Červen 2011

Motto:

Takovou vesničku v krásném údolí,
nikde bys nenašel v širokém okolí.
Je jenom jediná ve světě velikém,
ta naše vesnička pod Javorníkem.
Ladislav Bartoň

Stalo se v roce 1411, v Praze v Kapli betlémské kázal Mistr Jan Hus o nutnosti církevní reformy. Na
Moravě, jeden z jeho stoupenců, Lacek z Kravař, majitel štramberského panství, vydal latinsky
psanou listinu, ve které uděluje všem vesnicím na panství právo odúmrti. Veřovice k panství
štramberskému patřily a v listině jsou vyjmenované. Tato listina je jediná, která se z dávné minulosti
dochovala, a proto slavíme v tomto roce 600 let od první písemné zmínky. Kdyby se dochovaly jiné
starší listiny, mohli jsme slavit víc, možná i 720 let od osídlování území. Ale, jak známo, na kdyby se
nehraje.
Dnešní Veřovice se rozkládají v údolí podél silnice z Nového Jičína do Frenštátu pod Radhoštěm a
také podél říčky Jičínky, která na našem katastru pramení. Obec je dlouhá více než 3 km, leží v
nadmořské výšce 455 m, ohraničená je na východě a na jihu nejzápadnějším výběžkem
Moravskoslezských Beskyd Veřovickými vrchy s nejvyšší horou Velký Javorník 919 m. Další hory se
nazývají Kamenárka, Dlouhá, Krátká, Hundorf a Huštín. Na severní straně jsou pak kopce Pekla,
Štramberčík a Babinec. Katastrální rozlohou 1656 ha i počtem obyvatel 1985 patří obec Veřovice k
největším v novojičínském regionu.
Dominantní stavbou v obci je kostel Nanebevzetí Panny Marie, který byl vysvěcen v roce 1858. V
současné době je prováděna oprava kostela. Na základě statického průzkumu bylo rozhodnuto o
provedení stažení obvodových zdí kostela ocelovými lany a tyčemi. Na tyto práce přispěla obec ze
svého rozpočtu a také sbírkou občané Veřovic.
Další významnou stavbou v obci je základní škola s tělocvičnou. Původní budova školy byla otevřena
v roce 1877. Škola se pak postupně rozšiřovala o novou budovu a tělocvičnu. Dnes k základní škole
přiřazujeme také mateřskou školku. Celý areál školy vyžaduje potřebu rekonstrukce. Ty jsou z
hlediska financování velice náročné a obec si je nemůže dovolit z vlastního rozpočtu v plném rozsahu
realizovat. Z tohoto důvodu se zastupitelé obce snaží o zajištění peněz z dotačních fondů regionu, státu
nebo EU.
V tomto roce se podařilo získat finanční prostředky ve výši více než 7 milionů 300 tisíc korun na
rekonstrukci mateřské školky, která spočívá v provedení vnitřních úprav prostoru školky, rozšíření
jednotlivých oddělení, zredukování velikosti oken a jejich výměna, zateplení fasády a přístavbu malé
tělocvičny. Protože budou ještě probíhat administrativní řízení než budou finanční prostředky
uvolněny, je možno počítat se zahájením rekonstrukce nejdříve na podzim tohoto roku.
Mimo to byla poskytnuta dotace z MMR ve výši 400.000,- Kč na výstavbu dětského hřiště. Dokončuje
se také vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci základní školy, která počítá s
propojením obou budov, úpravou a přestavbou vnitřních prostor pro vznik nových učeben, snížení
energetické zátěže a rovněž úpravou prostoru okolo školy. Po vydání stavebního povolení bude obec
žádat o dotaci na provedení těchto prací. Do té doby však bude ještě zapotřebí vyřešit problém
vytápění školy, vzhledem k tomu, že staré plynové kotle pomalu, ale jistě odcházejí a některé z nich
jsou již nefunkční a nestačí školu dostatečně vytápět. To předpokládá další finanční náklady několika
milionů korun.

Další velmi významnou obecní budovou je kulturní dům. Ten bude brzy opraven a rekonstruován. Z
rozpočtu obce a z dotací MŽP a EU bylo provedeno zateplení fasády a stropu kulturního domu a také
výměna oken. Dotace byla poskytnuta ve výši 994.000,-Kč. Vnitřní rekonstrukce elektroinstalace,
ústředního topení, obkladů stěn a stropů a přestavba schodiště do sklípku byly již financovány z
vlastních zdrojů obce.
Centrum obce doplňuje budova hasičského domu. Oprava fasády a zateplení hasičského domu byly
již zrealizovány v loňském roce.
Pro nejbližší období se připravují další úpravy centra obce. V první řadě je vypracována projektová
dokumentace a podána žádost o dotaci na demolice obecních budov u cesty pod základní školou.
Vznikne tak prostor pro parkoviště a případnou stavbu víceúčelového domu. Dále se připravuje
projekt na osvětlení výletiště za kulturním domem a na rekonstrukci kamenného mostu pro pěší od
lípy Svobody do kostela.
V dolní části obce je dokončován nový Grozmanův most, na jehož výstavbu obec rovněž obdržela
nemalé finanční prostředky z rozpočtu Regionální rady soudržnosti Moravskoslezsko.
Připraven je projekt i stavební povolení na výstavbu chodníku pro dolní konec a v nejbližší době
bude vypracována projektová dokumentace na výstavbu kanalizace a čistírny odpadních vod i na
rozšíření vodovodu pro dolní část obce.
Na horním konci se buduje parkoviště u fotbalového hřiště a připravuje se po administrativní stránce
rekonstrukce a přístavba šaten na fotbalovém hřišti.
Tento výčet není všeobsažný, potřebných prací je 600 let od udělení Lackovy listiny hodně a peněz
málo. Potřebovali bychom na všechno téměř půl miliardy a nevím zda bychom byli už všichni
spokojeni. Ale právě ta nespokojenost je to, co nás stále popohání kupředu.
Život v obci je, i když se to nezdá, pestrý. Málokde mají tolik aktivních spolků, málokde mají tolik
hospod a restaurací. Málokdo udržuje tolik partnerských vztahů s obcemi s ciziny i z ČR. Ne všude
jsou zapojeni do tolika mikroregionů, ne všude mají podnikatelskou zónu. A málokde mají tak
krásnou přírodu, tak milé děti a tak dobré fotbalist(k)y.
Promiňte protentokrát, že tento úvodník je delší. Chtěl jsem, než společně oslavíme to naše výročí,
připomenout, v jaké stavu dnes obec je a co všechno nás ještě čeká. Doufám, že to v příštích šestistech
létech zvládneme dobudovat.

Břetislav Piterák
starosta obce

Třetí projektová návštěva ve Veřovicích - projekt COMENIUS
Ve druhém květnovém týdnu proběhla v naší škole dlouho očekávaná projektová návštěva partnerů
z projektu COMENIUS. Jednalo se o třetí setkání partnerů v tomto školním roce a všichni ve škole se
ze všech sil snažili, aby toto setkání ukázalo naši školu v tom nejlepším světle. Celá škola se oblékla do
slavnostního hávu a byla velmi působivě vyzdobena vlajkami partnerských zemí a také pracemi
našich žáků. Toto setkání bylo výjimečné tím, že se ho poprvé měly možnost zúčastnit také děti, pro
které to byla jedinečná příležitost poznat život za hranicemi své země a také procvičit angličtinu,
která je hlavním komunikačním jazykem projektu. Všechny děti, které k nám přicestovaly ze
Slovinska, Maďarska a Lotyšska si u nás jistě našly spoustu dobrých přátel.
Už dlouho před příjezdem hostů žáci pod vedením svých učitelů pilně nacvičovali podle ukázkových
DVD obtížnou choreografii národních tanců našich partnerů a vyráběli dárečky a upomínkové
předměty pro naše hosty ze Slovinska, Lotyšska, Maďarska, Belgie a Katalánska.
Ve čtvrtek 12. května jsme naše hosty slavnostně uvítali na nádvoří školy. Uvítací ceremoniál s dětmi
nacvičila paní učitelka Obšívačová za vydatné pomoci ostatních kolegů. Milé přivítání písničkou
„Touch the sun“ a piškotovými sluníčky přineslo našemu projektu také sluníčkové počasí, které se nás
drželo téměř po celou dobu návštěvy. I přes páteční ranní déšť se sluníčko nedalo a odpoledne už nám
opět svítilo na cestu po Štramberku.
Při slavnostním uvítání na nádvoří školy došlo také k tradiční výměně maskotů a do naší školy se na
několik měsíců podívá včelka Mája z Lotyšska. Náš maskot Krteček už byl v Belgii a v Katalánsku a
teď poznává Lotyšsko. Poté nás čekala prohlídka školy a návštěva u pana starosty. Ještě ve čtvrtek
odpoledne jsme si v nově zrekonstruovaném kulturním domě vyzkoušeli, jak zvládneme společně
s dětmi a jejich učiteli ze zahraničí zatančit na pódiu všechny projektové tance. Byla to pro nás taková
malá generálka na závěrečnou show, která proběhne koncem příštího školního roku v Belgii.
V pátek si žáci prvního stupně vyzkoušeli absolvovat jednu vyučovací hodinu pod vedením učitelů
z partnerských zemí. Učili se v angličtině o jednotlivých zemích, seznámili se se základními slovíčky
cizího jazyka a nechybělo ani zábavné zpívání a tancování. A protože naši nejmladší ještě angličtinu
neovládají tak dobře, aby rozuměli všemu, o čem se učí, k ruce jim byli velmi zdatní asistenti z 9.
třídy, kteří překlad zvládli jako profesionálové.
Kromě aktivit ve škole jsme pro naše hosty připravili také bohatý program, aby měli možnost poznat
také naši vesnici a okolí. V pátek jsme se prošli po Štramberku, sobota byla věnována návštěvě
skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm. Poté si naši hosté vybrali, zda chtějí odpoledne strávit
adrenalinovými aktivitami v Gibon parku nebo procházkou po Pustevnách. Večer jsme se plní dojmů
opět sešli na lyžařské chatě ke společné večeři s překvapením, která měla název „Ulov si sám“. Ani
drobný déšť nepokazil naši společnou radost při opékání buřtů a grilování steaků.
Užili jsme si společně pět příjemných dní a všem bylo při nedělním loučení líto, že návštěva končí.
Ukáplo i pár slziček a naše hosty na cestu vyprovodily dešťové kapky, jako by i Veřovicím bylo líto, že
odjíždějí. Věříme, že přátelství, které na této projektové návštěvě vzniklo, bude pokračovat i dále. Už
teď se těšíme na další setkání, které proběhne na podzim v Lotyšsku.
Závěrem bych ráda poděkovala všem, kteří se na organizaci a hladkém průběhu této projektové
návštěvy jakýmkoli způsobem podíleli - svým kolegům za aktivní práci na projektových aktivitách,
panu starostovi za vlídné přijetí na obecním úřadě a všeobecnou podporu našemu projektu, členům
SRPŠ za zajištění závěrečné večeře na lyžařské chatě, žákům naší školy za vydatnou pomoc
s organizací a zvláště pak deváťákům za překladatelský servis.

Poděkování patří také rodinám, které poskytly ubytování dětem ze zahraničí. Pokud by vás zajímalo
více, navštivte webové stránky naší školy www.zsverovice.cz nebo přímo webové stránky projektu
http://europeatthestage.com.
Pavla Besedová

Informace o činnosti MŠ Veřovice za měsíc květen 2011
Na začátku měsíce jsme společně s maminkami na mateřské dovolené a s jejich dětmi shlédli tři
pohádky: Budka, Budulínek, Máša a medvěd, které si pro nás připravilo Divadlo ze Šternberku.
Ve čtvrtek 5. května jsme ve školce oslavili Den matek. Děti si pro maminky připravily dva tanečky,
country a valašský tanec, upekly zákusek ke kávě, vyrobily přáníčko a popřály ji s kytičkou v ruce.
Poté jsme si společně zazpívali a zatancovali na píseň „Mámo, mám tě rád.“
Stejně jako každý rok i letos se děti fotografovaly na zahradě mateřské školy. Přivítali jsme také
zahraniční návštěvu z projektu Comenius - partnerství škol, kterou hostila naše ZŠ. Učitele různých
národností děti potěšily svými tanečky.
Naše nejstarší děti vystoupily na Obecním úřadě při příležitosti Vítání občánků s pásmem básní a
písní věnovaným maminkám, tatínkům a narozenému děťátku.
Tento měsíc jsme podnikli několik exkurzí. První byla návštěva kadeřnictví paní Surovcové. Děti
odcházely s rozzářenými úsměvy a pestrobarevnými melíry. Druhou v pořadí byla návštěva pekárny
U Černochů. Shlédli jsme, jak se vyrábějí a pečou koláče, koláčky a také jsme na závěr byli odměněni
sladkým pohoštěním. Třešničkou na dortu byl výlet na Mysliveckou chatu spojený s přednáškou a
ukázkou myslivců a Policie ČR. Chtěli bychom velmi poděkovat vám všem, kteří jste našim dětem
věnovali svůj čas. Především paní Surovcové, manželům Černochovým, panu Holubovi, Hyklovi,
Macíčkovi a jeho kolegům z Nového Jičína.
Poslední květnový den patřil dětem a jejich oslavě svátku. Zavítal k nám klaun Jarda, který si pro nás
připravil veselý program. Také jsme si s rodiči, maminkami na mateřské dovolené a jejich dětmi
zahráli hry a společně si užili slunečného radostného dopoledne.
Seznamy přijatých dětí na školní rok 2011 - 2012 budou vyvěšeny v jednotlivých odděleních mateřské
školy. Žádosti nepřijatých dětí jsou vedeny i nadále v evidenci. Při uvolnění místa či případných
změnách budou rodiče písemně informováni.
UPOZORŇUJEME RODIČE, ŽE V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN BUDE
MATEŘSKÁ ŠKOLA UZAVŘENA OD 18.7. - 19.8.2011.
Renata Jandová

INFORMACE - o plánovaném vypínání elektrické energie:
ČEZ Distribuce, a.s. Vám v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., oznamuje, že z důvodu prací na
vedení vysokého napětí, bude přerušena dodávka elektrické energie pro celou Veřovice - mimo
Pálenici, ALVE, A.P.S., Lučiny, Solar Power.
Vypínání el. energie bude provedeno dne 21. června 2011 v době od 7,30 - do 14,00 hod.

Obecní úřad ve Veřovicích oznamuje občanům, že na svozové místo za firmou Slavík, čp. 253,
byl přidán od měsíc května 2011 jeden kontejner na papír.

INFORMACE hasičského záchranného sboru
Prázdniny - radost i starost …
I když jsou prázdniny obdobím odpočinku a různých letních radovánek, nemůžeme bohužel
zapomínat na to, že i o prázdninách musíme věnovat pozornost našim dětem a tomu, jak tráví svůj
volný čas. Měli bychom myslet na to, že děti jsou zkoumavé a proto nenechávat zbytečně v jejich
dosahu zápalky, zapalovače, zábavnou pyrotechniku, svíčky nebo různé chemické přípravky, které by
se mohly lehce stát předmětem experimentů a pokusů, které často končí požáry, úrazy nebo
v nejhorších případech i smrtí. Upozornit děti, že plynové a elektrické sporáky a jiné elektrické
spotřebiče nejsou určeny ke hraní a aby si při odchodu z domu ověřily, zda jsou všechny tyto
spotřebiče vypnuty.
Všichni bychom dále měli mít v paměti zásady pro rozdělávání ohně nejen na vyhrazeném tábořišti:
- oheň rozdělávat vždy za přítomnosti dospělé osoby,
- nikdy nezapalovat oheň v blízkosti lesa (50 m),
- nikdy nerozdělávat oheň za extrémního počasí, např. za silného větru nebo extrémního sucha,
- nikdy neponechávat oheň bez dozoru,
- mít k dispozici dostatečné množství vlastní vody k uhašení ohně pro případ, že je oheň rozdělán
v místě, kde není žádný vodní zdroj,
- nenechávat mladší sourozence a kamarády, aby si hráli nebo seděli v blízkosti ohně (nebezpečí
vznícení šatstva),
- do ohně niky neházet jakékoliv výbušné předměty (zábavná pyrotechnika, nádoby od sprejů apod.),
- oheň neroznášet po okolí (např. na zapálené větvi),
- oheň vždy pečlivě uhasit dostatečným množstvím vody a ujistit se, že nehrozí jeho samovolné
rozhoření.
Samozřejmě, že zdaleka nelze vyjmenovat všechna nebezpečí, která na děti o prázdninách čekají, ale
jako rodiče bychom se měli pokusit své děti na možné nástrahy upozornit a varovat je před nimi.
A co my dospělí? Nezapomínejme, že ponechání dítěte nebo zvířete ve vozidle v horkých letních dnech
je doslova hazard s jejich zdravím nebo dokonce životem a že plynový zapalovač položený volně za
oknem vozidla je následkem přehřátí častou příčinou požáru vozidla. Na bezpečnost v letních
měsících bychom měli myslet při každé činnosti spojené například s opékáním a grilováním a dále
rovněž při manipulaci s hořlavými kapalinami při natírání, lakování apod., kdy vlivem teplého počasí
dochází k odpařování a rychlejšímu vzniku výbušné koncentrace. A v případě, že se stanete přímými
účastníky nebo svědky požáru nebo jiné mimořádné události, volejte hasiče na linku 150 nebo 112.
Hezké a bezstarostné léto přejí hasiči HZS MSK, územního odboru Nový Jičín

Zprávy z kynologického klubu Veřovice
28.5.2011 - Výběrový závod na Mistrovství republiky mládeže 2011
V tomto závodě probíhá klání mládeže z celé republiky o postup na Mistrovství republiky mládeže. Do Veřovice tentokrát
přijelo 9 závodníků a soutěžili v kategorii ZVV2, IPO2 a IPO 3.

Ráno to ještě vypadalo, že by mohlo alespoň na chvíli vylézt sluníčko, ale štěstí se na nás neusmálo a tak nám celé závody
od rána až do vyhlášení vítězů propršely. Naštěstí až na pár nehezkých pádů a jednu nešťastně naraženou nohu nad námi
počasí nevyhrálo.

Program byl zahájen stopami, na které se odjíždělo postupně v pořadí kategorií IPO2, ZVV2 a IPO3. Poté proběhla
poslušnost a následně obrany. Výkony reprezentantů byly odměněny velkým potleskem a také cenami, které pro ně
přichystali naši sponzoři. Děkujeme především firmě www.CHAMP-k9.com, obci Veřovice a obci Mořkov, firmě
www.KrmivoPro.cz a mnoha dalším, které nás podporují.

Přes nepřízeň počasí doufáme, že byli přesto nakonec všichni spokojení a že si ze závodů neodnesli jen promočené
oblečení. Závody svou účastí podpořil starosta obce Veřovice pan Ing. Břetislav Piterák a starostka obce Mořkova paní
Ivana Váňová. Organizačnímu týmu a všem jež se podíleli na přípravě závodů patří velké poděkování, stejně jako
rozhodčímu Jiřímu Vychodilovi, figurantům, vedoucímu stop a kladečům za dobře odvedenou práci.

Více informací, hlavní sponzory, výsledkovou listinu a prozatím jen pár fotek , jež budou brzy doplněny můžete shlédnout
na www.kkverovice.websnadno.cz

21.5.2011 - Vystoupení v Kopřivnici a Kozlovicích
V sobotu 21.5. jsme se vypravili na festival Šostýnská Venuše do nedaleké Kopřivnice, kde jsme předvedli vystoupení z
agility, kterého se účastnila Alena Jančálková, Libuše Minářová a Erika Vyskočilová. Komentování se ujala Květoslava
Valúšová za asistence Mefy. Nesmím zapomenout na našeho předsedu Pavla Škarpu, který nám ochotně dopravil překážky.
Proběhly jsme si pár narychlo stvořených parkurů, v mezičase Květa předvedla na Mefikovi, jak se vše od začátku učí.
Po vystoupení jsme se přesunuli se do nedalekých Kozlovic, kde na místním cvičáku slavili výročí založení. Po vydatném
občerstvení jsme postavili překážky a z posledních sil zaběhli ještě pár parkurů a předvedli ještě pár cviků z tance ze psem.
Na obou vystoupeních jsme se setkali s příznivým ohlasem a zájmem o naši činnost.

Z činnosti klubu zapsala Anna Černochová

PLOTY, PLETIVA, GARÁŽOVÁ VRATA
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. Doplňková výbava.

Provádíme i montáže.
PLOTY - PLETIVO
Prodej a výstavba 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. Široký výběr okrasných dřevin. Množstevní slevy.
Koupíte u nás také stínicí tkaninu - stínovka.

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 po celé ČR.

ZDARMA DOPRAVA při celkovém nákupu nad 7.000 Kč.

PŘIJĎTE S NÁMI POKÁCET MÁJ
aneb
ODPOLEDNE PRO CELOU RODINU
19.6.2011 OD 14.30
v Orlovně ve Veřovicích
 SKÁKACÍ HRAD PRO DĚTI
 HOLANSKÝ BILLIARD A HERNÍ ZÓNA PRO DOSPĚLÉ
 POCHOUTKY NA GRILU
 MOŽNOST ZDARMA VYZKOUŠET TENISOVÉ KURTY
(je nutné mít s sebou sportovní obuv)
Více informací na www.orelverovice.cz
Srdečně Vás zve Orel Veřovice

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

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

ŠTÍPANÉ DŘÍVÍ
- tvrdé (buk) 1prm (1m x 1m x 1m)
1prm (délka polen 33 cm)
Frenštátská lesní a.s.
Siberie 960
Frenštát p.R.
Kontakt - pí. Rajnochová
tel. 556835013 / mob. 602483636
Dovoz dříví vozidly TATRA a AVIA.

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

KRÁSNÉ RUCE A NOHY KAŽDÝ DEN
MANIKÚRA, PEDIKÚRA,
MODELÁŽ NEHTŮ
Nově otevřená provozovna od 1.6.2011 ve Veřovicích 197
- v budově Revíru.
Objednávky dle telefonické domluvy.
Monika Králová
Tel.č. 776 738 943

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 u poradce pro Vaši lokalitu:
Tomáš Kohout
Dolní 504, Frenštát p.R.
Tel. 605 957 012
www.home-reality.cz

NABÍDKA - KVĚTINÁŘSTVÍ V NÁKUPNÍM STŘEDISKU
Nabízíme - nově vodní program:
• hadice kroucená, ekonomik, gardénie
• adaptér na kohoutek ½ a ¾ b
• ½ a ¾ mosaz
• ¾a1b
• ¾ a 1 mosaz
• pistole zavlažovací 5-ti a 8-mi polohová
• postřikovač kruh 8 poloh
• postřikovač 3 ramenný + podstavec
• postřikovač otočný pulzní + bodec
• postřikovač otočný pulzní kovový
• proudnice, rychlospojky, spojky na hadici, dvoucestná spojka, sprcha zahradní, sada s pistolí,
sada s proudnicí
• rákosové rohože 1,8 m x 5 m, 1,5 m x 5 m
• rohož ze stepní trávy
• rohož z jedlové kůry ….. možnost také na objednávku
Dále nabízíme „Biolit“ - přípravky proti hmyzu: na hubení mravenců, vos, lezoucího hmyzu, Biolit
elektrický odpařovací, Biolit nástraha na slimáky, atd.
Těšíme se na Vaši návštěvu:
Po - Pá
9,00 - 17,00 hodin
So 8,00 - 11,00 hodin
Tel.č. 776 256 123, 776 302 090

Autodoprava I.P.SPED Veřovice
Když uhlí, písek, štěrk pochybí,
I.P.SPED to rychle zařídí.
Převoz různých materiálů
Multicarou sklápěčem do 3 tun
Volejte kdykoliv 777-008551
Pavel Šabo

OZNÁMENÍ - RESTAURACE NA FOJTSTVÍ VEŘOVICE
Restaurace Na Fojtství ve Veřovicích Vám oznamuje změnu pracovní doby od 6.června 2011:
VINÁRNA: pondělí
zavřeno
úterý
11 - 22 hod.
středa
11 - 22 hod.
čtvrtek
11 - 22 hod.
pátek, sobota 11 - 24 hod.
11 - 21 hod.
neděle

Pizzu pečeme každý den kromě pondělí.

HOSPODA: pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle

11 - 22 hod.
zavřeno
11 - 22 hod.
11 - 22 hod.
11 - 24 hod.
10 - 24 hod.
10 - 21 hod.

Novinka:
Přijďte si k nám posedět, dát si něco dobrého a vaše děti se mohou vyřádit na skákacím hradu
zdarma.

Skákací hrad pouze pro hosty naší restaurace

Restaurace Na Fojtství Veřovice Vás zve
v sobotu 11.6.2011 od 19,00 hodin
na již tradiční

Hraje skupina METEOR.
Bude pro Vás připravena VEPŘOVÁ KÝTA NA ROŽNI, kuřecí špalíčky, a další

Při zakoupení sudového piva u nás máte možnost zapůjčení i chlazení. Objednávejte předem na tel.č.
556 857 188.

Přijmeme uklízečku - info na tel.č. 556 857 188 nebo v restauraci.

INFORMACE O ČINNOSTI KNIHOVNY VEŘOVICE
Knihovna Veřovice má zaregistrováno 104 čtenářů. V roce 2010 navštívilo knihovnu celkem 682
čtenářů. Vypůjčených knih bylo 4.803. Nově bylo zakoupeno 128 knih a zapůjčeno jiným knihovnám
112 knih. Vypůjčeno od jiných knihoven bylo 135 nových knih. Regionální fond Nový Jičín zapůjčil
68 nových knih. Z knihovny bylo vyřazeno 257 starých poškozených knih. Půjčují se 4 druhy
časopisů. V měsíci březnu navštívily knihovnu děti ze základní školy - 101 žáků z 1. - 5. ročníku
s učitelkou. Knihovna je umístěna v kulturním domě, provozní doba: každý čtvrtek od 14,00 - 18,00
hodin.
Vlasta Matúšová
Připomínáme:
KNIHOVNA VE VEŘOVICÍCH BUDE V MĚSÍCI SRPNU 2011 UZAVŘENA

Pavla Kotlárová
Helena Adamcová
Jiří
Jiří Zdráhal
Pavel Pítr
Jaromír Šmahlík
Ing. Jiří Guzdek
Marta Mičková
Marta Matúšová
Marie Górová
Běta Černochová
Danuše Görigová
Marta Machová
Ludmila Geryková
Růžena Mikulenková
Věra Tománková
Věra Hoďáková
Anna Kociánová
Stanislava Geryková
Emilie Pítrová

„Stárnutí je otrava, ale je to jediný způsob, jak se dožít vysokého věku“
věku“

Všechno nejlepší
nejlepší - pevné zdraví, trvalé štěstí, pohodu a mnoho optimismu přeje všem
jubilantům Obecní úřad Veřovice.

Poděkování:
Děkujeme touto cestou všem, kteří se přišli naposledy rozloučit s naším drahým zesnulým
Zdenkem Besedou. Také děkujeme za projev soustrasti, květinové dary i slova útěchy.
Manželka s rodinou

