Říjen 2011

Motto: Není spolek jako spolek, ale spolek krásných holek, to je, páni, spolek.
Měsíc říjen je měsíc významný v mnoha směrech. Mimo jiné jsem se dozvěděl, že 1. říjen je
mezinárodní svátek seniorů. Nepamatuji se, že bychom ho někdy slavili, ale pokud je to tak, pak se
přikláním k názoru, že je to dobře. Senioři si svůj svátek zaslouží a doufám, že příště již také oslaví.
Pak tu jsou ony zmiňované spolky. Máme samozřejmě ve Veřovicích také spolek krásných holek,
možná i několik, ale dnešní úvodník je věnován jiným. V tomto roce slaví hned tři spolky své kulaté
výročí. Zatímco fotbalisté již svých 80 let oslavili a z oslav se, soudě podle výsledků, ještě nezotavili,
tak zahrádkáři a kynologové si své oslavy čtyřicetin nechali právě na říjen. Prvního října
kynologové nejdříve uspořádali závody Memoriál Karla Škarpy a O pohár starosty obce, hned poté
se slavilo. V pátek 7. října slavili také zahrádkáři na svém tradičním večírku.
Oba jmenované spolky jsou stále velmi aktivní. Kynologové se již řadu let podílejí na propagaci a
reprezentaci naší obce vysoce kvalitní organizací kynologických závodů na úrovni krajské i
celostátní. Pěkné je, že ve svých řadách sdružují také mladé lidi, kteří se aktivně do dění klubu
zapojují.
S mladými u zahrádkářů je to horší, ale přesto i tento tradiční spolek má svůj aktivní život a je to v
obci znát. A mohu říci, že řada členů z tohoto spolku, třebaže věkově trochu starších, je tak aktivní,
jako by jim bylo dvacet.
Oběma spolkům k jejich výročí blahopřeji a děkuji jim za velmi dobrou spolupráci, kterou s nimi
mám.
Na závěr ještě krátkou poznámku k Běhu rodným krajem Emila Zátopka.
9. ročník tohoto běhu se pořádal 17. září po desáté. Desetkrát tento běh absolvovali pouze tři borci
a mezi těmito třemi je, hádejte kdo? No přece Miroslav Vrobel. Příští rok se uskuteční jubilejní
desátý ročník, to proto, že první byl nultý, druhý první atd. Mira Vrobel tam určitě nebude chybět.
Já mu k jeho výdrži gratuluji a také jemu děkuji za reprezentaci naší obce a v příštím roce na
pódiu v Dřevěném městečku v Rožnově pod Radhoštěm nashledanou.
Břetislav Piterák
starosta obce

USNESENÍ
z 8. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, konaného dne 27.9.2011
Zastupitelstvo obce Veřovice v souladu se zákonem č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění:
8/1 schvaluje program 8. zasedání ZO dle návrhu předloženého starostou obce
8/2 volí návrhovou komisi ve složení Ladislav Bartoň a Jaroslav Kocián
8/3 bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru

8/4 bere na vědomí informaci starosty obce o činnosti orgánů obce od 7. zasedání ZO
8/5 bere na vědomí zveřejnění zadání na podání cenových nabídek na akci Geodetické
zaměření obce Veřovice
8/6 ustanovuje hodnotící komisi pro VŘ Geodetické zaměření obce Veřovice ve složení:
Ing. Břetislav Piterák, Ing. Jindra Zábranský, Ing. Helena Křížková, Ing. Ivana
Obšilová, Dalibor Matuš
8/7 ustanovuje hodnotící komisi pro VŘ Demolice 3 objektů v obci Veřovice ve složení:
Ing. Břetislav Piterák, Ing. Jindra Zábranský, Ing. Ivana Obšilová, Lukáš
Urbanovský a Dalibor Matuš
8/8 schvaluje výsledek výběrového řízení na stavbu Parkoviště pro osobní automobily
v obci Veřovice, výběr nejlepší nabídky na realizaci díla od firmy Milan Strážnický
ZEMKO, Knejzlíkova 510/9, 700 30 Ostrava - Zábřeh , IČ: 13440624 a uzavření
smlouvy o dílo s touto firmou na částku 4,199.832,00 Kč za podmínky, že cena za
dílo bude uhrazena ve dvou splátkách, a to v roce 2011 ve výši do 2,500.000,- Kč a
zbývající část v roce 2012
8/9 schvaluje zrušení výběrového řízení na Rekonstrukci Mateřské školy ve Veřovicích
z důvodů hodných zvláštního zřetele a vyhlášení nového výběrového řízení firmou
Innova Int., s.r.o. Ostrava na tuto akci s úpravou hodnotících kritérií, zajišťujících
stanovení reálné ceny díla
8/10 ukládá starostovi obce zadat vypracování zadání VŘ a jejich zveřejnění na akci
Demolice 3 objektů v obci Veřovice a na akci Vypracování PD k územnímu
rozhodnutí Odkanalizování obce Veřovice včetně ČOV a vodovod pro dolní část
obce Veřovice specializovaným firmám. Termín: do 20.10.2011
8/11 deleguje za obec Veřovice do hodnotící komise pro VŘ Protipovodňová opatření
obcí Novojičínska, jehož vyhlašovatelem je obec Hodslavice, starostu obce Ing.
Břetislava Piteráka a jako náhradníka Ing. Jindru Zábranského
8/12 schvaluje rozpočtová opatření č.4 / 2011 , kterými se zvyšují
příjmy o 101.200,- Kč na 22,406.594,-- Kč
výdaje o 101.200,- Kč na 28,562.594,-- Kč
Úplné znění rozpočtových opatření č.4 /2011 je nedílnou součástí tohoto usnesení.
8/13 souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s Městem Frenštát pod Radhoštěm
o spolupráci s Městskou policií Frenštát pod Radhoštěm
8/14 ukládá starostovi obce připravit ve spolupráci s Městskou policií Frenštát pod
Radhoštěm návrh smlouvy o spolupráci při zajišťování veřejného pořádku v obci a
rozeslat členům zastupitelstva obce k připomínkování do 20.10.2011
8/15 ukládá starostovi obce připravit ve spolupráci s ostatními členy zastupitelstva obce
návrh obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku a předložit k projednání na
příštím zasedání zastupitelstva obce

8/16 neschvaluje koupi nemovitosti č.p. 118 na pozemku p.č. 136/1 a pozemků p.č. st.
136/1 díl a) a g) a p.č. 293 díl b) v k.ú. Veřovice za cenu 840.400,- Kč navrženou
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
Ing. Břetislav Piterák Ing. Jindra Zábranský
starosta obce 2 místostarosta obce
INFORMACE
o konání 9. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice
Obecní úřad Veřovice v souladu s ustanovením § 93, odst.1 zákona č.128/2000 Sb.,o obcích
(obecní zřízení), v platném znění informuje o konání 9. zasedání Zastupitelstva obce
Veřovice, svolaného starostou obce Ing. Břetislavem Piterákem v souladu s § 91 odst.1
zákona o obcích.
Místo konání: Kulturní dům ve Veřovicích, přísálí
Doba konání: čtvrtek 3. listopadu 2011 od 17,00 hodin
Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Zahájení
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu (§ 95 odst.1 zákona o obcích)
Schválení programu
Volba návrhové komise
Zpráva předsedy kontrolního výboru
Zpráva předsedy finančního výboru
Informace starosty obce o činnosti orgánů obce
Výběrová řízení
Finanční záležitosti a rozpočtová opatření č. 5/2011
Návrh obecně závazné vyhlášky o místních záležitostech veřejného pořádku
Návrh veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů městské policie na území obce
Majetkoprávní záležitosti
Různé
Závěr

Ke každému projednávanému bodu bude otevřena rozprava a přijata usnesení.
K účasti na 9. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice Vás, občany Veřovic, srdečně zvu.
Ing. Břetislav Piterák
starosta obce

Informace o činnosti v obci
Stavba parkoviště u fotbalového hřiště
Výběrové řízení na stavbu Parkoviště pro osobní automobily se uskutečnilo 22.9.2011 a hodnotící
komise vybrala z pěti nabídek nejvýhodnější nabídku, kterou podala firma Milan Strážnický
ZEMKO, Ostrava. Následně byl výběr firmy schválen dne 27.9.2011 na 8. zasedání Zastupitelstva
obce a s firmou Milan Strážnický ZEMKO byla uzavřena smlouva o dílo.

Začátkem října byly stavební práce zahájeny a je předpoklad, pokud vydrží počasí, že parkoviště
bude do konce měsíce října hotovo.

Rekonstrukce Mateřské školy Veřovice
Zahájení rekonstrukce naší mateřské školky se, bohužel, zpožďuje. První výběrové řízení bylo z
důvodů zvláštního zřetele zastupitelstvem obce na návrh hodnotící komise zrušeno. Šlo o
nepřesnosti v zadání a o nápadně nízké ceny za dílo, které firmy nabízely. Při přijetí některé z
nabídek hrozilo, že budou později účtovány vícepráce, které již nelze zaplatit z dotace, ale jen z
rozpočtu obce. Dne 4.10.2011 bylo na základě usnesení zastupitelstva obce vyhlášeno nové výběrové
řízení, ve kterém byly upraveny hodnotící podmínky tak, aby riziko podhodnocených cen bylo co
nejmenší. Výběrové řízení je zveřejněno na úřední desce obce Veřovice , přijímání nabídek bude
ukončeno 27.10.2011, hodnocení nabídek provede komise 31.10.2011 a návrh komise bude
schvalovat zastupitelstvo obce na 9. zasedání dne 3.11.2011. Po vypršení lhůty na odvolání bude
uzavřena smlouva s vybranou firmou a práce budou zahájeny. Lze to časově stihnout od 25.
listopadu. V současné době byly provedeny práce na přípravu staveniště a přeložku telefonního
kabelu. Po dobu rekonstrukce mateřské školky budou děti umístěny v základní škole. Stavba je z
85% financována z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko.

Dětské hřiště u mateřské školy
Výstavba dětského hřiště u mateřské školy se pomalu chýlí ke konci. Zemní práce prováděla firma
Milan Strážnický ZEMKO společně se zaměstnanci obce a rodiči dětí z mateřské školky. Hrací
prvky, houpačky, kolotoč, prolézačky, domeček a skluzavku dodala a instalovala firma TR Antoš
s.r.o. z Turnova. Na přípravě projektu se podílely vychovatelky z mateřské školky a také děti, které
nakreslily obrázky, jak si svoje hřiště představují. Od jara bude pak hřiště zpřístupněno veřejnosti
i pro děti, které nejsou v mateřské školce umístěny. Stavbu dětského hřiště financuje ze 70 %
Ministerstvo pro místní rozvoj.

Demolice 3 objektů v obci Veřovice
Jak již informovala Česká televize i krajský tisk, získala obec Veřovice dotaci z Ministerstva
životního prostředí na odstranění starých zátěží dotaci ve výši 85 % uznatelných nákladů. Týká se
to tří budov pod základní školou. V měsíci listopadu bude vyhlášeno výběrové řízení a vybraná
firma zahájí demoliční práce na začátku roku 2012. Prostor po provedených demolicích bude
prozatím využíván jako parkoviště, v budoucnu se zde počítá s výstavbou víceúčelového domu.

Protipovodňová opatření obcí Novojičínska
Tento projekt obcí Hodslavice, Veřovice, Životice u Nového Jičína a Šenov u Nového Jičína
pokračuje vyhlášením výběrového řízení, které se uskuteční v říjnu tohoto roku v Hodslavicích.
Poté zahájí vybraná firma práce na instalaci bezdrátového rozhlasu, hladinoměrů a srážkoměrů.
Přesnější informace zatím nemohu podat. Také tento projekt je z 85 % spolufinancován MŽP.

Geodetické zaměření obce
Obec Veřovice provedla výběrové řízení na geodetické zaměření obce pro potřeby výstavby
kanalizace a vodovodu pro dolní část obce. Geodetické zaměření bude vybraná firma provádět v
měsících říjen- prosinec. Mimo to provádí katastrální úřad digitalizaci katastrální mapy Veřovic, s
tím souvisí také další zaměřování, které je možno v současné době v obci sledovat.

Ukončení prodeje v butiku v budově pošty
K 30.9.2011 ukončila paní Oldřiška Kociánová prodej v butiku v budově pošty. Prodejní prostory
jsou nyní k dispozici novým zájemcům, kteří mohou své žádosti o pronájem těchto prostor k
podnikatelské činnosti podávat na obecní úřad do 16,00 hodin dne 24.10.2011. K žádosti je třeba
uvést stručně podnikatelský záměr.

Veřejný pořádek
Zastupitelstvo obce na svém 8. zasedání rozhodlo o spolupráci s Městskou policií Frenštát pod
Radhoštěm při zajišťování veřejného pořádku v obci. K tomuto účelu vypracuje a vydá
zastupitelstvo obce obecně závaznou vyhlášku o veřejném pořádku. Na jejím základě pak bude
uzavřena veřejnoprávní smlouva s Městem Frenštát pod Radhoštěm, kterému Městská policie
podléhá. Obecně závazná vyhláška bude mimo jiné řešit také volný pohyb psů, rušení nočního
klidu, provoz na místních komunikacích apod.

Tisková zpráva, 26. září 2011, Frenštát pod Radhoštěm
TZ: Ne průzkumu na Dole Frenštát řekli zástupci místních samospráv společnosti OKD.
Deja-vu zažili starostové beskydských samospráv při schůzce se zástupci společnosti OKD. Ta se konala na
frenštátské radnici 26. září 2011. Těžaři v čele s generálním ředitelem OKD Klausem Dietrem Beckem
iniciovali toto setkání, aby seznámili místní samosprávy s plánem svých aktivit do budoucna. Bohužel
starostové měli pocit, že se vrátili v čase. OKD totiž nepřišlo s ničím novým a opět představilo sedm let starý
záměr průzkumné ražby, který Český báňský úřad už jednou shodil ze stolu.
Právě záměr ražby průzkumného díla, které by ve skutečnosti bylo opravdovou otvírkou Dolu Frenštát,
vyburcovalo 23 tis. občanů k podepsání petice za zrušení a zasypání Dolu Frenštát a zmobilizovalo starosty
desítek beskydských měst a obcí k jednoznačnému odporu.
Zástupci měst a obcí se podivovali nad tím, jak si může OKD dovolit předstoupit před místní samosprávy,
aniž by se vypořádalo s minulostí. Např. nyní chtějí řešit žádost EIA na průzkum ložiska, i když nemají
dořešenou problematiku více než šesti desítek černých staveb v areálu Dolu Frenštát včetně obou těžních
věží.
Pod záminkou péče o rozvoj regionu nabídla přítomná PR manažerka OKD Petra Mašínová místním
samosprávám možnost čerpání z nově založeného fondu Frenštát ve výši 25 mil. Kč. Zástupci měst a obcí
zhodnotili tento postup ze strany OKD jako krok, který má zlomit odpor místních samospráv proti jejich
záměru razit průzkumné dílo a tím prodloužit životnost Dolu Frenštát, který měl být již před 20 lety
zlikvidován. Mimochodem sama společnost OKD na likvidaci důlních děl již v roce 2002 zpracovala projekt,
který ale nyní nechce realizovat.
Ze strany těžařů zazněly argumenty, že průzkumné dílo nebude mít žádný vliv na povrch. Toto tvrzení jasně
vyvrací odborné posudky a studie předních odborníků na geomorfologii v čele s prof. Jaromírem Demkem.
Dále společnost OKD přednesla výsledky ankety, kterou si objednala u agentury STEM. Z té vyplývá
většinově negativní pohled místních lidí na případnou těžbu na Frenštátsku. Co se týče průzkumu ložiska,
tak zde je názor nejednoznačný. Zástupci měst, obcí a občanů oponovali peticí za zrušení a zasypání Dolu
Frenštát, kterou podepsalo 23 tis. občanů regionu, což je mnohem větší statistický vzorek, než 911
respondentů, se kterými pracovala agentura STEM. Dále bylo poukázáno na nepřesné vstupní údaje
průzkumu, což celou anketu znedůvěryhodňuje.

Nejprve zástupci OKD ujišťovali přítomné zástupce obcí o tom, že jim velmi záleží na lidech žijících v našem
regionu. Nakonec ale Klaus Deiter Beck jasně řekl: “Jediným, komu se musíme zodpovídat, jsou naši
akcionáři”. Z toho jasně vyplývá, že frenštátské uhlí je v současné době a v budoucnu tomu nebude jinak,
pouze a jen obchodní komoditou. Naopak starostové jsou zodpovědni lidem žijícím v regionu.
Na jednání byli přítomni: předseda Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu a starosta
Trojanovic Jiří Novotný, členové představenstva: starostka Rožnova pod Radhoštěm Markéta Blinková,
starosta Veřovic Břetislav Piterák, starosta Kunčic pod Ondřejníkem Tomáš Hrubiš, starostka Frenštátu
pod Radhoštěm Zdeňka Leščišinová, čestný předseda Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu
Drahomír Strnadel a místopředseda občanského sdružení Naše Beskydy Marian Žárský. Za společnost OKD
pak generální ředitel Klaus Dieter Beck, ředitelka PR a komunikací Petra Mašínová, personální ředitel
Radim Tabášek a ředitel pro rozvoj a strategii Ján Fabián. Jednání se také zúčastnil
ředitel Agentury STEM Jan Hartl.
Mgr. Jiří Novotný,
předseda Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu a starosta Trojanovic

Obecní úřad ve spolupráci s Kulturním zařízením Vás zvou na hudebně zábavný
pořad:
LEKCE SMÍCHU a ZPĚVU aneb HUMOR a MUZIKÁL Petra Martináka.
Petr Martinák je pražský bavič, imitátor, známý z estrádních
programů České televize.
Kde: V Kulturním domě Veřovice
Kdy: v pátek 21.10.2011 v 19,30 hodin
Vstupné 50,- Kč
Přijďte se pobavit, zasmát, obveselit.

Stromy v našem životě
Naší škole byla přiznána Moravskoslezským krajem dotace na projekt Stromy v našem životě.
Na tomto projektu budeme pracovat v tomto školním roce.
Veřovice s Veřovskými vrchy (v CHKO Beskydy) mají na svém území lesní kultury.
Projekt řeší jejich monitorování, význam, využití a ochranu stromů.
Slouží pro přípravu podkladů pro budování naučné stezky.
Cíle projektu:
a) příprava podkladů pro tvorbu informačních tabulí na jednotlivá stanoviště
b) vytvoření výukových materiálů - kartotéka stromů, názorné pomůcky (ukázky dřeva, kůry,
listů, šišek …)
c) zapojení co nejvíce žáků do úklidu lesa nebo výsadby stromků
d) příprava koutku EV pro prezentaci projektu
e) informování veřejnosti s průběhem a výsledky projektu
f) rozvíjení kompetencí žáků
V září jsme stanovili plán aktivit a pustili se do sbírání podkladů, děti se vydaly do terénu
fotografovat stromy.
Mgr. Božena Přikrylová, učitelka ZŠ Veřovice

INFORMACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY O SBĚRU PAPÍRU
Ve dnech 24. a 25.10.2011 bude opět přistaven kontejner v areálu ZŠ Veřovice a
proběhne sběr papíru. Vzhledem k tomu, že se naše škola zúčastní celoroční
soutěže o nejlepší sběratele papíru pro školní rok 2011/2012, budeme rádi, když
pro nás papír budete skladovat.
Odevzdat ho do školy můžete v uvedené dny vždy od 13,30 hodin - do 16,30
hodin. Tuto soutěž vyhlásila A.S.A., spol. s r.o. Ostrava. Děkujeme za Vaši
ochotu.

Jak se připravit na topnou sezónu….
Topná sezóna neúprosně klepe na dveře a majitelé nemovitostí by se na toto období měli náležitě
připravit. Hasiči v Moravskoslezském kraji stále častěji vyjíždějí k požárům sazí a dehtových
usazenin ve špatně udržovaných komínech. Že nejde o plané varování, potvrzuje i statistika
Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín, kdy od
komínů vzniklo v 1. pololetí 2011 již 17 požárů.
Hlavní příčinou bývá zanedbaná údržba komínového tělesa. Pravidelné čistění komínů a vybírání
sazí z komínových sběračů by mělo být samozřejmostí, stejně jako kontrola technického stavu
komína odborníky - kominíky.
I sebemenší nečistoty v komíně totiž mohou snadno způsobit velké nepříjemnosti, ať již dlouhodobé
žhnutí a následný otevřený požár nebo otravu osob jedovatým oxidem uhelnatým.
Mnozí občané již zaregistrovali v médiích informaci, že od 1. ledna 2011 nabylo účinnosti nové
Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. ze dne 1. 3. 2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu
komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Co se oproti minulosti nezmění, je povinnost nechat si
pravidelně komín vyčistit a zkontrolovat jeho technický stav.
Povinností majitele nemovitosti je zajistit vyčištění spalinové cesty při celoročním provozu
spotřebičů na pevná paliva o výkonu do 50 kW třikrát ročně, a při sezónním provozu dvakrát
ročně, tedy nejlépe před začátkem a po skončení topné sezóny.
Kontrola spalinové cesty se pak u spotřebičů na pevná paliva o výkonu do 50 kW provádí jedenkrát
ročně. U spotřebičů na plynná paliva stačí kontrola a čištění jednou ročně.
Ačkoli čištění komínů u spotřebičů do zmíněných 50 kW včetně lze provádět svépomocí, lepší je se
spolehnout na odborníky - kominíky. Ti by měli provést i kontrolu komínu a nebo revizi komínu
v případě, že se chystáte připojit nový spotřebič nebo hodláte změnit druh paliva.
O provedeném čištění vydá kominík doklad nebo revizní zprávu, která je důležitá nejen pro
uplatnění případných nároků vůči pojišťovně.
V případě vzniku požáru sazí v komíně je dobré jednat v klidu, s rozvahou a bez paniky.
Požár nikdy nehasit vodou. Komín by mohl popraskat nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu.

Do příjezdu hasičů je možné zkusit hasit plameny pomocí vhazování suchého písku vymetacími
dvířky nebo ze střechy do komína. Ale to pouze v případě, že by nemohlo dojít k ohrožení zdraví
nebo života zasahující osoby.
nprap. Dagmar Benešová
vrchní inspektorka - výchova obyvatelstva
HZS Moravskoslezského kraje
územní odbor Nový Jičín 8

OZNÁMENÍ
HORAL MOŘKOV a.s. oznamuje, že se vyplácí nájem za pozemky, které užívá a.s. proti odprodeji
obilovin - pšenice, ovsa.
Prodej se uskuteční každou středu, a to od 12.10.2011 do konce roku 2011 v době od 8,00 - do 12,00
hodin.
Vzhledem k tomu, že někteří pronajímatelé pozemků jsou v zaměstnání, uskuteční se výdej obilovin
v sobotu 15.10.2011 v době od 8,00 - do 12,00 hodin.
Cena obilovin:

pšenice
oves

350,- Kč za 1 q
300,- Kč za 1 q

Informace lyžařského klubu Veřovice
Ve dnech 10. - 11. 9. 2011 proběhlo v Liberci Mistrovství České republiky v běhu na kolečkových
lyžích a v běhu do vrchu. Mistrovství se skládalo ze tří závodů. V celkovém hodnocení dorostenců
starších obsadil závodník lyžařského klubu Veřovice Václav Fojtík skvělé 3.místo ! Stal se tak již
čtvrtým odchovancem našeho lyžařského klubu, který v její novodobé historii přivezl medaili
z Mistrovství České republiky.
Jeho oddílový kolega - Jakub Sikora, o týden později v Polském městečku Bystre,
vyhrál závod Polského poháru v mužské kategorii.
Na závěr ještě stojí za zmínku, že náš dlouholetý závodník a rovněž
několikanásobný medailista z Českých mistrovství - Jan Bartoň, se napevno
probojoval do seniorské reprezentace České republiky v běhu na lyžích a nyní hájí
barvy Dukly Liberec."
Za LK Veřovice
Libor Sýkora ml.

Dne 29.10.2011 pořádá Lyžařský klub Veřovice závod v přespolním běhu ve všech kategoriích.
Začátek v 10,00 hodin v lyžařském areálu. Přijďte si zaběhat anebo povzbudit naše závodníky.

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
1INFORMACE - JEDNOTA OREL VEŘOVICE

!!!!!!!! ZPĚT VE VEŘOVICÍCH !!!!!!!
ZUMBA je taneční fitness hodina plná energie, skvělé hudby a dobré nálady. Kombinuje
dynamickou latinsko-americkou hudbu a latinsko-americké tance spolu s aerobními
pohyby. Zumba vychází z principu, že cvičení by mělo být zábavné a jednoduché. Je to cvičení, které
Vám zaručeně zvedne náladu!
Zumba je skvělá nejen pro Vaše tělo, ale hlavně pro vaši mysl. Co tak zapomenout na běžné
problémy všedního dne a přijít vytancovat všechny svoje starosti? Vysoká dávka endorfinů je
zaručena!

KAŽDÝ PÁTEK
V 17.00 A 18.00 V ORLOVNĚ VE VEŘOVICÍCH
Pod vedením lektorky Petry Houšťavové
S sebou: sportovní oblečení a přezutí, ručník, 40 Kč

ROZHÝBEJTE SE OPĚT V RYTMU ZUMBY!

Orel jednota Veřovice oznamuje zahájení provozu sauny od neděle 16.10.2011
Provoz sauny

pátek 17,00 - 19,00 ženy
19,00 - 21,00 muži
neděle 16,00 - 19,00 ženy
19,00 - 21,00 muži

Možnost objednání sauny i mimo provozní dobu na tel. č. 733 387 792.
Zpříjemněte si podzimní dny návštěvou sauny.
Těšíme se na Vás.

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
Jednota OREL Veřovice provede ve dnech 21.10. - 23.10.2011 v obci sběr železného šrotu.
Kontejnery budou přistaveny od pátku rána na obvyklých sběrných místech.

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI A RODINNÉ HRY BEZ HRANIC V ORLOVNĚ
Dne 4. 9. 2011 v orlovně proběhlo Rozloučení s prázdninami a zároveň rodinné zápolení ve Hrách
bez hranic. Do Her se zapojilo celkem 19 rodin. Zápolilo se na TANDEMOVÝCH LYŽÍCH,
RODINNÉM DOMINU, VE ZRUČNOSTI, V JÍZDĚ NA KOLOBĚŽCE, byla možnost zaskákat si
ve SKÁKACÍM HRADU, vyzkoušet BUNGEE RUNNING, MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ či
VYROBIT SI „ANTISTRESOVOU BRAMBORU“.
Z grilu se vytahovaly speciality jako grilovaný hermelín, steaky a točenci. Celé odpoledne probíhala
soutěž o nejlepší maminčin štrúdl. Nejlepším štrúdlem byl ohodnocen štrúdl pana Dolníčka.
Pěknou kulisou po celé odpoledne byl hudební doprovod veřovské kapely Galička.

4. ročník tenisových kempů ve Veřovicích
Ve dnech 9.7. - 16.7. a 6.8. - 13.8. 2011 se pod záštitou SC NH Ostrava uskutečnily v prostorách
orlovny 2 tenisové kempy pro děti a mládež.
Dohromady se zúčastnilo více než 80 dětí z celé České Republiky.
Chtěli bychom tímto poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci této akce a společnosti
Hamé a.s. za finanční podporu.

INZERCE
Prodejna dárkových předmětů
- exotické a dárkové předměty, ratanové výroky
- provozovna: Najštef 71, 742 72 Mořkov, tel.č. 739 070 098, 737 781 334
Kominictví u Petra
- vydávání zpráv o provedení kontroly a čištění spalinové cesty
- prohlídky spalinových cest pomocí inspekční kamery
- technické prohlídky topenišť a drobné opravy
- Mořkov, tel.č. 737 781 334
Studio Marcela
- manikúra, pedikúra, nehtová modeláž, kosmetika, permanentní make-up,
kadeřnictví
- provozovna: Dolní 74, 742 72 Mořkov, tel.č. 739 070 098

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.

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

Provozní doba: Provozovna:
Út - Pá 7:00 - 16:30 Veřovice 6
So - 7:00 - 10:00 Tel: 775 990 718

*AKČNÍ NABÍDKA*
od 17.10. do 29.10.2011
Vepřová plec 88,- Točený kabanos 69,Turista salám 104,- Sendvičový nářez 109,Pečivo, saláty, pečené kýty, plněné kolena, obložené mísy ………

KRÁSNÉ RUCE A NOHY KAŽDÝ
KAŽDÝ DEN
MANIKÚRA, PEDIKÚRA,
MODELÁŽ NEHTŮ


Provozovna: Veřovice 197 - budova Revíru.
Objednávky dle telefonické domluvy.
MONIKA KRÁLOVÁ, tel.č.  776 738 943

POZVÁNKA NA RYBÍ HODY

Restaurace Na Fojtství Veřovice Vás zve na tradiční

které proběhnou ve dnech pátek až neděle - 28., 29. a 30. října 2011.
Budou pro Vás připraveny speciality z těchto druhů ryb:
štika, sumec, amur, pstruh, úhoř, losos, candát, krevety
a jiné i mořské speciality. Rezervace na tel.č.  556 587 188

Těšíme se na Vaši návštěvu!

JUBILANTI NA MĚSÍC ŘÍJEN 2011

Jarmila Machová
Břetislav Konvička
Eva Olšáková
Jaroslava Košárková
Jan Juračák
Pavel Lacina
Božena Černochová
František Veselka
Antonín Šimíček
Anna Hanzlíková
„Je zhola zbytečné se ptát, má-li život smysl či ne. Má takový smysl, jaký mu dáme.“

Hodně dalších spokojených let ve zdraví přejeme všem říjnovým jubilantům v obci.

Vzpomínka:
*** Dne 20. října 2011 uplyne již jeden rok od chvíle, kdy nás navždy opustil náš drahý manžel, tatínek
a dědeček pan Rudolf Křížek.
S láskou vzpomíná manželka s rodinou

*** Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy rozloučit se zemřelou paní Miladou Matušovou za jejich
účast na pohřbu, slova soustrasti i květinové dary. Poděkování patří i MUDr. Filipovi a zdravotním
sestrám.
Zarmoucená rodina

