžeme Vám vybrat nejvýhodnějšího dodavatele energií z nejširší nabídky na trhu, aby
Vaše sleva byla co nejvyšší!
Více informací poradce, pro Vaši lokalitu:
Tomáš Kohout
Hodslavice 455, 742 71
Tel. 605 957 012
www.optimal-energy.cz
www.home-reality.cz

NABÍDKA - ŠTÍPANÉ DŘÍVÍ
- tvrdé (buk) 1 prm (1m x 1m x 1m)
1 prm (délka polen 33 cm)
Frenštátská lesní a.s.
Siberie 960
Frenštát pod Radhoštěm
Kontakt: - paní Rajnochová, tel.č. 556 835 013/ mobil: 602 483 636
Dovoz dříví vozidly TATRA a AVIA.

POZVÁNÍ NA DNY OBCE VEŘOVICE 1.7. - 3.7.2011
PROGRAM :
1. července 2011 - pátek:
16,00 hod. - zahájení Dnů obce Veřovice - otevření výstavy „Historie, současnost a budoucnost obce „ ,
tělocvična základní školy , starosta obce
17,00 hod. - předpokládaný příjezd delegací z Hendungenu a Lampertswalde, přivítání u kulturního
domu
17,00 hod. - 22,00 hod. - vystoupení dechové hudby Vacenovjáci za kulturním domem
2. července 2011 - sobota:
Sportovní den obce - fotbalové hřiště:
10,00 - 12,00 - fotbalová utkání žen Veřovice, Lampertswalde, Hendungen
14,00 - 15,30 - fotbalová utkání starých gard Veřovice, Lampertswalde, Hendungen.
15,30 - 19,30 - fotbalová utkání mužů Veřovice, Lamperetswalde, Hendungen
21,00 -23,00 - koncert Leony Machálkové

3. července 2011 - neděle:
Farní den - kostel Nanebevzetí Panny Marie, kulturní dům:
10,00 -12,00 - slavnostní mše
14,00 -16,00 - vystoupení Scholy, Scholky a Scholičky
- otevření dětského hřiště u mateřské školy
- prohlídka výstavy v tělocvičně
16,00 - 18, 00 - dechová hudba Javořinka
19,00 - 22, 00 - dechová hudba Záhořané
Tento program může být ještě upraven, případně doplněn po dle požadavků našich přátel z Německa.
INFORMACE Obecního úřadu Veřovice
V sobotu dne 7. května 2011 jsme v obřadní síni obecního úřadu přivítali do svazku naší
obce tyto nové občánky: dvojčátka Ditu a Lukáše Macíčkovy, další dvojčátka Jiřího a
Radima Petrášovy, Elen Dostálovou, Daniela Moravce a Ester Lacinovou.
Děti slavnostně přijal do svazku obce starosta Ing. Břetislav Piterák. Přejeme jim i
rodičům hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Pavel Bartoň
Vladimír Tománek
Drahoslava Kociánová
Anna Šustalová
Oldřich Matúš
Marie Machová
Irena Křížková
Jan Matúš
Jarmila Kamasová
Marta Černochová
Miroslav Pítr
Jaroslav Tománek

„Vodu neoceníme, dokud nám nevyschne studna, a to platí o všem v životě.“
Přejeme všem výše uvedeným oslavencům pevné zdraví, spokojenost a mnoho optimismu do dalších
let.

Poděkování
Děkujeme všem příbuzným, známým a občanům, kteří se přišli rozloučit s paní Vlastou Matúšovou na její
poslední cestě života, jakož i za slova útěchy.
Za zarmoucenou rodinu
manžel Karel, dcera Zuzana a syn Dalibor s rodinami

