Leden 2012

Motto: Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí.
Václav Havel
Vážení spoluobčané,
již od upálení Jana Husa čeká český národ, že pravda zvítězí. Václav Havel tuto myšlenku ještě
trochu rozšířil a až do své smrti doufal a věřil, že se tak někdy stane. Konec roku 2011 zastihl naši
republiku ve smutku, protože nás poslední československý a první český prezident navždy opustil.
Zanechal nám víru ve vítězství pravdy a lásky.
Náš současný prezident Václav Klaus nás ve svém novoročním projevu ujistil, že když si všichni
utáhneme opasky, nebudeme remcat proti reformám a závidět úspěšným, pak tu ekonomickou
krizi na rozdíl od ostatních států Evropy bezpečně překonáme. Zanechal nám víru ve schopnosti
naší vlády.
A tak v těchto vírách prožijeme rok 2012. Budeme šetřit, protože žijeme v blahobytu. Nebudeme
závidět pilným a úspěšným, nebudeme remcat proti tvrdým reformám, které nás ochrání před
chudobou a zajistí krásnou budoucnost našich dětí. A budeme věřit naší vládě, že zvítězí nad lží a
nenávistí.
Máme to jednoduše a pěkně nalajnováno. Ještě kdyby to tak vyšlo.
A já Vám k tomu všemu a ve Vašem vlastním zájmu přeji hlavně pevné zdraví, neboť, jak praví
klasik z ministerstva zdravotnictví, kdo není zdravý, ten je nemocný, a to se mu nevyplatí.

Břetislav Piterák
starosta obce

USNESENÍ z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, konaného dne 13.12.2011
Zastupitelstvo obce Veřovice v souladu se zákonem č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění:
10/1 schvaluje program 10. zasedání ZO dle návrhu předloženého starostou obce
10/2 volí návrhovou komisi ve složení Ing. Jindra Zábranský a Ludvík Matuš
10/3 bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru
10/4 bere na vědomí zprávu předsedy finančního výboru
10/5 bere na vědomí informaci starosty obce o činnosti orgánů obce od 9. zasedání ZO a
o výsledku výběrového řízení na zakázku Protipovodňová opatření obcí Novojičínska
10/6 schvaluje finanční dar Ing. Břetislavu Piterákovi za přípravu podkladů pro dotační
programy v roce 2011
10/7 schvaluje rozpočtová opatření č.6/2011, kterými se zvyšují
příjmy o 499.000,00 Kč na 21,939.672,00 Kč
výdaje o 499.000,00 Kč na 28,096.672,00 Kč
Úplné znění rozpočtových opatření č.6 /2011 je nedílnou součástí tohoto usnesení.
10/8 bere na vědomí organizační opatření k provedení inventarizace majetku obce Veřovice
se stavem k 31.12.2011
10/9 vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
10/10 schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Veřovice a Městem Frenštát pod
Radhoštěm o výkonu úkolů Městské policie Frenštát pod Radhoštěm na území obce
Veřovice
10/11 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
10/11 schvaluje Akční plán rozvoje obce Veřovice na rok 2012
10/12 schvaluje schodkový rozpočet obce Veřovice na rok 2012 se zapojením zůstatku
z minulého roku:
příjmy 17,146.200,- Kč výdaje 19,716.200,-Kč financování 2,570.000,- Kč
10/13 schvaluje neinvestiční transfery občanským sdružením a zájmovým spolkům obce
Veřovice na rok 2011 v celkové výši 345.000,- Kč
Český kynologický svaz, kynologický klub Veřovice ve výši 30.000,00 Kč na opravu
chaty na kynologickém cvičišti a výstavbu opěrné zdi za chatou,
Myslivecké sdružení Veřovice ve výši 30.000,00 Kč na krmivo pro zvěř a opravu
myslivecké chaty,
ZO Českého zahrádkářského svazu Veřovice ve výši 10.000,00 Kč na úpravu a
vybavení interiéru chaty v zahrádkářské osadě,
Český svaz včelařů, ZO Veřovice, o.s., ve výši 30.000,00 Kč na vybavení Včelařského
střediska nábytkem a zakoupení sekačky trávy,

Sbor dobrovolných hasičů Veřovice ve výši 15.000,00 Kč na výcvikové vybavení pro
přípravu mládeže pro práci v zásahové jednotce dobrovolných hasičů,
AFC Veřovice, o.s., ve výši 140.000,00 Kč na dopravu ke sportovním utkáním, nájmy
sportovištˇa tělocvičny, přípravu hrací plochy, sportovní vybavení a náklady spojené se
zajištěním fotbalových utkání,
Lyžařský klub Veřovice o.s., ve výši 40.000,00 Kč na sportovní činnost klubu, náklady
na dopravu, soustředění, ubytování při závodech, nájem pozemků pro běžecké stopy a
údržbu běžeckých stop, náklady spojené s přípravou a zajištění sportovní části závodů
organizovaných klubem,
TJ Veřovice, ve výši 5.000,00 Kč na sportovní potřeby,
Orel jednota Veřovice ve výši 45.000,00 Kč, z toho 15.000,00 Kč na ceny pro silniční
běh Veřovská desítka a 30.000,00 Kč na dopravu ke sportovním utkáním, startovné a
nákup sportovního vybavení
10/14 schvaluje Rozpočtový výhled obce Veřovice na léta 2013 - 2014
10/15 schvaluje prodej pozemků:
parc.č. 2152/27 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 127 m2 a parc.č. 2152/28 ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 2 m2 tak, jak je zakresleno v GP č. 1052-25/2011 ze dne
8.4.2011, vyhotoveném Ing. Radimem Špačkem, Ing. Radimu Špačkovi, Veřovice
281 za cenu 50,-Kč za 1 m2. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce obce Veřovice
od 7.11. do 8.12.2011
10/16 schvaluje prodej pozemků parc.č. 258/1 o výměře 474 m2 a parc.č. 258/2 o výměře
538 m2 , zahrada , Romaně Černochové, Veřovice 575 a Radimu Košelíkovi, Frenštát
pod Radhoštěm 1590, každému k jedné ideální polovině za cenu 250,00 Kč/ m2.
Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce obce Veřovice od 7.11 do 8.12.211
10/17 schvaluje koupi pozemku parc.č. 161 díl a) ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 11 m2 , dle GP č. 1052-25/2011 ze dne 8.4.2011, vyhotoveném Ing. Radimem
Špačkem, od Radima Špačka, Veřovice 281.

Ing. Břetislav Piterák
starosta obce

Ing. Jindra Zábranský
místostarosta obce

INFORMACE
o konání 11. 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 11. 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: 2. února 2012 od 17,00 hodin

Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

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
Zpráva o inventarizaci majetku obce Veřovice se stavem k 31.12.2011
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady na projekt
Demolice 3 objektů v obci Veřovice
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místních záležitostech veřejného pořádku
Majetkoprávní záležitosti
Různé
Závěr

Ke každému projednávanému bodu bude otevřena rozprava a přijato usnesení.
K účasti na 11. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice Vás, členy zastupitelstva obce a občany
Veřovic, srdečně zvu.
Ing. Břetislav Piterák, starosta obce

POPLATKY V ROCE 2012:
POPLATEK ZA PSA: 120,- Kč za jednoho psa
- splatnost poplatku do 31.3.2012 - v hotovosti v pokladně Obecního úřadu ve
Veřovicích v úředních dnech nebo převodem na účet u ČS a.s., pobočka
Frenštát p.R. č.ú. 1760025379/0800, variabilní symbol (VS) 1341120 + číslo
popisné. Sazba poplatku dle OZV č. 3/2010 ze dne 14.12.2010.
Tiskopis k přihlášení psa (*.pdf)
Žádost o vrácení přeplatku na místním poplatku ze psa (*.pdf)

POPLATEK ZA DOMOVNÍ ODPAD: 420,- Kč za osobu mající trvalý pobyt v obci
a osobu vlastnící v obci rekreační objekt - splatnost poplatku do 30.06.2012 - v hotovosti v pokladně
Obecního úřadu Veřovice v úředních dnech nebo převodem na účet u ČS, a.s., pobočka Frenštát p.
R., č. ú. 1760025379/0800.
VS pro trvale bydlící v obci 1337120 + číslo popisné (např. 1337120563)
VS pro majitele rekreačních objektů 1337121 + číslo evidenční (např. 1337121018).
Pro rok 2012 je sazba tohoto poplatku stanovena OZV č. 1/2011, schválenou Zastupitelstvem obce Veřovice
dne 13.12.2011.

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE OBCE VEŘOVICE NA ROK 2012
Akční plán rozvoje obce na rok 2012 vychází ze Strategického plánu na léta 2011-2014.
Byl schválen na 10. zasedání zastupitelstva obce dne 13.12.2011.

Hlavní cíle a úkoly:
1) Zvyšování bezpečnosti a pořádku v obci
- uvedení OZV o záležitostech veřejného pořádku do praxe ve spolupráci s PČR,
Městskou policií Frenštát pod Radhoštěm a dalšími orgány a organizacemi,
- vybudování varovného a vyrozumívacího protipovodňového systému,
- zavedení provozního a dopravního režimu na parkovišti u hřiště a v lokalitě
Pádolí,
- doplnění a výměna dopravního značení
- údržba a zajištění provozuschopnosti místních komunikací v zimním období.
K tomuto bodu schválilo Zastupitelstvo obce Veřovice na svém zasedání dne
13.12.2011 veřejnoprávní smlouvu s Městem Frenštát pod Radhoštěm o výkonu
pravomocí Městské policie Frenštát pod Radhoštěm na území naší obce při
zajišťování veřejného pořádku.
Dne 29.11.2011 se uskutečnilo na obecním úřadě v Hodslavicích výběrové řízení
na zakázku Protipovodňová opatření obcí Novojičínska. Je to společný projekt
obcí Hodslavice, Životice u Nového Jičína, Šenov u Nového Jičína a Veřovice.
Ve výběrovém řízení zvítězila firma JD ROZHLASY Rožnov pod Radhoštěm.
Práce budou zahájeny v první polovině roku 2012.
Provozní a dopravní režim včetně dopravního značení v lokalitě od hřiště po
Pádolí bude řešen společně se zástupci Správy CHKO Beskydy, Lesy ČR, Policií
ČR a Městskou policií Frenštát podRadhoštěm.
Údržbu místních komunikací v zimním období nadále provádí na základě
smlouvy firma Jaroslav Štěpán, Veřovice 273.
Všechny výše uvedené akce jsou finančně zajištěny v rozpočtu na rok 2012 a dotacemi z EU.

2.) Rozvoj kultury a kulturních aktivit
- podpora kulturních aktivit příspěvkových organizací, občanských sdružení, zájmových
spolků, podnikatelů v souladu s OZV o záležitostech veřejného pořádku,
- Den obce, vánoční jarmark, vítání občánků- tradiční akce organizované obcí.
- organizační zajištění návštěvy z partnerské obce Hendungen a klubu důchodců Výprachtice.
Termínově jsou tyto úkoly zplánovány v kalendářním plánu akcí na rok 2012 a
finančně podloženy rozpočtem obce.

3.) Rozvoj školství, sportu a volnočasových aktivit
- podpora mezinárodních aktivit ZŠ v projektu Commennius a spolupráce se ZŠ Lampertswalde.
- podpora aktivity žáků školy v projektu Stromy života.
- zlepšení vybavenosti tříd v ZŠ nábytkem
- vnitřní vybavení MŠ po provedené rekonstrukci budovy .
- zajištění provozu na dětském hřišti u MŠ
- podpora sportovní činnosti a volnočasových aktivit občanských sdužení,
zájmových spolků, PO ZŠ a MŠ Veřovice, Běh Veřovská desítka a Běh rodným
krajem Emila Zátopka, Dětský den, Pohádkový les se soutěžemi pro děti.
Také tyto akce najdete v kalendářním plánu akcí na rok 2012 a také tyto projekty
jsou finančně zajištěny v rozpočtu obce nebo sponzorskými dary.

4.) Rozvoj sociálních a zdravotních služeb
- zachovat současný stav dostupnosti zdravotních služeb v součinnosti
soukromými lékaři.
- sociální služby rozvíjet v souladu s Komunitním plánem Frenštátska, podílet se
na jeho konkretizaci prací v řídící komisi a pracovních komisích.
- pomáhat sociálně slabým občanům, přestárlým a zdravotně postiženým finanční podporou.
- podporovat finančně i organizační pomocí činnost klubu důchodců.
organizačně i finančně jsou tyto úkoly pro rok 2012 zajištěny.

5.) Hospodaření obce, finance, správa majetku
- efektivně hospodařit podle schváleného rozpočtu obce a rozpočtových úprav,
- efektivně využívat majetek obce, pokračovat ve vyrovnávání majetkoprávních vztahů k
nemovitostem.
- hledat možnosti získat finanční prostředky na realizaci akcí z dotačních fondů EU,
ministerstev a kraje.

6.) Investiční záměry
- rekonstrukce Mateřské školy, provádí Moravská stavební s.r.o., Třinec.
- demolice 3 objektů pod základní školou.
- rozšíření veřejného osvětlení za kulturním domem a parkoviště u hřiště.
- bezdrátový MR v rámci protipovodňových opatření.
- vypracování projektových dokumentací na opravu mostku v cigánské ulici,
na výstavbu kanalizace, ČOV a vodovodu pro dolní část obce,
na novou účelovou komunikaci v podnikatelské zóně,
na rekonstrukci stoky S v lokalitě Rýnštok a stoky J nad Orlovnou,
na rekonstrukci kamenného mostu ke kostelu,
na rekonstrukci mostu pod Restaurací U Hyklů.
Tyto záměry jsou zapracovány v rozpočtu obce pro rok 2012.
Na realizaci dalších záměrů - výstavba chodníku v dolní části obce, oprava

lesních cest v obecním lese, rekonstrukce šaten na fotbalovém hřišti, rekonstrukce
základní školy - nejsou v současné době finanční prostředky. Proto jejich
realizace je závislá na úspěšnosti našich projektů při schvalování žádostí o dotace.

7.) Územní rozvoj
- vypracování územních studií na zastavitelné plochy v souladu s územním
plánem obce.
Tento úkol je řešen s pořizovatelem, odborem výstavby a územního plánování
Frenštát pod Radhoštěm a zhotovitelem, Urbanistickým střediskem Ostrava.

8.) Životní prostředí
- provádět protipovodňová opatření v přírodě v souladu s plánem.
- údržba dešťové kanalizace a její rozšíření.
- dále zkvalitňovat systém sběru a svozu komunálních odpadů.
- trvalá péče o obecní les, těžba a výsadba podle plánu.
- spolupráce s okolními obcemi a Sdružením měst a obcí na ochranu beskydského
regionu proti obnovení těžby uhlí v dolu Frenštát.

9.) Cestovní ruch
- zajistit informační servis prostřednictvím zpravodaje, internetového vysílání a
nových webových stránek.
- instalace informačních tabulí a značení.
- spolupráce s Mikroregionem Frenštátsko, Sdružením měst a obcí povodí
Sedlnice, Sdružením měst a obcí ČR.
- spolupráce s orgány kraje při výstavbě hypostezky.
Starosta obce zároveň vyhodnotil splnění akčního plánu za rok 2011
Stavené úkoly byly vesměs splněny. Byly dokončeny stavební úpravy v kulturním domě a jeho
zateplení, vybavení kulturního domu novými židlemi a stoly. Postavili jsme s finančním přispěním
Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko nový Grozmanův most. Postavili jsme
parkoviště u fotbalového hřiště. Zahájili jsme rekonstrukci mateřské školy. Navíc jsme vybudovali
dětské hřiště u mateřské školky. Obec Veřovice finančně přispěla na opravy kostela. Průběžně se
opravují místní komunikace a stoky, provádí se čištění příkop. Byl vypracován projekt na Demolici
tří objektů pod základní školou, byly zahájeny práce na projektové dokumentaci stavby kanalizace
a ČOV.
Jsme aktivními členy mikroregionů Frenštátsko , Sdružení povodí Sedlnice , Sdružení měst a obcí
na ochranu beskydského regionu. Byl vypracován strategický plán rozvoje obce a kalendářní plán
akcí. V rámci projektu Rok obce se uskutečnila výstava z historie a současnosti obce, kulturní a
sportovní akce a přijetí hostí z partnerských obcí Hendungen a Lampertswalde. Byla podporována
činnost všech občanských sdružení i Klubu důchodců. Průběžně provádíme majetkoprávní
vyrovnávání mezi obcí a občany.
Nepodařilo se uskutečnit projekt Protipovodňová opatření obcí Novojičínska, je však ve stádiu, kdy
byla již vybrána firma a projekt bude zrealizován v roce 2012. Nepodařilo se také získat dotaci na
projekt rekonstrukce šaten na hřišti, proto ani tento projekt nebyl zrealizován. Nebyl splněn úkol
vypracování projektových dokumentací na stavbu víceúčelového domu a přechodu pro chodce.

Pár postřehů z posledních dnů roku 2011:
Silvestrovskou půlnoc jsem prožil na vyhlídce nad lyžařskou chatou. Byl úchvatný pohled na
měsíčkem a hvězdami osvětlenou přírodu, byl odtud úchvatný pohled také na Veřovice a blízké
okolí. Málem se mi chtělo říci, že vidím vesnici velikou, jejíž sláva hvězd se dotýká. Od půlnoci pak
tu nádheru přizdobily ohňostroje vítající Nový rok.
Ale z hrušky dolů. Ještě před vánocemi jsme opravili rozbitá okénka v autobusové zástávce pod
nádražím. To bylo ráno. Ale již večer zde jeden opilý Frenštačan ta okénka rozbil.
No a po oslavách příchodu Nového roku jsme zjistili nepořádky i jinde. Nějaká mládež požívala
alkohol v prostorách základní školy a při radostném veselí stačila zde nejen zanechat velký
nepořádek, ale také poničit ochranné síťky na oknech jídelny, rozbít okno a prokopnout okap. A
našel se také nějaký velký příznivec ČSSD, který oproti kulturnímu domu rozbil vitrínu, která této
straně patří. Vybral odsud všechny plakáty, zřejmě proto, aby si je mohl doma v klidu přečíst a
prohlédnout. Možná s nimi i tapetuje. Kdo ví ? Plakátů škoda není, těch máme dost a klidně je
zájemcům zdarma poskytnu. Škoda je vynaložených nákladů na opravu vitríny. Naštěstí toto
všechno, když jsem se kochal pohledem z vyhlídky a měl jsem vidiny o obci, jejíž sláva hvězd se
dotýká, vidět nebylo. Alespoň na chvilku jsem měl pocit, že žiji v kulturním prostředí.
Starosta

KALENDÁŘNÍ PLÁN KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ NA MĚSÍC
LEDEN 2012:

7.1. Přebor Moravskoslezského kraje v běhu na lyžích - areál Pustevny
14.1. Výstup na Velký Javorník - kynologický klub - Pavel Škarpa
14.1. 19,00 hod. Muzikantský ples - kulturní dům - Ladislav Kašpárek
21.1. 19,00 hod. Pyžamový ples - kulturní dům - Blanka Čajánková

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ CENY VODNÉHO A STOČNÉHO od 1.1.2012
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti SmVaK byly v souladu s platnou
legislativou schváleny nové ceny vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2012 takto:
Cena v Kč/m3
Voda pitná (vodné)
Voda odvedená (stočné)

30,61 Kč (bez DPH) 34,90 Kč (vč. 14% DPH)
27,65 Kč (bez DPH) 31,52 Kč (vč. 14% DPH)

Nové ceny budou uplatněny vůči odběratelům po prvním odečtu měřidel
následujícím po 1. lednu 2012, popřípadě bude postupováno dle uzavřených
smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.

Informace Finančního úřadu Kopřivnice
Upozorňujeme majitele nemovitostí, že dle § 13a, odst. 1 zák.č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí,
ve znění pozdějších předpisů, jsou povinni podat příslušnému správci daně daňové přiznání k dani
z nemovitostí do 31. ledna 2012 za nemovitosti, které jste nabyli - kupní, darovací smlouvou,
smlouvou o převodu jednotky, dohodou o vypořádání podílového spoluvlastnictví aj., nebo prodali
v roce 2011, právní účinky vkladu do katastru nemovitostí do 31.12.2011. Dále, dojde-li ve srovnání
s předchozím zdaňovacím obdobím ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně (stavební a
kolaudační rozhodnutí, ohlášení vlastníka stavby, obnova katastrálního operátu atd.) a ke změně
v osobě poplatníka.
Daňové přiznání je poplatník povinen podat příslušnému správci daně do 31. ledna zdaňovacího
období.
Daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání se podává na tiskopisech vydaných Ministerstvem
financí. Formuláře daňového přiznání jsou k dispozici u správce daně (finanční úřady) nebo na
internetových stránkách:
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/aktualni_danove_tiskopisy
http://eds.mfcr.cz
Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit pokutu, nepodá-li daňové přiznání nebo dodatečné
daňové přiznání, ačkoliv měl tuto povinnost, nebo učiní-li tak po stanovené lhůtě, a toto zpoždění je
delší než 5 pracovních dnů, ve výši 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení,
nejvýše však 5 % stanovené daně. Pokud by částka vypočtená podle výše uvedeného byla nižší než
500,- Kč, činí výše pokuty za opožděné tvrzení daně 500,- Kč.
Bližší informace:

tel.č.: 556 882 360,

úřední hodiny: pondělí a středa 8,00 - 17,00 hod.

Zápis do 1 .třídy

Základní škola Veřovice zve rodiče s dětmi, budoucími prvňáčky, k zápisu do 1. třídy pro školní
rok 2012 - 2013. Zápis se bude konat v úterý dne 31. ledna 2012 v budově školy v době od 14,00 - do
17,00 hodin.
Vezměte s sebou rodný list dítěte. K zápisu se dostaví děti narozené od 1.9.2005 - do 31.8.2006 a děti
s odloženou školní docházkou.
Těší se na Vás učitelé ZŠ Veřovice
Poděkování
Žáci a zaměstnanci základní školy děkují všem občanům, kteří se zúčastnili školního
předvánočního jarmarku a přispěli dětskému fondu UNICEF. Z Vašich příspěvků byla vybrána
částka 2 673,- Kč, která byla použita na koupi - „adopci“- dvou panenek (každá panenka

představuje skutečné dítě, které bude v rámci očkovací kampaně v rozvojových zemích
proočkováno proti šesti hlavním smrtelným dětským chorobám) a tří balíčků očkovací látky proti
dětské obrně.
„Dobré věci“ mohly díky Vám pomoci i jednotlivé třídy. Každá z nich věnovala 10% ze svého zisku
z prodaných výrobků a výsledná částka 1 250,- Kč putovala na 3. adventní koncert vysílaný v České
televizi, jenž byl věnován společnosti Duha.
Děkujeme!

Požární bezpečnost při akcích s větším počtem osob
V měsíci lednu začíná společenská sezóna plesů. Povinnosti organizátorů plesů i jiných obdobných
akcí jsou v předpisech upraveny a s vyšším počtem účastníků se nároky na zajištění požární
bezpečnosti přiměřeně zvyšují. Tyto akce se mohou konat jen ve stavbách, které jsou k takovému
účelu určeny, tj. ve stavbách, pro které byl při jejich projektování a realizaci řešen a zabezpečen
dostatečný počet a kapacita únikových cest a další požadavky požární bezpečnosti, a které byly pro
pořádání plesů a podobných akcí zkolaudovány stavebním úřadem.
V průběhu akce jsou organizátoři povinni zabezpečit především dostatek trvale volných
otevíratelných únikových východů, dbát na jejich označení, mít dostatek hasebních prostředků,
proškolené preventivní požární hlídky a pořadatele. Pokud jsou instalovány hořlavé dekorace,
realizována vystoupení s otevřeným ohněm apod., musí organizátor provést další preventivní
opatření. Je zakázáno plnění balónků plyny, které ve směsi se vzduchem tvoří výbušnou nebo
hořlavou směs (např. vodík, acetylén). Takto naplněné balónky nesmí být používány ani jako
výzdoba. Pod strop a podhledy nelze umístit výzdoby a textilie, po kterých se požár šíří a které jako
hořící odpadávají a odkapávají. Povinnosti organizátorů akcí s větším počtem osob (ve většině
případů jde o účast více než 200 osob) jsou uvedeny v Nařízení Moravskoslezského kraje č. 4/2006
(viz http://www.kraj-moravskoslezsky.cz/narizeni.html) a dále v obecně závazných vyhláškách obcí.
Při akcích, definovaných jako akce s větším počtem osob, je organizátor povinen zpravidla zřídit
preventivní požární hlídku již před zahájením akce a zajistit prostřednictvím odborně způsobilé
osoby na úseku požární ochrany seznámení členů preventivní požární hlídky s charakterem
objektu, zejména s únikovými východy, rozmístěním hasicích přístrojů a dalšími povinnostmi pro
zabezpečení požární ochrany pořádané akce. Doporučujeme, aby do preventivních požárních
hlídek byli začleňováni přednostně členové profesionálních a dobrovolných hasičských jednotek.
Provozovatel činnosti, tj. pořadatel akce, je povinen nezahajovat akci při zjištění nedostatků
v dodržování podmínek požární bezpečnosti, které nelze odstranit před jejím zahájením, akci
přerušit a ukončit při bezprostředním nebezpečí vzniku požáru a zejména v případě znemožnění
úniku nebo evakuace osob.
Nelze zapomenout, že organizátoři akcí mají povinnost odpovídajícím způsobem a v potřebném
rozsahu seznámit účastníky akce i účinkující se stanovenými opatřeními k zabezpečení požární
ochrany, zejména s únikovými cestami, označením únikových východů, popřípadě vyznačením
zákazů kouření nebo kuřáckých koutků, umístěním hasicích přístrojů apod. Účastníci akce jsou
povinni stanovené pokyny respektovat.
nprap. Dagmar Benešová - vrchní inspektorka - výchova obyvatelstva
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín

PŘÍSPĚVEK KYNOLOLOGICKÉHO KLUBU VEŘOVICE
Zapojte se do soutěže:

O soutěži žebříček ZKO 2011
Žebříček ZKO se stane prvním republikovým přehledem všech aktivních Základních
kynologických organizací registrovaných v Českém kynologickém svazu (ČKS). Právě tato
organizace je partnerem celého projektu. V žebříčku je možné rovněž soutěžit v celé řadě kategorií.
O úspěchu rozhodne počet bodů získaných na základě vyplnění nominačního dotazníku. Svými
hlasy se do výsledků žebříčku může zapojit i široká veřejnost, a to hlasováním o nejoblíbenější
ZKO. Po vyhlášení výsledků bude Žebříček sloužit jako orientační rozcestník pro všechny, kteří
chtějí se svým psem prožít aktivní život. Umožní jim zorientovat se v jednotlivých ZKO a vybrat si
takové, které odpovídá jejich zájmům. Ať už jde o základní výcvik nebo některé z vrcholových
sportovních disciplín. Jak se zapojit:
Vašemu oblíbenému ZKO budete moci posílat hlasy od 15. ledna do 15. února 2012. Pro svou volbu
využijte webové stránky www.ceskakynologie.cz. Hlasy posílejte pilně, protože vítěz kategorie
Nejoblíbenější ZKO získá hodnotné vybavení od firmy Gappay. Všechna přihlášená ZKO budou
mít navíc jedinečnou šanci získat roční sponzoringovou smlouvu od firmy Gappay, partnera
projektu. Z řad hlasujících vylosujeme ty, kteří získají pozvánku na slavnostní představení
výsledků. To se bude konat 3. března 2011 v pražském divadle U22 společně s vyhlášením ankety
Kynolog roku 2011. Slavnostní večer bude uvádět Vladimír Kroc, moderátor Českého rozhlasu. Do
soutěže se zapojila také Kynologická organizace ve Veřovicích. Pokud chcete podpořit naši činnost
zapojte se také do soutěže tím, že nám pošlete svůj hlas.
Proč by lidé měli ZKO Veřovice posílat hlasy v soutěži o Nejoblíbenější ZKO ?
Kynologická organizace ve Veřovicích je aktivním a pravidelným pořadatelem zkoušek a závodů
v oblasti sportovní kynologie. Např. za letošní rok jsme třikrát uspořádali zkoušky a třikrát
oblastní závody. Od roku 2003 pravidelně pořádáme Výběrové závody na Mistrovství republiky
mládeže ve sportovní kynologii a v letošním roce jsme uspořádali také Výběrové závody mládeže
stopařů. V roce 2007 jsme uspořádali Mistrovství republiky mládeže. Organizace se věnuje
aktivnímu výcviku po celý rok od jara do zimy a výcvik probíhá 4x týdně. Věnujeme se nejen
sportovní kynologii, ale také výcviku agility. Naše členská základna je široká a věkově neomezená.
Díky vstřícnému přístupu a odbornosti našich výcvikářů jsme schopni pracovat s nejmladšími
dětmi předškolního věku i s lidmi starších věkových kategorií. Nestraníme se majitelů kříženců
jakýchkoliv plemen, kteří se chtějí věnovat výcviku a naopak - majitelům čistokrevných psů
dokážeme poradit nejen po stránce chovatelské, ale jsme schopni připravit je i jejich psa na
výstavu. Se stejnou péčí se věnujeme jak lidem, kteří k nám na cvičiště přijdou s požadavkem
naučit svého pejska pouze základním dovednostem, tak aktivním
kynologům, kteří se svým pejskem chtějí dosáhnout vyšších profesionálních výkonů. Naše
organizace je otevřená široké veřejnosti a věnujeme se osvětové činnosti. Několikrát ročně
vystupujeme na různých akcích v blízkém okolí, pořádáme také výchovně zaměřená vystoupení pro
děti. Veškeré informace o soutěži a hlasování prostřednictvím:
http://www.ceskakynologie.cz/zebricek-zko/

PŘÍSPĚVEK JEDNOTY OREL VEŘOVICE
MALÝ PŘEDVÁNOČNÍ WORKSHOP
Když jsme připravovali první předvánoční tvoření v orlovně, ani jsme netušili, kolik zručných
dospěláků, dětí, maminek i babiček se sejde. V neděli odpoledne, 27. 11.2011, se od třetí hodiny
začal plnit sál orlovny a všichni, kdo přišli, se mohli zastavit u jednoho ze čtyř stolů. Byla možnost
si vyrobit plstěné dárkové mýdlo, uplést košíček (a vznikaly vskutku krásné výrobky), vytvořit si
adventní věnec nebo metodou smaltování vyrobit netradiční a originální přívěsek.
Děkujeme všem, kteří do orlovny přišli a vytvořili pěknou předvánoční atmosféru a těšíme se snad
zase u dalšího tvoření. Více fotografií na www.orelverovice.cz.
Orel jednota
Veřovice

*SAUNA * POSILOVANA * SAUNA * POSILOVNA * SAUNA * POSILOVNA *
Přemýšlíte nad hezkým a praktickým dárkem pro vaše blízké? Máte možnost zakoupit v orlovně
PERNAMENTKY do sauny či posilovny a získat tak výhodnější vstupné. PERNAMENTKU je
možné zakoupit v orlovně nebo objednávat na telefonním čísle 733 387 792.

ZPRÁVA
O ČINNOSTI KLUBU DŮCHODCŮ VEŘOVICE ZA ROK 2011
Scházíme se pravidelně každý poslední čtvrtek v měsíci v 16,00 hodin ve sklípku
kulturního domu v zimních měsících. V letních měsících chodíme do přírody, na
různé pochody - Javorník, Rekovice, Rožnov p.R., Lysá, Maralák v Čeladné…
Jezdíme na různé výstavy, které se konají v našem okolí. Pořádáme 2x ročně
zájezd za nákupy do Polského Těšína.
Leden, únor, březen - sklípek KD.
Březen: setkání klubů v Sednici. Na tomto setkání se prezentoval každý klub svou činností i
programy.
Duben: brigáda - úklid v kulturním domě po rekonstrukci budovy (účast: Šimková, Urbanovská,
Bůčková). Jarní setkání všech dříve narozených na společenském večeru v KD s programem.
Vystoupila MŠ, ZŠ-Flétničky, klub důchodců z Hodslavic HOBA - country tance.

Květen: zájezd Hanušovice - muzeum, ochutnávka piva - pivovar Holba, Králíky - vojenské
muzeum, Výprachtice - setkání s KD
Červen: 9.6.2011 - vaječina na včelínku
Červenec: oslava 600 let od první písemné zmínky obce Veřovice, klub zajistil provoz výstavy
v tělocvičně od 1.7. - 4.7.2011. Setkání na lyžařské chatě.
Srpen: kavárna u p. Balcárka
Září: účast na zájezdu, který pořádala organizace zahrádkářů, setkání ve sklípku KD
Říjen: klub přijal pozvání od ZOZ na společenský večírek. V sobotu 8.10. jsme byli pozváni na
setkání KD v Hodslavicích. Zúčastnily se kluby z Veřovic, Mořkova, Straníku, Hostašovic, Šenova
u NJ a Sedlnice.
Listopad: setkání ve sklípku kulturního domu
Prosinec: 2.12. - setkání dříve narozených na společenském večeru s názvem „Vánoční rozjímání od
adventu do vánoc“ v KD.
Dne 30.12. - Silvestrovské posezení v přísálí KD
Poděkování patří Obecnímu úřadu Veřovice, který nás podporuje v činnosti, panu
Jaroslavu Machovi z KD, který se o nás stará se svým kolektivem při každém našem
setkání.
Zprávu zpracovala: Oldřiška Šimková, předsedkyně klubu důchodců

Salon Romana

Od 1. ledna 2012

Nabízím profesionální modeláž Gelových nehtů
Cena: od 350,- Kč
Doba doplnění: 3 - 4 týdny
Provozovna: Ženklava 144
(ve firmě NOAH naproti školy)
Provozní doba na objednání
- informace: tel. č. 603 923 059, 605 005 341
e-mail: GelovenehtyRomana@seznam.cz

VÝROBNA PONOŽEK - NOAH ŽENKLAVA 144
(naproti školy)
Nabízí české ponožky - bavlna, froté,
zimní a zároveň slevu na zimní ponožky.
Dámské a pánské
Dětské

20,- Kč
10,- Kč

Těšíme se na vaši návštěvu.

JIŘÍ BLAŽEK
zakázkové

truhlářství

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

Sbor dobrovolných hasičů
ve Veřovicích
si Vás dovoluje pozvat v sobotu

11. února 2012 v 19:00 hodin
na tradiční

K tanci a poslechu hraje skupina RK-BAND z Hranic na Moravě.

Vstupenku s místenkou
za 60,-Kč
lze zakoupit v předprodeji v Hasičské zbrojnici ve
Veřovicích
ve dnech 27. 1., 3. 2., 10. 2. 2012
v době od 19:00 do 20:00 hodin.
Více informací a prodej místenek:
Šťastný Vladimír
Tel. č.: 736 407 535 (SDH Veřovice)
e-mail: hasiciverovice@email.cz
www.hasiciverovice.wz.cz

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.

Tříkrálová sbírka 2012
„My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví vinšujeme vám….“
Již brzy rozezní ulice měst a obcí koledníci svým zpěvem této známě
koledy. Také do vašich domovů zavítají tito poslové vánoční zvěsti, aby
přinášeli lidem radost a koledovali pro ty nejpotřebnější. Díky vaší
solidaritě tam může Charita pomoci lidem starým, postiženým či těžce
nemocným, osamělým matkám s dětmi. Také na počátku letošního roku
2012 přijdou do vašich domovů skupinky koledníků, kteří zaklepou na
vaše dveře v době od 1. do 14. ledna. Přispět jim můžete do
zapečetěných pokladniček. Vedoucí koledníků budou mít u sebe platný
občanský průkaz a viditelně nošenou průkazku, která je plnou mocí ke
koledování.

Charita Vám děkuje za podporu a jakýkoliv, třeba i sebemenší dar. Pomozte nám pomáhat.

Věra Frňková
Ing. Jiří Lacina
Bohumil Kocián
Ilona Fojtíková
Alena Mičková
Vladimír Hoďák
Miroslav Fojtík
Drahoslav Šimek
Bedřiška Křížková
Jaroslav Mach
Krásně prožité životní jubileum, hodně zdraví, štěstí a úspěšný celý rok 2012 přeje Obecní úřad
Veřovice.

