Prosinec 2011
Motto: Mikuláš, andělé, čerti a my.
Ačkoliv se tomu nedá ani uvěřit, pravdou je, že vánoce jsou opět za dveřmi. Zkrátka vánoce,
vánoce přicházejí, zpívejte přátelé. A hned po nich Nový rok s číslicemi 2012. Všichni budeme zase
o rok starší a ne každý to považuje za důvod k radosti. Ale ještě než k tomu dojde, přijde Mikuláš s
anděly a s čertem jako výchovný prostředek na naše nezvedené děti. Těm hodnějším přinese dárek
a děti jej dostanou, až zazpívají třaslavým hlasem nějakou písničku nebo odrecitují básničku. Ty
méně hodné dostanou také dárek za slib, že už budou hodnější a ty nehodné bude strašit čert
řinčením řetězu a že je strčí do pytle a odnese do pekla. To se některé děti strachy i počurají. Záleží
na kvalitě čerta.
Škoda, že taková, ovšem opravdová, mikulášská sestava nepřijde do parlamentu a pořádně peklem
nevystraší naše poslance. A nebo, kdyby si tak troufla přijít na zasedání vlády. Třeba bychom se
potom počurali všichni. Poslanci a vláda strachy, my, občané smíchy.
Bohužel, tak veselé to ale v příštím roce nebude. Mikuláš s čerty do parlamentu ani do vlády
nepřijde a prognózy ekonomického vývoje společnosti na příští léta jsou tristní.
Proto Vám přeji, aby alespoň ještě tyto letošní vánoce byly opravdu
šťastné a veselé. Užijte si je ve zdraví, jezte a pijte do polosyta a
polopita, učte se střídmosti a skromnosti, sportujte, odpusťte si, co
jste si. Nezapomeňte na lidi opuštěné a buďte k sobě hodně hodní.
Vánoce, to je čas, udělat si čas pro rodinu a hlavně je to čas, udělat si
čas na děti.
Vždyť vánoce jsou hlavně pro děti a s nimi i my, dospělí, se chvilku
trochu jako děti cítíme.
Břetislav Piterák
starosta obce

INFORMACE o konání 10. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice
Obecní úřad ve Veřovicích 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 Veřovice, přísálí
Termín konání: 13. prosince 2011 od 17,00 hodin
Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Schválení programu
Volba návrhové komise
Zpráva předsedy kontrolního výboru
Zpráva předsedy finančního výboru
Informace starosty obce o činnosti orgánů obce
Informace o výběrových řízeních

9. Finanční záležitosti a rozpočtová opatření č. 6/2011
10. Organizační opatření k provedení inventarizace majetku obce 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 p.R. o výkonu úkolů Městské policie Frenštát p.R.
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 zvu srdečně všechny občany Veřovic.
Ing. Břetislav Piterák, starosta obce

PROGRAM kulturních a společenských akcí v prosinci 2011:
9.12.2011 - pátek od 18,00 hod.
Zahrádkářský večírek v přísálí kulturního domu
10.12.2011 - sobota od 15,00 hod.
Vánoční jarmark v přísálí a ve sklípku kulturního domu a za kulturním domem
15.12.2011 - čtvrtek od 12,00 hod.
Vánoční setkání starostů Novojičínska v Hospůdce V Zatáčce ve Veřovicích
24.12.20011 - Štědrý den - půlnoční mše
25.12.20011 - První svátek vánoční od 14,30 - vánoční koncert v kostele - Scholka
26.12.2011 - Druhý svátek vánoční od 19,00 hod.
Štěpánská zábava v kulturním domě
28.12.2011 - středa od 18,00 hod.
Vyhodnocení Roku obce v kulturním domě
30.12.2011 - pátek od 17,00 hod.
Silvestr dříve narozených a jejich přátel v přísálí kulturního domu
Zároveň upozorňuji, že vítání Nového roku pod vánočním stromkem u kulturního domu není ze
strany Obecního úřadu ani ze strany Kulturního zařízení Veřovice organizováno.
***************************************************************************





Zastupitelstvo obce Veřovice ve spolupráci s Kulturním zařízením ve Veřovicích,
místními spolky a podnikateli Vás zve
na VÁNOČNÍ JARMARK
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, svařonky, medovinu i slivovici.
Přijďte si koupit vánoční stromek, vánoční ozdoby.
Srdečně zve starosta obce
***************************************************************************
PROGRAM PLESOVÉ SEZÓNY 2012:
14. ledna 2012: Muzikantský ples - p. Ladislav Kašpárek
21. ledna 2012: Pyžamový ples - p. Blanka Čajánková
11. února 2012: Hasičský ples - SDH
12. února 2012: Maškarní dětský karneval - SRPŠ
18. února 2012: Maškarní ples sportovců - AFC Veřovice

OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
O PROVOZNÍCH HODINÁCH V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
Pátek 23. 12.2011 - neúřední den
V době od 27.12.2011 - 30.12.2011 bude Obecní úřad Veřovice z důvodu čerpání řádné dovolené
uzavřen.
Těšit se na Vás budeme v pondělí 2. ledna 2012.

OZNÁMENÍ O SBĚRU TETRAPAKOVÝCH ODPADŮ
Sběr tetrapakových obalů proběhne v naší obci v pátek dne 16. prosince 2011 v ranních hodinách.
Tyto obaly umístěte na svozová místa svých popelových nádob.

ODPADY A ZASE TY ODPADY ………..
Vážení spoluobčané, stále se potýkáme s několika nešvary, které soustavně činí problém při
vyvážení kontejnerů na tříděný odpad. V průběhu celého roku nacházíme v kontejnerech na plasty
a kov zbytky jídel, odpad, který patří do hnědých kontejnerů na biologicko-rozložitelný odpad. Do
těchto hnědých kontejnerů však NEPATŘÍ bioodpad, který je v plastových pytlích - odpad musí
být bez obalů ! Na místa vedle hnědých biokontejnerů neodkládejte bioodpad v pytlích, tento
svozová firma neodveze. Další problém jsou pytle s plasty a dalšími odpady umístěné u kontejnerů
na tříděný odpad. Máte-li více plastů, než množství, které se do kontejnerů vejde, je možné
takovéto uzavřené pytle s plastovým odpadem u kontejneru ponechat a svozová firma je odveze.
Jsou-li ovšem v pytli s plastovým odpadem rovněž plechovky, sklo či jiný komunální odpad, firma
pytle neodveze a tyto zůstanou u kontejnerů. Tento nešvar se nejvíce vyskytuje na horním konci u
prodejny Elektrobazaru a u Nákupního střediska. Namísto toho, aby občané odpad třídili,
odkládají ke kontejnerům tašky a pytle s takovým komunálním odpadem, který patří výhradně do
popelnic. Také bychom rádi upozornili na problém s jednorázovými plenkami, ty nepatří do
modrého kontejneru na papír, ale do popelových nádob. Papírové a kartonové krabice je nutno
sešlápnout nebo rozřezat a nevhazovat je celé do kontejnerů na papír. Ale na toto bychom snad ani
neměli upozorňovat, rozumného člověka napadne, že se pak do kontejnerů více vejde….
Dále upozorňujeme občany, že kontejner umístěný na hřbitově slouží výhradně k odkládání
odpadů ze hřbitova - uvadlé věnce, květy, svíčky, apod., nikoli k odkládání objemného odpadu matrace, nábytek, betony, stavební suť…. Pokud bude v budoucnu přistižen občan, který odkládá
nepatřičný odpad do hřbitovního kontejneru, bude pokutován obecním úřadem.
Poslední případ nešvaru s odpadem došel tak daleko, že pracovníci firem, které
renovují restauraci U Sudů, vyhazují veškerý odpad, který při rekonstrukci
objektu vzniká, do kontejnerů na sklo, papír, ale hlavně před a vedle kontejnerů,
přímo na plochu parkoviště ! Nevíme, co si o tomto myslet… k tomu už slušný
komentář nelze ani psát. Děkujeme, že jste dočetli až do konce a děkujeme, že
svým přístupem ke správnému třídění odpadů dáte příklad i dalším.
Brigádníci - studenti
a zaměstnanci obce Veřovice

Den stromů
Stalo se již tradicí, že jeden z podzimních dnů věnuje veřovická škola stromům,
aby oslavila jejich svátek - celosvětový Den stromů. Prostřednictvím zábavných
a praktických aktivit se u našich dětí vytváří kladný vztah k přírodě, zejména
stromům a lesům, které nám lidem přinášejí nejen užitek, ale mají nesmírný
význam pro život naší planety.
Letošní Den stromů byl zároveň spojen se školním enviromentálním projektem
Stromy v našem životě vedeným p. uč.
Přikrylovou. Díky účasti v projektu škola získala potřebné finanční prostředky na tvorbu
materiálů a směřuje k vysoké metě - zpracování návrhu naučné stezky ve Veřovicích. V rámci Dne
stromů tedy vznikal základ a tím je kartotéka stromů, obsahující informace o jednotlivých

stromech v našem okolí a autorské fotografie žáků. Karty stromů již naznačují možnou grafickou
podobu tabulí naučné stezky. Velmi originální nápad realizovaly ve svých hodinách p. uč. Ludmila
Bartoňová a p. uč. Martina Macíčková ze 4. a 5, tř., které se svými žáky vytvořily naučnou stezku o
stromech a umístily ji přímo v prostorách školy.
Kromě již zmíněného se Den stromů stal i prostorem pro rozvoj čtenářské gramotnosti a
prezentátorských dovedností, které v našich dětech posílí pro život důležité schopnosti práce s
textem a prezentování.
Ze získaných zpětných vazeb dětí a učitelů vyplývá, že žákům se projektový den velmi líbil, a
učitelé vyjadřují spokojenost s tím, jak se jim daří plnit náročné cíle výchovy a vzdělávání. Zbývá
jen dodat, že ZŠ Veřovice bude výsledky projektu prezentovat i v budoucnu, určitě o něm tedy ještě
uslyšíte.
Za ZŠ Veřovice Magda Obšivačová

Soutěž s panem POPELKOU
Pro tento školní rok 2011/2012 vyhlásila firma A.S.A. pro všechny základní školy v ČR soutěž s
panem POPELKOU ve sběru druhotných surovin, což bylo velkým motivačním prvkem pro děti
naší základní školy, ale také ostatní občany Veřovic. I když u nás probíhá sběr papíru každoročně,
při sběrové akci, která proběhla ve dnech 24. a 25. října 2011 v areálu ZŠ Veřovice, (snad právě
díky soutěživému duchu veřovjanů) se nasbíralo mnohem více papíru než obvykle. Jen velmi málo
chybělo do pěti tun. Zúčastnili se žáci všech tříd, občané, kteří svou částí přispěli konkrétní třídě.
Poděkování patří nejenom všem zúčastněným, ale rovněž dětem školní družiny, kteří po celou dobu
trvání akce s nadšením pomáhaly ať už při zapisování, či vážení a nošení balíků a také dvěma
zdatným chlapcům,kteří dbali na správném skladování papíru do kontejneru - Františku
Macíčkovi a Lukáši Kolenovi. Děti byly odměněny pochvalami a sladkostmi.
Soutěž končí v květnu 2012 a tak se můžeme těšit ještě na jednu tuto akci v jarních měsících 2012.
Anna Šaňková, vychovatelka ŠD

Informace o činnosti MŠ Veřovice za měsíc listopad a prosinec 2011
V měsíci listopadu si děti vyzkoušely nové průlezky, houpačky, klouzačku, kolotoč a jiné aktivity na
připravovaném dětském hřišti na zahradě mateřské školy. Ze všeho byly nadšené,veselé a velmi si
je užívaly. V sobotu 19.11.2011 vystoupila skupina dětí na Obecním úřadě Veřovice se svým
programem. Zazpívaly ukolébavky a recitovaly pro rodiče s miminky na „Vítání občánků“.
V naší MŠ probíhá již delší dobu epidemie planých neštovic.
Z tohoto důvodu jsme dočasně zrušili návštěvy maminek s dětmi na mateřské
dovolené. Děkujeme za pochopení.
V prosinci nás čeká několik akcí. S dětmi vyrobíme vánoční ozdoby a nazdobíme
stromeček.
6.12.2011 nás navštíví Mikuláš se svou družinou a možná nám přinese i nějakou nadílku. V úterý k
nám přijede divadlo „Studna“ se svým programem. Předškolním dětem začne ve středu 14.12.2011
předplavecký výcvik na krytém bazéně ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Rodiče upozorňujeme, že MŠ bude uzavřena v době vánočních prázdnin od
pátku 23.12.2011 do pátku 30.12.2011. Provoz začíná v pondělí 2.1.2012.
Závěrem bychom chtěli jménem dětí a zaměstnanců mateřské školy popřát
všem občanům Veřovic krásné vánoční svátky v kruhu svých nejbližších a do
nastávajícího roku 2012 pevné zdraví, lásku a osobní i pracovní úspěchy.
Věra Popová

Rekonstrukce budovy Mateřské školy
Na schůzce se zástupci firmy Beskydská stavební, a.s. Třinec, která realizuje rekonstrukci budovy
mateřské školy, byl dohodnut konkrétní termín zahájení stavebních prací v budově naší mateřské
školy.Tyto práce budou zahájeny dne 2.1.2012 a rekonstrukce by měla být dokončena nejpozději do
konce školního roku.
Mateřská škola bude uzavřena od 23.12.2011 do 1.1.2012. V této době, v pátek 23.12.2011 a pak ve
dnech od 27.12 do 30.12.2011, kdy budeme připravovat náhradní prostory pro provoz mateřské
školy v budově základní školy, abychom tyto prostory mohli využívat již od 2.1.2012.
Běžný provoz mateřské školy nebude přerušen a plynule přejdeme na provoz náhradní.
Zaměstnance, děti i rodiče čekají nové podmínky, někdy i omezující, kdy se budeme muset
přizpůsobit a změnit některé zaběhnuté režimové zvyklosti. Věřím, že fungování školky ve
ztížených podmínkách zvládneme a budeme k sobě navzájem tolerantní a trpěliví, vždyť nás čeká
naše mateřská škola krásnější a prostornější, s větší kapacitou, širší vzdělávací nabídkou a
s novými možnostmi.
Alena Bezděková

Informace pro vlastníky lesních pozemků
________________________________________________________________
Lesní hospodářská osnova
Zájmem naší společnosti je stanovit předpoklady pro zachování lesa, péči o les a obnovu lesa jako
národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního prostředí. Nenajdeme snad člověka, který
se někdy neprošel lesem a nehledal ve stínu zelených korun odpočinek, uklidnění, pohodu, nevdechoval
svěží vzduch plný rozmanitých vůní. Lesy jsou útočištěm zvěře a jsou nepostradatelné pro všechny žijící
tvory včetně lidí, pro které jsou zdrojem nejen rekreace, ale mají také jiný význam. Lesy zajišťují
základní funkci hospodářskou (produkční) a další důležité mimoprodukční funkce v přírodě, jako je
vodohospodářská, ochranná, půdoochranná, klimatická, krajinotvorná, už zmiňovaná rekreační… nebo
slouží lesnickému výzkumu a lesnické výuce.
Vzhledem k důležitosti a významu všech lesů pro životní prostředí ukládá zákon č.289/1995 Sb.,
o lesích…, v platném znění, povinnost všem vlastníkům lesa hospodařit v lesích na základě
vyhotovených lesních hospodářských plánů, které jsou zpracovány specializovanými projekčními
organizacemi zpravidla na období 10-ti let a zajišťují majitelům lesů kromě základních údajů o jejich
lesním majetku také potřebnou odbornou úroveň hospodaření.

1. Majitelům lesních pozemků o celkové výměře 50 ha a více ukládá zákon nechat vypracovat tyto lesní
hospodářské plány na svůj náklad a na svůj náklad rovněž uzavřít smlouvu s odborným lesním
hospodářem, který po odborné stránce zajišťuje majiteli lesa jeho hospodaření na lesním majetku
v souladu se zákonem.
2. Pro lesy ve vlastnictví fyzických a právnických osob s výměrou lesních majetků menších než 50 ha
zajišťuje stát vypracování lesních plánů v jednodušší podobě, ve formě „lesní hospodářské osnovy“
(dále LHO).
Osnova se zpracovává (jako velké plány) obvykle na 10 let. Zpracování osnovy zadává orgán státní
správy lesů vždy v obvodu své působnosti vybrané firmě - odborné projekční kanceláři, která má k této
činnosti udělenu licenci Ministerstvem zemědělství. Zpracování osnovy hradí stát. Pro majitele
lesního majetku menšího než 50 ha je tedy převzetí osnovy bezplatné. Stát také zajišťuje vlastníkovi
lesa, pro který je zpracována osnova, poradenskou činnost odborného lesního hospodáře, v našem obvodu
formou dohledu pracovníků státního podniku Lesy České republiky. Majitelé lesního majetku, pokud
nemají odborné lesnické vzdělání, nemohou sami zajistit ve svém lese správné lesnické hospodaření
v souladu se zákonem. Proto je velmi důležité a každý vlastník lesa má povinnost spolupracovat s tímto
odborným lesním hospodářem a řídit se jeho pokyny a užitečnými radami.
Ve správním obvodu MěÚ Frenštát p.R. není lesní hospodářská osnova nový pojem. Platnost současné
LHO končí dnem 31.12. 2013. Ve smyslu stávajícího zákona o lesích tedy musí být ke dni 1.1.2014
zpracována pro fyzické a právnické osoby s výměrou lesních majetků do 50 ha nová LHO s platností
2014 - 2023. Za její vyhotovení je odpovědný orgán státní správy lesů příslušné pověřené obce
s rozšířenou působností.
Začátkem roku 2012 vydá MěÚ Frenštát p.R. „Nařízení města“, kterým vyhlásí záměr zadat zpracování
LHO ve svém správním obvodu. Toto nařízení bude rozesláno do všech obcí ve správním obvodu MěÚ
Frenštát p. R. a vyvěšeno na všech úředních deskách dostatečně dlouhou dobu, aby majitelé lesů měli
dostatek času seznámit se se všemi důležitými informacemi a pokyny, které toto „Nařízení města“ bude
obsahovat.
Doporučujeme všem vlastníkům lesa, aby věnovali tomuto Nařízení pozornost. Bude v něm také stanoven
termín, do kdy mohou vlastníci lesa, pokud budou mít potřebu nebo zájem, uplatnit písemně své případné
požadavky na způsob hospodaření v jejich lese, které by mohly být do nové osnovy zapracovány. Aby
tyto požadavky byly reálné a v souladu se zákonem, musí být předem konzultovány a projednány
s odborným lesním hospodářem, který je schopen po odborné stránce usměrnit představy vlastníků lesa o
hospodaření v lese a poradit jim. K požadavkům, které by byly v rozporu s platnými pravidly hospodaření
podle zákona o lesích, nemůže být přihlédnuto.
Osnova bude zpracována v průběhu roku 2013 a předpokládá se, že v prvním roce její platnosti, což je
rok 2014, mohou být vlastnické separáty osnovy předávány vlastníkům lesa.
Předávání vlastnických separátů osnovy pro jednotlivé majetky se uskutečňuje vždy na základě podpisu
protokolu vlastníkem. Předání bude probíhat průběžně v kanceláři orgánu státní správy lesů MěÚ Frenštát
p.R. nebo na jiném určeném místě. Majitelé lesů si mohou osnovu převzít i později, kdykoliv v průběhu
platnosti osnovy.
Doporučujeme majitelům lesa, aby si osnovu pro svůj les protokolem převzali. Převzatá osnova je
výhodná zejména pro lesní porosty, které dosáhnou věku 80 let a kde je stanoven předpis těžby obnovní.
V takovém případě majitel lesa s převzatou osnovou může těžit jen na základě konzultace s odborným
lesním hospodářem a nemusí už žádat orgán státní správy lesů o další povolení. Převzatá osnova je také
neocenitelný pomocník při převodech majetků, při prodeji lesa nebo dědickém řízení.

Vlastník lesa tak může poskytnout soudnímu znalci všechny potřebné informace o svém lese při
oceňování majetku.
Pokud si však vlastník lesa osnovu protokolem nepřevezme, může vytěžit pouze 3 m3 dřeva z 1 ha za
kalendářní rok. Ve většině případů je to nulová těžba, protože lesní majetky jsou většinou menší než 1 ha.
Jestliže vlastník bude v odůvodněných, vyjímečných případech potřebovat těžbu nad toto zákonem
stanovené množství, musí žádat zdejší úřad o povolení, což je zbytečná zátěž pro vlastníka lesa a
nadbytečná práce pro úředníka, který tuto žádost musí vyřídit buď kladně nebo také záporně, pokud bude
v rozporu s předpisy zákona.

Lesní hospodářský plán
V souvislosti s blížícím se zadáním nové osnovy upozorňujeme také všechny vlastníky (fyzické či
právnické osoby, obce…) lesních majetků o výměře 50 ha a více, že mají povinnost před doběhnutím
platnosti současného lesního hospodářského plánu (LHP) zadat zpracování nového LHP, v dostatečném
předstihu tak, aby po ukončení platnosti současného plánu byl schválen nový LHP a mohl začít platit.
Lesní hospodářský plán schvaluje a případné změny plánu povoluje Krajský úřad
Moravskoslezského kraje v Ostravě, odbor životního prostředí a zemědělství.
Starejme se o naše lesy, jako nenahraditelnou složku životního prostředí, s péčí řádného hospodáře,
v souladu s předpisy, které lesům prospívají. Snažme se, aby bylo naše zelené bohatství zachováno také
příštím generacím. Většina vlastníků lesa tak činí a záleží jim na kvalitě jejich lesa. Odměnou pak může
být nejen dobrý pocit a radost z pěkného kousku naší přírody, ale také produkce kvalitního dřeva a
výdělek za ni.
odbor životního prostředí MěÚ Frenštát p.R.

Šťastný a bezpečný závěr roku!
Opakování je prý matka moudrosti, a proto stejně jako v uplynulých letech, tak i letos Vás chceme
upozornit na některá nebezpečí, která na nás číhají v posledním měsíci v roce.
Toto období je ve znamení vánočních svátků a novoroční oslav a tak snad v žádné domácnosti neschází
různé vánoční a silvestrovské dekorace a zábavná pyrotechnika.
A právě již při pořizování výzdoby a pyrotechniky bychom měli pamatovat na určitá pravidla
bezpečnosti. Pokud jde o adventní věnce, svícny nebo vánoční kytice, které jsou doplněny svíčkami dbát
na to, aby svíčky byly v dekoraci upevněny na nehořlavé podložce nebo v nehořlavém držáčku a aby
dekorativní ozdoby byly co nejdál od svíčky, aby v případě jejího dohoření nedošlo k jejich vzplanutí.
Dále si důkladně rozmyslet, kam si doma dekoraci se svíčkami umístíme. Samozřejmostí by měla být
nehořlavá podložka a bezpečná vzdálenost od záclon a závěsů. V žádném případě výzdobu neumísťovat
do prostor nábytkových skříněk. Neodcházet od hořící svíčky na svícnu nebo na vánočním stromečku by
mělo být samozřejmostí.
Pokud jde o zábavnou pyrotechniku, máme v dnešní době možnost širokého výběru těchto výrobků v
obchodních řetězcích, kamenných prodejnách, stáncích a tržnicích. Při jejich nákupu bychom měli být
obezřetní a dbát na to, aby výrobek byl opatřen návodem výrobce v českém jazyce, aby obal byl
nepoškozen a aby na obalu byla vyznačena třída nebezpečnosti. Pyrotechnika je podle nebezpečnosti
rozdělena do čtyř tříd.
Pyrotechnické výrobky I. třídy nebezpečnosti se mohou prodávat osobám mladším 18 let, které je mohou
rovněž odpalovat.

Jedná se především o prskavky, pistolové kapsle, bouchací kuličky, třaskavé proužky apod., které lze
volně nakoupit ve většině obchodů a stánků.
Pyrotechnické výrobky II. třídy nebezpečnosti se mohou prodávat pouze osobám starším 18 let a navíc
výhradně v pevných (kamenných) obchodech. Zde se řadí především rakety, petardy, minivýbušky,
dýmovnice a další. Jejich používání není povoleno blízkosti nemocnic, škol, ozdravoven, domovu
důchodců atd.
Při nákupu pyrotechnických výrobků III. třídy nebezpečnosti musíme předložit průkaz odpalovače
ohňostrojů, který vydává Český báňský úřad. Do této třídy patří např. dělové rány a různé druhy raket.
Pro výrobky IV. třídy nebezpečnosti platí přísná bezpečnostní opatření a k jejich zakoupení a použití je
třeba zpracovat projekt, který rovněž schválí Český báňský úřad.
Pyrotechniku bychom měli skladovat v chladu a suchu a mimo dosah dětí.
Každoročně dochází v období Vánoc a Silvestra v souvislosti s používáním zábavné pyrotechniky k řadě
tragických událostí, kdy se zraní desítky lidí, dochází k úmrtí a materiální škody dosahují stamilionů
korun. Nejčastější příčinou je používání neodborně podomácku vyrobené pyrotechniky. Tohoto bychom
se měli vyvarovat a raději si pořídit pyrotechnické výrobky od profesionálních výrobců. Při manipulaci
v žádném případě nemířit na sebe ani na ostatní osoby, nepoužívat pyrotechniku pod vlivem alkoholu a
nesbírat nevybuchlé petardy.
Příjemné a bezpečné prožití vánočních svátků a šťastné vykročení do nového roku přejí
hasiči.
nprap. Dagmar Benešová, vrchní inspektorka, HZS MSK územní odbor Nový Jičín

NABÍDKA - ANGLIČTINA
ANGLIČTINA - profesionálně
 výuka dospělých a dětí od 3 let
 doučování, příprava maturity ( i testy ), přijímací zkoušky
 malé skupiny nebo individuálně
 ve firmě i u Vás doma
 překlady
 tlumočení
Kontakt: Mgr. Irena Částečková, 742 73 Veřovice 593, mobil: 736 150 119

INZERCE - NABÍDKA
Opět se blíží čas vánoc a k těmto svátkům neodmyslitelně patří klid, pohoda a také setkávání se
s nejbližšími a s přáteli.
A proto Květinářství v Nákupním středisku ve Veřovicích přichází s novu nabídkou moravských
sudových a lahvových vín.
Z nabídky sudových vín uvádíme:
Červená vína  Cabernet sauvignon
 Modrý portugal
 Směs hroznů ( stolní víno- vhodné je svaření )
Bílá vína  Pálava
 Rulandské šedé
Růžové víno  Rossato
Z lahvových vín nabízíme vína vyšší kvality, která získala ocenění ve Vídni, Paříži a San Franciscu.
Dále květinářství nabízí: vánoční ozdoby, girlandy, svícny,
vánoční hvězdy, vánoční kaktusy a další zboží.

Otevírací doba: Po - Pá
So

9,00 - 12,00 hodin
8,00 - 11,00 hodin

14,00 - 17,00 hodin

Tel.č.: 776 256 123, 776 302 090
Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme krásné a klidné vánoce.
Beseda Lukáš

INZERCE - STOLAŘSTVÍ JIŘÍ VYMAZAL
ZAKÁZKOVÁ VÝROBA NÁBYTKU:
 moderní i rustikální kuchyně
 vestavěné skříně
 dveře a obložky z masívu
 nábytek z masívu
Kontakt: www.jiri-vymazal-verovice.estranky.cz
e-mail.: jirkavym@seznam.cz
tel.č. 608 820 925

JIŘÍ BLAŽEK
zakázkové t r u h l á ř s t v í

NABÍZÍME VÝROBU

KONTAKT

•
•
•
•
•
•
•
•

Jiří Blažek
Veřovice 125
742 73

postelí
jídelních a konferenčních stolů
schodišť a zábradlí
dveří a obložkových zárubní
pergol
stání na auta
zimní zahrady
zahradní nábytek

tel.: +420 604 604 900
e-mail: truhlarstvi-blazek@email.cz

Ukázky výrobků naleznete na www.truhlarstvi-blazek.eu

Restaurace U Hyklů ve Veřovicích Vás všechny srdečně zve na

která se bude konat v pondělí
dne 26. prosince 2011
od 20,00 hodin v Kulturním domě ve Veřovicích.
Účinkují:
Účinkují: předkapela Marian 333,
kapela ŠAJTAR.
Těší se na Vás kolektiv Restaurace U Hyklů.

NABÍDKAPRODEJVÁNOČNÍCHSTROMKŮ
Prodej vánočních stromků - smrk, stříbrný smrk,
jedle, borovice se uskuteční
od 10.12.2011
u hájenky v Padolí ve Veřovicích (Smyky).
Firma: Pavel Knápek, Trojanovice 373
Kontakt na prodavačku: 777 321 896

Prodej vánočních stromků smrk, stříbrný smrk, jedle, borovice
se uskuteční v sobotu dne 10.12.2011
u příležitosti konání
obecního vánočního jarmarku
v prostorách u Kulturního domu
Veřovice.
Kontakt:
Pavel Knápek, Trojanovice 373
Tel.č. 603 315 738

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.

Veřovice 197
„Revír“
Hluboké zážitky nás všechny spojují s časem adventu a Vánoc. Vzpomínáme na vánoce
svého dětství a cítíme, že nebude snadné se k nim vrátit. Probouzejí v nás emoce a
naději, že svět je i kouzelný a plný zázraku. Vánoce nám mohou osvětlit temnotu
dnešního světa plného nejistoty, zahnat chlad opuštěnosti a otevřít nepřístupná srdce
lásce.
Děkuji za vaší přízeň a ze srdce přeji krásné vánoční svátky plné klidu
a míru.
Do nového roku přeji nám všem hodně pochopení, pokory a naděje.
Lenka Zemánková
tel. 723202107
www.elionshop.cz

Vítání občánků:
V sobotu dne 19.11.2011 se konalo na Obecním úřadě ve Veřovicích vítání občánků.
Zúčastnili se a starosta přijal do svazku obce tyto nové občánky děti narozené ve druhé polovině roku 2011:
Robina Švolbu, Elišku Hrnčířovou, Elišku Růskovou, Vojtěcha Jandu,
Elišku Macečkovou, Marka Šmahlíka a Dorotu
Cibulcovou.
Všem dětem a rodičům, i těm, kteří se nemohli vítání zúčastnit, přejeme
pevné zdraví, hodně štěstí a radosti v rodinném kruhu.

Vzpomínka:
*** Dne 3. prosince 2011 jsme si připomněli 10. výročí od úmrtí paní Ludmily Kantorové
a dne 2. února 2012 uplyne 15 let od úmrtí jejího manžela pana Pavla Kantora.
Stále vzpomínají synové a dcera s rodinami.
*** Dne 13. prosince 2011 uplyne již 10 let od úmrtí paní Zdenky Piteráková.
Stále a s láskou vzpomínají synové s rodinami.
*** Dne 15. prosince 2011 vzpomeneme 10. smutné výročí úmrtí paní Marty Popové.
Vzpomíná dcera s rodinou.

Vladimír Marek
Blanka Knápková
Petr Vaněk
Milena Růsková
Božena Marková
Alžběta Sýkorová
Olga Špačková
Helena Sedláčková
Oldřich Macíček
Zdraví, štěstí, spokojenost a dlouhá léta přejeme prosincovým jubilantům.

Šťastné a veselé vánoce
plné pohody,
bohatého ježíška,
kopu sněhu, plný stůl i číše,
atmosféru klidu
klidu a rozzářené tváře dětí
Vám všem přejí
zaměstnanci Obecního úřadu ve
Veřovicích.

V roce 2012 ať se Vám splní všechna přání,
mějte pevné a dobré zdraví a radost ze života.

