Listopad 2011

Motto: Co to tam šuchoce za tú stodolú, můj bóže!

Vládní reformy přinášejí již svoje první plody a někteří občané se rozhodli, že snížení sociálních
dávek, zvýšení DPH a jiných vymožeností soudobého kapitalismu si prostě nahradí po svém. V
nočních hodinách to pak šuchoce nejen za stodolami a lidem se ztrácí tu křovinořez, tu pila,
samozřejmě, že motorová, žádná břichatka či ocaska. Vykrádají se obchody, hospody, bufety, aby
bylo na hody a na fety. Cenný kov je železo. A tak se nelze divit, že když k nám přijdou zeměměřiči,
geodeti a geometři, občané neznalí věci se jich bojí. Ano, jsou tady a zaměřují starý vodovodní řad,
provádějí geodetické zaměření obce pro budoucí kanalizaci a rozšíření vodovodu pro dolní konec a
provádějí také digitální zaměření katastru obce. Potřebují od Vás, občanů, zjistit také nějaké
údaje, potřebné k upřesnění, kde vlastně vodovod, vybudovaný kdysi zemědělským družstvem,
vede. Žádné plány se totiž nedochovaly. Tito pracovníci využívají pěkného listopadového počasí a
pracují také o sobotách a nedělích. Pokud budete cokoli vědět k vodovodům či kanalizacím, které
jsou vedeny kolem Vašich rodinných domků, podejte jim tyto informace.
A co budeme dělat s těmi, kteří porušují veřejný pořádek a někteří, o co hůř, i kradou? Snad nám
pomůže nová obecně závazná vyhláška o záležitostech veřejného pořádku v naší obci. Bude
zaměřena na opatření k zajištění čistoty ulic a veřejných prostranství, určení pravidel pro pohyb
psů na veřejných prostranstvích, pro noční a denní klid, pro pořádání veřejné hudební produkce
apod. Dohled a kontrolu jejího dodržování bude zajišťovat Městská policie Frenštát pod
Radhoštěm. Bude dohlížet společně s Policií České republiky i na bezpečnost dopravy na místních
komunikacích a provádět kontroly osob podezřele šuchotajících v nočních hodinách kolem vašich
příbytků a garáží. Kéž by to byly vždy jen kovářovy koně, co vody nemají.

Břetislav Piterák
starosta obce

Informace o činnosti v obci
Stavba parkoviště u fotbalového hřiště
Stavba parkoviště zdárně pokračuje, počasí nám přeje a termín konečného
dokončení včetně namalování míst k parkování a osazení dopravního značení do
konce listopadu je reálný. V zimním období vypracuje zastupitelstvo obce systém
provozu dopravy do prostoru Pádolí ve spolupráci s Městskou policií Frenštát pod
Radhoštěm, Policií České republiky, CHKO Beskydy, Lesy České republiky,
zástupci LK Veřovice, klubu paraglidingu, klubu českých turistů, zástupci místních
občanů a chatařů tak, aby od dubna 2012 byl funkční.

Rekonstrukce Mateřské školy Veřovice
Dne 31.10.2011 se uskutečnilo nové výběrové řízení na stavbu Rekonstrukce Mateřské školy
Veřovice. Hodnotící komise z 12 nabídek zúčastněných firem vybrala a předložila ke schválení
zastupitelstvu obce celkově nejvýhodnější nabídku od firmy Beskydská stavební a.s., z Třince.
Smlouva může být podepsána po uplynutí čtrnáctidenní doby pro odvolání, která je stanovena
zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Vzhledem ke skutečnosti, že stavba je z 85% financována z rozpočtu Regionální rady regionu
soudržnosti Moravskoslezsko, podléhá výsledek výběrového řízení rovněž podrobné kontrole
tohoto orgánu. Z uvedeného vyplývá, že zahájení rekonstrukce mateřské školy bude zahájena
nejdříve na počátku měsíce prosince.
Geodetické zaměřování v obci
Skutečnost, že se provádí komplexní geodetické zaměřování v celé obci, jsem popsal
již v úvodníku. Přesto ještě jednou na to upozorňuji. Pohybují se tady lidé s různými
tyčemi, přístroji i batohy. Měří, fotí, vyptávají se. Tak to musíme vydržet, není jejich
cílem zasahovat vám do soukromí, ale asi trochu musí.

USNESENÍ

z 9. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, konaného dne 3.11.2011
Zastupitelstvo obce Veřovice v souladu se zák.č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění:

9/1 schvaluje program 9. zasedání ZO dle návrhu předloženého starostou obce
9/2 volí návrhovou komisi ve složení Mgr. Renata Štěpánová a Lukáš Urbanovský
9/3 bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru
9/4 schvaluje na návrh předsedy kontrolního výboru udělení finančních odměn
členům kontrolního výboru, kteří nejsou členy zastupitelstva obce: Ing. Heleně
Křížkové, Mgr. Iloně Koňaříkové a Daše Macíčkové za práci v kontrolním
výboru a ve výběrových komisích v roce 2011, každé ve výši 2.000,- Kč
9/5 bere na vědomí zprávu předsedkyně finančního výboru
9/6 schvaluje na návrh předsedkyně finančního výboru udělení finančních odměn
členům finančního výboru, kteří nejsou členy zastupitelstva obce : Bc. Gabriele
Lošákové, Blance Görigové a Zdence Matúšové za práci ve FV a výběrových
komisích v roce 2011, každé ve výši 2.000,- Kč
9/7 bere na vědomí informaci starosty obce o činnosti orgánů obce od 8.zasedání ZO
9/8 schvaluje výsledek výběrového řízení na Geodetické zaměření obce Veřovice a
uzavření smlouvy o dílo s firmou Ing. Vít Krejčí, Komenského 656, 708 00
Ostrava- Poruba, IČ: 696 12 455

9/9 schvaluje výsledek výběrového řízení na Rekonstrukci Mateřské školy Veřovice a
uzavření smlouvy o dílo s firmou Beskydská stavební a.s., Frýdecká 225, 739 61
Třinec, IČ 28618891 po uplynutí doby pro odvolání stanovené zákonem č.137/2006
Sb., o veřejných zakázkách
9/10 schvaluje výsledek výběrového řízení na Vypracování PDUR kanalizace a ČOV
obceVeřovice a Vodovodní řad pro dolní část obce Veřovice a uzavření smlouvy o
dílo s firmou AgPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc, IČ 28597044
po uplynutí doby pro odvolání stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách
9/11 schvaluje rozpočtová opatření č. 5 / 2011, kterými se snižují
příjmy o 965.222,00 Kč na 21,440.672,00 Kč
výdaje o 965.222,00 Kč na 27,296.672,00 Kč
Úplné znění rozpočtových opatření č.5 /2011 je nedílnou součástí tohoto usnesení.
9/12 ukládá místostarostovi obce připravit návrh OZV o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a předloží finančnímu výboru k projednání do 25.11.2011 a
zastupitelstvu obce ke schválení na 10. zasedání ZO
9/13 ukládá finančnímu výboru připravit ve spolupráci se starostou a místostarostou
obce návrh akčního plánu, rozpočtu na rok 2012 a rozpočtového výhledu do roku
2014 a předložit jej v elektronické podobě k podání připomínek a návrhů členům
zastupitelstva obce do 25.11.2011
9/14 ukládá starostovi obce projednat návrh smlouvy o spolupráci při zajišťování
veřejného pořádku v obci se starostkou Města Frenštát pod Radhoštěm a
připravit konečné znění této smlouvy ke schválení na příští zasedání zastupitelstva
obce
9/15 ukládá starostovi obce připravit na základě připomínek a návrhů konečné znění
OZV o místních záležitostech veřejného pořádku a předložit je ke schválení na
příštím zasedání zastupitelstva obce
9/16 schvaluje záměr prodeje a jeho zveřejnění na úřední desce:
parc.č. 2152/27 o výměře 127 m2
2152/28 o výměře 2 m2
722/4 o výměře 163 m2
2255 o výměře 62 m2
722/1 o výměře 144 m2
354/1 o výměře 437 m2
354/2 o výměře 183 m2
355/4 o výměře 36 m2
329/1 o výměře 665 m2
2119/1 díl „k“ o výměře 14 m2
355/1 díl „f“ o výměře 20 m2
258/1 o výměře 474 m2
258/2 o výměře 538 m2

9/17 schvaluje koupi pozemku parc.č. 109/3 , o výměře 769 m2, ostatní plocha, hřbitov
od pana Antona Gavláka a paní Evy Gavlákové, Veřovice 416 za cenu 50,00 Kč za
1 m2, celkem za cenu 38.450,00 Kč
9/18 schvaluje bezúplatný převod stoky A z vlastnictví obchodní společnosti Lučina,
s.r.o. Veřovice do vlastnictví obce Veřovice
9/19 schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene a právu provést stavbu mezi obcí Veřovice a společností ČEZ Distribuce
a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8 na parc.č. 1449/19 v k.ú. Veřovice na zřízení,
umístění a provozování distribuční soustavy, zemní kabel AYKY 4x16 v délce 28 m
9/20 revokuje usnesení zastupitelstva obce č.13. b) ze 16. zasedání Zastupitelstva obce
Veřovice, konaného dne 16.12.2008
Ing. Břetislav Piterák
starosta obce

Ing. Jindra Zábranský
místostarosta obce

INFORMACE o konání 10. 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 10. 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
Termín konání: 13. prosince 2011 od 17,00 hodin
Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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
Informace o výběrových řízeních
Finanční záležitosti a rozpočtová opatření č.6/2011
Organizační opatření k provedení inventarizace majetku obce Veřovice se stavem k 31.12.2011

11. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
12. Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místních záležitostech veřejného pořádku
13. Veřejnoprávní smlouva s Městem Frenštát pod Radhoštěm o výkonu úkolů Městské policie
Frenštát pod Radhoštěm na území obce Veřovice
14. Akční plán rozvoje obce Veřovice na rok 2012
15. Rozpočet obce Veřovice na rok 2012
16. Neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím, církvím, občanským sdružením
a zájmovým spolkům na rok 2012

17.
18.
19.
20.

Rozpočtový výhled obce Veřovice do roku 2014
Majetkoprávní záležitosti
Různé
Závěr

Ke každému projednávanému bodu bude otevřena rozprava a přijato usnesení.
K účasti na 10. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice Vás, občany Veřovic, srdečně zvu.
Ing. Břetislav Piterák, starosta obce

Den ochrany zdraví za mimořádných událostí

Ve čtvrtek 29. září a v úterý 4. října probíhaly na naší základní škole Dny ochrany zdraví za
mimořádných událostí.
Žáci byli rozděleni do malých skupin z různých tříd, v nichž si zvolili svého kapitána, který držel
celou skupinu pohromadě a zajišťoval přesun z jednoho stanoviště na druhé. Každá skupina pak
procházela jednotlivými stanovišti.
Děti se učily třídit rostliny a houby podle jedovatosti a prospěšnosti, připravovaly si chutnou a
zdravou svačinku, vžily se do situace znevýhodněných kamarádů a zdolávaly
trasu na invalidním vozíku. Se zavázanýma očima a holí procházely školu,
zkusily uchopit tužku nohou a podepsat se. Učily se také rozeznávat dobré a
špatné chování, zavolat si pomoc, připravit si evakuační zavazadlo a také, jak se
chovat v případě požáru. Zdravovědou a první pomocí děti provázela paní
Blablová, sestřička novojičínské záchranné služby, které děkujeme za odborné
vedení zdravotní části programu. Slovy Terezy Hyklové (9. třída): „Přestože
jsme zažili hodně legrace, uvědomovali jsme si, jak těžké je žít s postižením. Celé
dopoledne jsme si všichni užili a dozvěděli jsme se spoustu užitečných informací“.
Děkuji všem kolegům i paním vychovatelkám za aktivní pomoc.
Ludmila Šírová a Kristýna Rýcová
Symbolické zvonění
Ve středu 5. října se naší školou rozezněly
nejrůznější zvony, zvonky a zvonečky, které si žáci a
učitelé přinesli za jediným účelem - připojit se k řadě
škol na celém světě a podpořit mezinárodní projekt
s názvem „Saved by the bell“ („Zachráněn
zvoněním“). Pro nás je obvykle školní zvonění
vysvobozením z hodiny. Avšak na celém světě stále
žije několik desítek miliónů dětí, kterým ani letos
školní zvonek nezazvoní, i když by si to ze srdce
přály. Nemají totiž možnost získat základní vzdělání.

Symbolickým zvoněním, zazpíváním písně a vytvořením živého obrazu zvonu jsme upozornili nejen
na důležitost vzdělávání všech dětí světa a podpořili snahu o vymýcení negramotnosti, ale zároveň
jsme ocenili úsilí a činnost našich učitelů, neboť tento den, 5. říjen, je vyhlášen Mezinárodním
dnem učitelů.
Seiferos - přehlídka dravců a sov

Kdo se pohyboval v pátek 21. října ráno v prostranství za kulturním domem, zcela jistě nemohl
přehlédnout orla, krkavce či puštíka, kteří kroužili nad našimi hlavami. Do naší školy totiž zavítala
skupina Seiferos z Brna, jež se již 15 let zabývá ochranou dravců a sov. V prvé části nám podali
zajímavý a velice zábavný výklad o životě dravců a sov, doplněný názornou ukázkou dravců,
kvízem a malými odměnami pro žáky.
Promrzlí, avšak nadšeni z možnosti pohladit si výra velkého, jsme se těšili na druhou část
programu, v níž jsme sledovali výjimečné letecké schopnosti dravců, ukázku lovu ptáků a přílet
dravce na ruku mladších spolužáků. Představení mírně zkomplikoval omezený prostor pro letecké
manévry, a tak to ptáci vyřešili po svém. Krkavec s orlem si prostor sami rozšířili a na pár
okamžiků se ztratili z dohledu, puštíkovi se zalíbilo na větvi jednoho ze stromů a k návratu se
nechal dlouze přemlouvat. Nakonec ale vše dobře dopadlo a skupina Seiferos odjížděla se všemi 35
dravci, které nám přivezli ukázat.
Žáci 9. třídy

Návštěva v Lotyšsku

Letošní druhý rok projektu COMENIUS jsme zahájili návštěvou Lotyšska. Čtvrtá projektová
návštěva proběhla jako tradičně v přátelském duchu, setkali jsme se se starými i novými přáteli ze
Slovinska, Maďarska, Belgie, Katalánska a s našimi hostiteli z Lotyšska. Navštívili jsme školu
v městečku Salaspils, kde nás přivítala energická „živá“ včelka Mája - maskot lotyšské školy. Děti
nás vřele uvítaly ukázkou tradičních písní a tanců a drobnými dárky. Svého maskota Máju,
kterého jsme s sebou přivezli, děti uvítaly s velkým nadšením. Mája byla u nás ve škole od května a
podnikala s našimi dětmi spoustu zajímavých aktivit. Dále poletí do Maďarska a u nás se na pár
měsíců zabydlí katalánský šnek Banyetes.
Ve škole nás děti pozvaly přímo do výuky, na dvě hodiny jsme se pak staly jejich učitelkami.
Lotyšské děti se naučily počítat česky do deseti, zpívat píseň Beskyde, Beskyde a dozvěděly se
spoustu informací o naší republice i naší obci. Na oplátku nás naučily pár lotyšských slovíček. Naši
hostitelé nám ukázali krásy jejich hlavního města Rigy, která nás naprosto uchvátila. Měli jsme
možnost setkat se se starostou městečka Salaspils, kterému jsme předali srdečné pozdravy od
našeho pana starosty. Na další projektovou návštěvu se budeme těšit koncem února do Maďarska,
kam se budou moci podívat i žáci naší školy. V letošním školním roce budeme trénovat tradiční
písně jednotlivých partnerských zemí, abychom je mohli předvést společně s již naučenými tanci na
závěrečné show v Belgii.
Fotky najdete na http://europeatthestage.blogspot.com.
Mgr. Pavla Besedová, Mgr. Ludmila Šírová a Mgr. Kristýna Rýcová

Informace o činnosti MŠ Veřovice za měsíc říjen 2011
Krásné babí léto nás lákalo v měsíci říjnu do přírody na procházky spojené se sběrem přírodnin,
které jsme později různě využívali. Jedno dopoledne jsme pouštěli draka. Dne 13.10.2011 se děti ve
školce fotografovaly /firma Fotovideo/. Ve čtvrtek k nám přijelo divadélko Leonka s veselým ekologicky zaměřeným programem - „Dráček Fráček“. V pondělí 24.10.2011 proběhla revize
elektrospotřebičů. V úterý 25.10.2011 jsme pozvali do naší školky rodiče, prarodiče a známé na
Podzimní dílnu. Vyráběli jsme z podzimních materiálů různé dekorace: podzimníčky, ježky,
strašidýlka a samozřejmě jsme vyřezávali dýně na haloweny. Tyto výrobky nám potom zkrášlují
školku nebo naše domovy. Připravili a pochutnali jsme si také na bramboráčcích a jablečném
štrúdlu.
Věra Popová

Informace Lyžařského klubu Veřovice
V sobotu 29.10.2011 proběhl v areálu Lyžařského klubu Veřovice již 13. ročník přespolního Běhu
Světlonohovými chodníčky. Na startu se objevilo 97 jmen, od nejmladších benjamínků, narozených
v roce 2006, až po členy reprezentačních družstev žáků, dorostenců i juniorů v běhu na lyžích i
biatlonu. Asi největším zpestřením závodu byla účast Jana Bartoně, člena reprezentace ČR
dospělých v běhu na lyžích a Dukly Liberec, který je odchovancem Lyžařského klubu Veřovice a do
loňského roku v tomto klubu ještě působil. Přišel závodníky podpořit a předat ceny těm nejlepším
v jednotlivých kategoriích.
Celkové výsledky naleznete na stránkách klubu: lk.verovice.net
Uvádíme pouze umístění závodníků LK Veřovice:
Benjamínci (100m): 5. místo - Šírová Veronika
Minižactvo (200m): 8. místo - Melčáková Nikola
10. místo - Blažková Klára
Nejmladší žactvo (500m): 4. místo - Koňařík Petr
14. místo - Šíra Marek
15. místo - Smetanová Annemarie
17. místo - Popová Lucie
Žačky mladší (1km): 9. místo - Sazovská Lucie
Žáci mladší (1km): 8. místo - Plešek David
14. místo - Gold Martin
15. místo - Němec Jakub
Dorostenci mladší (4km): 1.místo - Smetana Jonáš
Dorostenci starší (5km): 1.místo - Fojtík Václav
Muži (6 km): 5. místo - Kašpárek Petr - Orel Veřovice
Za LK Veřovice
Libor Sýkora ml.

Poděkování
Lyžařský klub Veřovice touto cestou dodatečně děkuje účastníkům akce vaření
gulášů, a to panu Ladislavu Štěpánovi, Davidovi Štěpánovi a Jakubovi Satkovi, kteří
svůj finanční zisk z prodeje věnovali lyžařskému klubu jako sponzorský dar.
Děkujeme

Oznámení
Oznamujeme našim příznivcům, že výstava s adventní a vánoční tématikou ohlášená na 10.-11.
prosince letošního roku, se bohužel neuskuteční. Už nyní se však těšíme, že Vás budeme moci
pozvat na výstavu v roce 2012.
Za organizátorky Antonie Pšenicová

POZVÁNKA NA MIKULÁŠSKÝ VEČÍREK
VEČÍREK
V pátek dne 2. prosince 2011 se uskuteční v sále
Kulturního domu ve Veřovicích
MIKULÁŠSKÝ VEČÍREK
s kulturním programem, hudbou a občerstvením.
Začátek je stanoven na 17,00 hodin.
Všechny dříve narozené občany zvou pořadatelé
Klub důchodců Veřovice
Obecní úřad Veřovice
Kulturní zařízení Veřovice

Klub důchodců Veřovice připravuje:
Silvestrovské posezení - na den pátek 30. prosince 2011 od 15,00 hodin do
Kulturního domu Veřovice. Jste srdečně zváni!

INFORMACE JEDNOTY OREL VEŘOVICE

MISIJNÍ NEDĚLE 23. 10. 2011
Misie, misijní neděle, misijní výstava, misijní koláčky…všechny tyto věci patří k třetí říjnové
neděli, tedy letos 23. 10. 2011, která se po celém světě slaví jako misijní neděle. Po nedělní
bohoslužbě byla možnost zakoupit za dobrovolný příspěvek misijní koláčky, které jsme společně
s dětmi v orlovně napekli nebo misijní kalendář. Letošní program byl doplněn v orlovně o výstavu
velkoformátových fotografií na téma Uganda - trpící perla Afriky a byl promítnut stejnojmenný
film. Tyto aktivity mají přiblížit těžký život těch nejchudších a nabídnout tak možnost přispět
jakýmkoliv způsobem těm nejpotřebnějším. Při letošní neděli se vybralo prodejem koláčků,
kalendářů a na výstavě dohromady 9 067 Kč. Všem dárcům upřímně děkujeme. Stále je možnost
finanční příspěvek na papežské misijní dílo poslat, a to na č. ú. 72540444/2700. Více informací také
na www.misijnidila.cz. Věříme, že tyto aktivity budou pokračovat i v dalších letech a najdou další a
další zájemce.

na
MIKULÁŠSKOU
BESÍDKU
Kdy: 4. 12. 2011 v 15:00hod.
Kde: v Kulturním domě ve Veřovicích
Připravujeme pro Vás:
Muzikálovou pohádku Princové jsou na draka
Vystoupení orchestříku Pískavky
Básničky a písničky, vystoupení Scholky

A určitě přijde i svatý Mikuláš
se svým doprovodem!!

Těší se na Vás všichni účinkující

Potřebujete inspiraci na vánoční dárky? Chtěli byste netradiční nenáročné dárečky,
ale přesto za dobrou cenu? Nebo se chcete jen přiučit něčemu novému?
Nechcete plést adventní věnec sami doma?
Přijměte tedy srdečné pozvání na:

MALÝ PŘEDVÁNOČNÍ WORKSHOP
VYTVÁŘENÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ A TIPY NA VÝROBU
MALÝCH VÁNOČNÍCH DÁREČKŮ
NEDĚLE 27. 11. 2011 od 15:00 v ORLOVNĚ VE VEŘOVICÍCH

VYTVÁŘENÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ - Nechte první neděli adventní
rozhořet svíčku na vámi vyrobeném adventním věnci. Na výrobu je
třeba si vzít vlastní korpus, svíčky a větvičky (v případě, že budete chtít
pracovat s materiálem, který znáte).

SMALTOVÁNÍ - Je nenáročná, avšak efektivní technika, s níž si můžete
vytvořit kreativní doplňky (náušnice, přívěsky,…). Materiál bude zajištěn.

PLETENÍ KOŠÍKŮ - pletení pro úplné začátečníky i tipy pro
pokročilejší „košíkáře a košíkářky“. Materiál bude zajištěn.

PLSTĚNÍ - je metoda, která využívá zajímavé vlastnosti surové vlny.
Začneme plstěním mýdla, které poté může sloužit jako vůně do šatníku,
a nebo jako „houbička“ při sprchování. Materiál bude zajištěn.

Za symbolické vstupné 30 Kč si můžete všechny techniky vyzkoušet a naučit se (vždy jeden výrobek
z každé techniky). Na další výrobky si budete moci zakoupit materiál jen za nákupní cenu přímo na
místě.
Těší se na Vás Orel Veřovice

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

GARÁŽOVÁ VRATA,
ploty-pletivo
Vrata od 9.999,- Kč vč. 20%
DPH. Výklopná, dvoukřídlá,
sekční.

Provádíme i montáže.
Doprava materiálu PO CELÉ
ČR. Při nákupu nad 7000,- Kč
doprava ZDARMA.
Více na: www.KANCLIR.cz

Ostrava - Nová Bělá,
Hrabovská 5/39,
Tel.: 722 550 000, 732 650 203.

VÝPRODEJ
NOSNIC
po roční snášce

 za sníženou cenu
Drůbežárna Příbor - Klokočov
Prodej zahájen
Prodej Po - So 8,00 - 11,00 hodin
Informace na tel.č. 602 78 77 79, 724 15 44 15

NABÍDKA
100 % OVOCNÉ ŠŤÁVY

JABLKO
JABLKO + HRUŠKA
JABLKO + VIŠEŇ
JABLKO + ČERVENÝ RYBÍZ
PRODEJ V BALENÍ PO 5 LITRECH
MICHAL PITERÁK
Veřovice 620, tel.č. 737 116 226

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

POZVÁNKA
Restaurace „ V zatáčce“ Vás srdečně zve na listopadové víkendové akce různých
specialit, spojené s ochutnávkou domácího medovníku.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
Eva Fenclová

POZVÁNKA

Myslivecké sdružení Veřovice
si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat na tradiční

který se uskuteční v sobotu
19. listopadu 2011 od 19,00 hodin
v Kulturním domě ve Veřovicích.
K tanci Vám bude hrát METEOR,
zajištěna bohatá tombola, myslivecká kuchyně a čepované pivo.
Těší se na Vás myslivci z Veřovic.

Zastupitelstvo obce ve spolupráci s Kulturním zařízením,
místními spolky a podnikateli
Vás zve na





Kde:
Za kulturním domem, v přísálí a sklípku kulturního domu
Kdy: v sobotu 10.12.2011 od 15,00 hodin
Přijďte se pobavit, zasmát, obveselit, pokoštovat různé speciality, grogy,
vařonky, medovinu i slivovici. Přijďte si koupit vánoční stromek, vánoční
ozdoby.
Prodejní stánky zapůjčuje obecní úřad za cenu 150,- Kč, poplatek za odběr
elektřiny 30,- Kč, poplatek za místo dle sazebníku. Místní spolky jsou od
poplatku za místo osvobozeny.

OBČANSKÉ PRŮKAZY INFORMACE O VYDÁVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
Od 1. ledna 2012 se budou občanské průkazy vydávat pouze na obcích s rozšířenou
působností, tedy pro občany naší obce - na Městském úřadě ve Frenštátě p.R. Tyto
úřady s rozšířenou působností budou vydávat OP se strojově čitelnými údaji a nové OP
se strojově čitelnými údaji a s elektronickým čipem („e-OP“).
Dne 30. listopadu 2011 přijme Obecní úřad Veřovice poslední žádosti o vydání
občanských průkazů.
Dne 14. prosince 2011 přijme Městský úřad Frenštát p.R. naposled žádosti o vydání OP
a v termínu od 19. prosince - do 31. prosince 2011 bude probíhat kompletní odstávka
systému v celé ČR.
To znamená, že si nebudete moci podat žádost o vyřízení občanského průkazu a také
cestovního dokladu.

V termínu od 15. - do 30. prosince 2011 lze vydat OP typu „BLESK“ s dobou platnosti 1
měsíc bez správního poplatku. Vydávání cestovních pasů typu „BLESK“ se odstávky
netýkají.
Dosavadní občanské průkazy zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou.
Informační leták je uveden na stránkách obce:
www.verovice.cz/infoservis/osobní doklady/odstávka vydávání e-pasů a OP

JUBILANTI NA MĚSÍC LISTOPAD 2011
Alena Černochová
Růžena Skopalová
Naděžda Bartoňová
Stanislav Fojtík
Vlasta Plešková
Božena Pravdíková
Anna Pítrová

„Štěstí a zdraví je něco, co si nemůžeme koupit,
ale můžeme si ho navzájem přát“.
Přejeme tedy šťastné narozeniny a hodně zdraví všem,
kteří v tomto měsíci oslaví svá životní jubilea.

Vzpomínka


Prosíme věnujte tichou vzpomínku a modlitbu P. Pavlovi Hyvnarovi, novojičínskému
děkanovi a faráři ve Veřovicích, Ženklavě a Životicích v letech 1980 - 1991.
Dne 6. listopadu 2011 uplynulo 20 let od jeho úmrtí.


Dne 23. listopadu 2011 si připomeneme 100 let od narození pana Aloise Černocha.
S úctou, láskou a vděčností na něj vzpomínají synové a dcera s rodinami.

