Duben 2012

Motto: "Kořenem všeho zla je chtivost peněz."
Nový zákon
"Dobrý pastýř má ovce stříhat, ne stahovat z kůže."
Císař Tiberius, když mu radili zvýšit daně.
"Lakota a zpupnost jsou hlavními chybami mocných."
Tacitus
Při sledování současných událostí a komentářů mne nic lepšího nenapadlo než výše uvedené citáty.
V době oslav Dne učitelů odstoupil ze své funkce ministr školství Josef Dobeš. Za svou práci si
vysloužil pochvalu od prezidenta republiky. Kdo přijde na jeho místo? Školství je veřejná věc a
rozumí mu proto skoro každý. Třeba i takový zootechnik, pingl z pražského hotelu nebo dojička?
Kdo bude novým ministrem, to se brzy dozvíme, Jan Amos Komenský už naštěstí ne.
A je tu duben a svátky Velikonoční. Oslava znovuzrození a zmrtvýchvstání člověka, který za svou
víru zemřel mučednickou smrtí. Jeho životní příběh udivil lidstvo natolik, že si ho rok co rok po
staletí znovu a znovu připomíná. Žil skromně, pomáhal bližnímu, uzdravoval zdarma nemocné.
Zemřel mlád, ukřižován na kříži, nemaje žádného majetku ani bohatství. Zvláštní to paradox k
prioritám dnešní doby.
Ať tak či tak, Veselé Velikonoce!
Brzy, po Velikonocích, než se nadějeme, přijde máj. Hrdliččin hlas bude nás vábit do borového
háje. Tak neváhejte a jděte.

Břetislav Piterák
starosta obce

Informace:
1. Kanalizace, vodovod a čistírna odpadních vod.
V současné době vyhotovuje firma AgPol s.r.o., Olomouc projektovou dokumentaci k územnímu
řízení. Potřebné geodetické zaměření bylo provedeno. Je naplánována trasa, kudy hlavní
kanalizační řád povede. Je to v části silnice II. třídy Nový Jičín - Frenštát pod Radhoštěm a to přes
celou obec. Všechny přípojné kanalizace povedou v místních komunikacích. Vzhledem k tomu, že
některé místní komunikace jsou na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví obce, musíme s majiteli
uzavírat smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene.

Předpokládá se však, že pozemky, na kterých jsou místní komunikace, necháme zaměřit a
vykoupíme je. Totéž platí o rozšíření vodovodu pro dolní část obce. Čistírna odpadních vod je
naplánována na katastrálním území Mořkova. Tady probíhají složitá jednání s vlastníky pozemků
o majetkoprávním vyrovnání. Vypracování projektové dokumentace je závislé na vyřešení těchto
majetkoprávních vztahů a na schválení změny umístění čistírny odpadních vod oproti původnímu
návrhu.

2. Rekonstrukce Mateřské školy.
Rekonstrukci mateřské školy provádí firma Beskydská stavební, a.s. z Třince. Součástí
rekonstrukce je vnitřní přestavba místností podle hygienických požadavků, rozšíření prostorů pro
šatny, sociální zařízení a herny. Dále bude provedena přístavba víceúčelové tělocvičny. Zároveň
bylo rozhodnuto, že bude provedena také celková rekonstrukce elektroinstalace. Stavební dozor
provádí pan Ing. Jaroslav Geryk, každé pondělí jsou kontrolní dny, upřesňují se zde postupy prací.
Požadavky školy přednáší vedoucí vychovatelka Alena Bezděková. Termín dokončení rekonstrukce
je 30.6.2012. Připomínám, že stavba je významně dotována z rozpočtu Regionální rady Regionu
soudržnosti Moravskoslezsko z fondů Evropské unie.

3. Demolice starých domů pod Základní školou.
Demolice starých domů č.p. 129 a č.p. 348 byla zahájena. Provádí ji firma Cobbler s.r.o., Zašová a
termín provedení je do konce června 2012. Také tyto práce jsou z 85 % dotovány z rozpočtu
regionální rady Regionu soudržnosti Moravskoslezsko z fondů Evropské unie. Odstraněním
starých staveb vznikne prostor pro vybudování centra obce.

4. Projednávání územních studií ploch smíšených obytných ZZ 31 a ZZ 32.
Podle podmínek územního plánu připravila firma Urbanistické středisko Ostrava návrh územních
studií ploch smíšených obytných označených jako ZZ 31 a ZZ 32. V současné době se uskutečňují
schůzky s vlastníky pozemků a přijímají se jejich připomínky ke studiím. Po vypracování a
schválení těchto územních studií vzniknou nová stavební místa v prostoru za horním kravínem a
pod Zahrádkářskou kolonií.

5. Smlouva o úkolech Městské policie na území obce Veřovice, uzavřená mezi
městem Frenštát p. R. vstoupila v platnost.
Kontaktními osobami byli určeni starosta, místostarosta a člen Zastupitelstva obce Jaroslav
Kocián. Městská policie na základě této smlouvy bude dohlížet nad veřejným pořádkem v obci
podle pokynů a na vyzvání kontaktních osob.

6. Příprava změny územního plánu.
V listopadu roku 2010 byl schválen územní plán Veřovice. V tomto územním plánu nebyly
naplněny některé žádosti občanů a byly přesunuty do dalšího projednávání. Zároveň vyhlašujeme
přijímání dalších žádostí o změnu v územním plánu a to v termínu do konce roku 2012. Žádosti
musí podle stavebního zákona obsahovat jméno a příjmení žadatele, kontaktní adresu a čísla
telefonu, důvod žádosti, čísla dotčených parcel, list vlastnictví k těmto parcelám a snímek
katastrální mapy. Podle tohoto zákona může také zadavatel (obec Veřovice) požadovat od žadatelů
finanční spoluúčast. Žádosti podávejte na podatelnu obecního úřadu, kde budou registrovány.
Neúplné žádosti nebudou do změny územního plánu zařazeny.

7. Protipovodňová opatření.
V průběhu měsíců dubna a května dojde v obci k výměně současného místního rozhlasu za rozhlas
bezdrátový, který bude ovládán z obecního úřadu novou ústřednu. Ta umožní lepší varování
občanů v případě povodní.
Starosta obce

INFORMACE ZE SPORTU:
Zatím co lyžaři svoji sezonu definitivně ukončili, fotbalisté ji v březnu zahájili. Naši muži nejdříve
prohráli v Petřvaldě 0:3, svou reputaci si polepšili v sobotu 31.3.2012, když doma po dlouhé době
konečně vyhráli, a to 2:1 nad Starým Městem. Utkání můžete sledovat na internetových stránkách
obce.
Ženy AFC Veřovice v prvním utkání porazily Brušperk 3:2, ale v následujícím podlehly
Stachovicím 0:1.
V jarní sezóně je již družstvo žen oslabeno odchodem nejtalentovanější hráčky Beáty Najvarové do
Baníku Ostrava. Přejeme jí, aby v novém působišti byla úspěšná.
HC network24 Veřovice rovněž ukončil hokejovou sezonu a to na 3 místě z 10 týmů soutěže
Městská hokejová liga neregistrovaných hráčů. Tuto soutěž organizuje město Kopřivnice a HC
network24 Veřovice je účastníkem od roku 2010.
Běh Veřovská desítka.
Tento běh již tradičně organizuje Jednota Orel Veřovice. Běh si získal již svou popularitu a účastní
se jej i zahraniční sportovci. Běží se v sobotu 14.4.2012 na trase Veřovice - Mořkov a obec Veřovice
poskytla finanční prostředky na ceny pro vítěze. Podrobnější informace o běhu podá pořadatel
závodu.

PODĚKOVÁNÍ:
Děkuji organizátorům velikonoční výstavy 31.3.2012 a 1.4.2012 Zdence Matúšové, Antonii
Pšenicové, Martě a Ladislavě Surovcové za připomenutí historie a tradic velikonočních svátků.
Výstava byla precizně připravena včetně kvalitního občerstvení. Všichni, kteří zde vystavovali
svoje výrobky s velikonočním tématikou, znovu ukázali, jak jsou šikovní a vynalézaví.

BLAHOPŘÁNÍ (GRATULACE):
Blahopřejeme naší občance, herečce Komorní scény Aréna Ostrava slečně
Tereze Dočkalové k významnému uměleckému úspěchu. Stala se v sobotu 24.
března 2012 držitelkou Ceny Thálie za rok 2011 v kategorii činoherec do 33 let.
Přejeme hodně dalších úspěchů.

POZVÁNKA NA JARNÍ SETKÁNÍ DŘÍVE NAROZENÝCH:
Velmi srdečně zvu dříve narozené občany a nejen je, ale také ty, které se narodili o
něco později

které se koná v kulturním domě ve Veřovicích v pátek 20.4. 2012
od 17,00 hod.

Připraveno je bohaté občerstvení a velmi zajímavý kulturní program s překvapením v dědině po
dvacáté hodině.
Akce se koná u příležitosti 15. výročí založení Klubu důchodců pod patronací starosty obce.
Rád Vás uvidím a očekávám, že zaplníte sál do posledního místečka. Tečka.
Starosta obce

POZOR ZLODĚJI SE PROBUDILI SE ZIMNÍHO SPÁNKU
Vážení občané,
vezměte vážně tyto upozornění. Na území obce se aktivují zlodějské bandy. Jejich cílem je staré
železo, ale nejen to. Zaměřují se na chaty místních spolků a osamělé objekty. Navštívené již byly
Myslivecká a Kynologická chata ve Veřovicích.
V Ženklavě zloději ukradli krávu s dvěma čerstvě narozenýma telaty.
Proto, co se dá ukrýt, schovejte před nenechavci. Mějte oči na stopkách. Sledujte podezřelé osoby a
auta. Informace podávejte nám nebo přímo Policii České republiky.

PŘEHLED AKCÍ DUBEN A KVĚTEN:
DUBEN
20.4. 17,00 hod. Jarní setkání dříve narozených - kulturní dům - Klub důchodců
22.4. 11,00 hod. Běh Veřovská desítka - KD - Veřovice - Mořkov - Orel jednota
KVĚTEN
7.5. 19,30 hod. Oslava Osvobození obce u pomníku obětí II. světové války
13.5. 14,30 hod. Oslava svátku matek a stavění máje - orlovna - Orel jednota
18.5. 18,00 hod. Oslava 15. výročí založení klubu důchodců - kulturní dům
19.5. 8,00 hod. Májový pochod okolo Veřovic - MO ČSSD
19.5. 10,00 hod. Pohádkový les, soutěže pro děti - ženy AFC
26.5. 15,00 hod. Kácení máje - lyžařský areál - LKVE

USNESENÍ
z 12. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, konaného dne 8.3.2012
Zastupitelstvo obce Veřovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění:
12/1
12/2
12/3
12/4

schvaluje program 12. zasedání ZO dle návrhu předloženého starostou obce
volí návrhovou komisi ve složení: Tomáš Gold, Mgr. Zuzana Piteráková
bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru
bere na vědomí zprávu předsedy finančního výboru

12/5

schvaluje na návrh finančního výboru stanovení závazných ukazatelů v rozpočtu
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřské škola Veřovice, a to:
a) účet č. 501 31 DDHM od 3 000,- Kč - nákup majetku do učeben pro ZŠ a
nákup nářezového stroje do školní jídelny v hodnotě 149 000,- Kč
b) účet č. 511 11 opravy a udržování - výměna podlahových krytin v učebnách,
malování tříd a chodeb ZŠ a školní jídelny v hodnotě 140 000,- Kč

12/6 bere na vědomí informaci starosty obce o činnosti orgánů obce od 11. zasedání
ZO (02.02.2011)
12/7

schvaluje rozpočtová opatření 1/2012, kterým se navyšují
9 751 773,-Kč
na
26 897 973,-Kč
příjmy o
výdaje o
9 751 773,-Kč
na
29 467 973,-Kč
úplné znění rozpočtových opatření č. 1/2012 je nedílnou součástí tohoto usnesení

12/8 schvaluje prodej pozemků parcely č. 2153/5 o výměře 29 m², ostatní komunikace, parcely č.
289/3 o výměře 21 m², zahrada a parcela st. č. 757/2 o výměře 3 m², zastavěná plocha, panu Josefu
Slavíkovi, Veřovice č.p. 246, za cenu 200 Kč/m²,
podle geometrického plánu č. 1187 - 5/2012 ze dne 24.01.2012, vyhotoveného Ing.
Miroslavem Veselkou. Záměr prodeje pozemků byl zveřejněn na úřední desce
obce Veřovice od 14.02. do 05.03.2012
12/9 schvaluje odkoupení pozemku parcela č. 1108/15 o výměře 44 m² od Jaroslava
Drozda a Miroslavy Drozdové, Veřovice č.p. 308, za cenu 50 Kč/m². Parcela
vznikla oddělením od parcely č. 1108/14 geometrickým plánem č. 1181119/2011 ze dne 06.01.2012, vyhotoveného Ing. Radimem Špačkem
12/10 schvaluje zveřejnění záměru prodeje dvou částí obecního pozemku parcely č.
2152/1 o výměře cca 200 m²
12/11 schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků parcela č. KN 1068/2 o výměře
794 m², orná půda a parcela č. PK 1067/2 o výměře 244 m², ostatní plocha
12/12 schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků parcela č. 440/2 a parcela č. 470/1
cca 4 500 m²
12/13 neschvaluje koupi pozemku parcela č. 1161/12 v okolí vodojemu, která je v
majetku Obce Mořkov
12/14 bere na vědomí zápis z jednání revizní komise DSO Sdružení povodí Sedlnice ze
dne 22.12.2011

12/15 rozhodlo o vyhlášení konkurzu na místo ředitele Základní školy a Mateřské
školy,
příspěvková organizace Veřovice v souladu s ustanovením § 3 vyhlášky č.
54/2005 Sb. v pozdějším znění
12/16 ukládá starostovi obce připravit podklady od tří peněžních ústavů pro přijetí
úvěrů ve variantách na 5 mil. Kč a 10 mil. Kč se splatností na 5 let a 10 let.
Ing Břetislav Piterák
starosta obce

Ing. Jindra Zábranský
místostarosta obce

INFORMACE o konání 13. 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 13. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, svolaného
starostou obce Ing. Břetislavem Piterákem v souladu s § 91 odst.1 zákona o obcích.
Místo konání:
Termín konání:

Kulturní dům ve Veřovicích, přísálí
12. dubna 2012 od 17,00 hodin

Navržený program:
1. Zahájení, ověření schopnosti usnášet se
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu (§ 95 odst.1 zákona o obcích).
3. Schválení programu
4. Volba návrhové komise
5. Zpráva předsedy kontrolního výboru
6. Zpráva předsedy finančního výboru
7. Informace starosty obce o činnosti orgánů obce
8. Veřejnoprávní záležitosti
9. Finanční záležitosti
10. Majetkoprávní záležitosti
11. Různé
12. Závěr
Ke každému projednávanému bodu bude otevřena rozprava a přijato usnesení. K účasti na
13. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice Vás, členy zastupitelstva obce a občany Veřovic,
srdečně zvu.
Ing. Břetislav Piterák, starosta obce

OBECNÍ ÚŘAD VEŘOVICE PŘIPOMÍNÁ - poplatky pro rok 2012
* POPLATEK ZA 1 PSA

120,- Kč

Splatnost poplatku vypršela dnem 31.3.2012. Vyzýváme občany, kteří dosud poplatek
za psa neuhradili, aby tak ihned učinili a vyhnuli se tak jeho navýšení až na trojnásobek.
* POPLATEK ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
ZA 1 OSOBU
420,- Kč
Splatnost - do 30.6.2012 Bližší informace: www.verovice.cz

OZNÁMENÍ O ROZMÍSTĚNÍ KONEJNERŮ na BRO
Kontejnery na sběr biologicko rozložitelného odpadu (BRO) budou na obvyklých místech
rozmístěny v době od 2. dubna do 6. dubna 2012. První letošní sběr a svoz odpad BRO proběhne
v pondělí dne 16. dubna 2012.

Ekologie na naší škole
Jak si jistě bedlivý čtenář zpravodaje a zájemce o dění na naší ZŠ povšiml,
veřovská škola se angažuje v oblasti ochrany přírody, dnes moderně nazývané
ekologii a environmentu. Již tradicí se staly sběrové akce starého papíru, baterií
a drobných elektrospotřebičů či projektové dny na ekologická témata - jeden z
nich již poněkolikáté bude pořádat 9. třída pro nižší stupeň v rámci Dne Země,
druhý den naši starší žáci stráví pomocí při úklidu a výsadbě lesa.
Letošní nejvíce skloňovanou akcí je projekt Stromy v našem životě, jemuž se všechny třídy pod
vedením učitelů a pod záštitou p. uč. Přikrylové věnují již od září. Z výsledků tohoto projektu
bychom se chtěli zejména pochlubit výukovou pomůckou - kartami typických listnatých a
jehličnatých stromů z našeho okolí. Tyto karty žáci 2. stupně připravili pro výuku v 15
exemplářích.
Rádi bychom poděkovali i těm, kteří nám při realizaci projektu pomáhají a vycházejí vstříc např.
exkurzemi. Chtěli bychom poděkovat stolaři panu Blažkovi, který pro výuku připravil vzorník
druhů dřeva.
Za ZŠ Veřovice Magda Obšivačová

Zprávy o činnosti MŠ Veřovice za měsíc březen 2012
“ Neseme Mařenu, navrchu červenú, naspodu zelenú, pěknú přistrojenú... “.
S touto písní, jarními písničkami a říkadly jsme vynesli s dětmi „Mařenu“, kterou
jsme zapálili a vhodili do řeky. Rozloučili jsme se se zimou a snad už přivolali pěkné
jaro. Krásných jarních dnů využíváme k častějším procházkám do přírody. Děti se
učí jarní přírodu vnímat, pozorujeme, jak se probouzí a mění. Po dlouhé zimě si
jarními procházkami také zvyšujeme tělesnou zdatnost. Dne 24.3.2012 vystoupily děti
na Obecním úřadě ve Veřovicích na „Vítání občánků.“ Tančily, zpívaly a recitovaly
pro rodiče s nejmenšími dětmi naší obce. Připravujeme se také na vystoupení pro
dříve narozené občany, a to nácvikem pásma tanečků „Řemesla“.
Věra Popová

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VEŘOVICE
Mateřská škola ve Veřovicích oznamuje, že dne 26.4.2012 od 8,00 do 15,00 hodin
bude v mateřské škole probíhat „Den otevřených dveří“ spojený se ZÁPISEM
DĚTÍ DO MŠ na školní rok 2012/2013. Žádáme rodiče, aby s sebou přinesli rodný
list dítěte a svůj občanský průkaz.

Pátá projektová návštěva Comenius - Maďarsko, Törökszentmiklós, 29. 2. - 3. 3. 2012
Dne 29. 2. 2012 jsme se ve složení Tereza Hyklová, Michaela Bartoňová, Jonáš
Smetana a Lucie Veselá s doprovodem paní učitelky Besedové, Střalkové a
Bartoňové vypravili na cestu do Maďarska v rámci projektu Comenius.
Když jsme po osmi hodinách cesty dojeli na místo, byli jsme nadšeni a zároveň
trochu vystrašení z toho, jak si budeme s novými kamarády rozumět. Všechny naše obavy však
první den opadly a začali jsme se seznamovat. Maďarské děti byly od prvního okamžiku velmi
přátelské a v rodinách nás přijali se srdečnou pohostinností. S rodinami jsme strávili hodně času a
díky tomu jsme mohli dobře poznat, jak se žije v Maďarsku. Společně jsme podnikali různé
aktivity, při kterých jsme si užili spoustu zábavy. Našli jsme si také mnoho nových kamarádů, se
kterými jsme si i přes jazykovou bariéru dobře rozuměli. Této projektové návštěvy se kromě nás
účastnily také děti ze Slovinska a Lotyšska, proto nás bylo vždy všude plno.☺
☺
Dva dny jsme strávili s našimi novými kamarády ve škole a měli možnost porovnat, jak se učí v
jejich škole. V pátek jsme si společně s maďarskými, slovinskými a lotyšskými dětmi na pódiu
vyzkoušeli, jak nám to dohromady ladí při zpěvu. Byla to taková malá generální zkouška na velké
finále, které se uskuteční v květnu v Belgii. Zazpívali jsme si písničky všech našich partnerských
zemí, které v tomto roce v naší škole pilně trénujeme. Bylo pro nás překvapením, že naši písničku
Beskyde, Beskyde umí všichni naprosto perfektně a potěšilo nás, že se písnička všem líbí.
Odpoledne jsme s hostitelskými rodinami podnikali výlety do cukrárny, na bowling anebo jsme
poznávali místní památky. Poslední den byl snad ze všech nejlepší. Jeli jsme na výlet do Budapešti,
kde jsme se úžasně bavili. Udělali jsme si procházku po městě, nakoupili jsme dárky domů a šli
jsme na oběd do restaurace, ze které jsme byli všichni nadšeni, protože jsme si mohli vybrat a sníst
tolik jídla, kolik jsme chtěli. ☺ Po obědě však přišlo na řadu loučení, které bylo smutné, jelikož
jsme se se všemi velmi skamarádili. Bylo nám líto, že odjíždíme, ale přesto už jsme se trochu těšili
domů. Cestou domů naše nadšení stále neutuchalo, a tak jsme si cestu velice užili povídáním a
vzpomínáním na všechny zajímavé okamžiky. Omlouváme se paním učitelkám za hlasitý smích v
autě, ale naše zážitky byly úžasné. ☺
Děkujeme za možnost zúčastnit se této projektové návštěvy, paním učitelkám za jejich trpělivost a
péči o nás a samozřejmě náš velký dík patří také Jakubu Satkovi za bezpečnou dopravu.
Tereza Hyklová a Michaela Bartoňová

PŘÍSPĚVEK KYNOLOGICKÉHO KLUBU VEŘOVICE
VÝSLEDKY SOUTĚŽE „ŽEBŘÍČEK ZKO“
Vážení přátelé kynologie, v lednovém čísle zpravodaje jsme Vás informovali o
kynologické soutěži „Žebříček ZKO“, která se měla stát prvním republikovým přehledem všech
aktivních Základních kynologických organizací registrovaných v Českém kynologickém svazu.
V prosinci roku 2011 se do této soutěže, která probíhala současně se soutěží „Kynolog roku 2011“,
zapojila také naše kynologická organizace. Na základě údajů, které jsme museli vyplnit v přihlášce,
jsme byli zařazeni do několika kategorií, ve kterých o našem konečném pořadí rozhodovala
odborná porota. A dále do tří finálových kategorií, ve kterých se soutěžilo o finanční obnos a roční
sponzioring. Do soutěže se zapojilo 52 kynologických organizací registrovaných v ČKS.
Speciální kategorie:
Krásného výsledku, kterého si nesmírně ceníme je 3. místo v kategorii „Práce s mládeží“, kde jsme
byli rovněž v rámci Moravskoslezského kraje první v pořadí. Dobrých výsledků jsme však dosáhli i
v jiných kategoriích:
Nejvšestrannější ZKO - 14. v pořadí, Pořádání závodů - 16. v pořadí, Úspěchy na zkouškách - 22.
v pořadí, Nejpočetnější členská základna - 23. v pořadí, Pořádání zkoušek - 26. v pořadí, Kurzy pro
veřejnost - 29. v pořadí.
Finální kategorie:
Soutěžilo se také ve finálních kategoriích jakou byla „Nejoblíbenější ZKO„. V tomto případě se do
hlasování mohla zapojit široká veřejnost, tedy také Vy, a žebříček oblíbenosti byl vytvořen na
základě součtu poslaných hlasů. Z celkového počtu zaregistrovaných kynologických organizací
jsme se umístili na 2. místě a stali jsme se tak druhou nejoblíbenější základní kynologickou
organizací pro rok 2011.
V žebříčku absolutního pořadí jsme skončili na úctihodném 9. místě.
Výsledky soutěže nás mile překvapily, ale také potvrdily naši aktivitu v oblasti sportovní kynologie,
pořádání závodů, pořádání zkoušek a především pak práce s mládeží.
Děkujeme Vám všem za pomoc a podporu.
Kompletní výsledky soutěže naleznete na webových stránkách:
http://www.ceskakynologie.cz/zebricek-zko/vysledky

INFORMACE JEDNOTY OREL VEŘOVICE
Velikonoční workshop
Podruhé ve své historii nabídla Orlovna ve Veřovicích trávení nedělního odpoledne při tvoření a
vyrábění v kolektivu šikovných rukou, podruhé proběhl tvořivý workshop, tentokráte s jarní a
velikonoční tématikou.
25. 3. 2012 se sál orlovny naplnil malými, většími, maminkami, tatínky, prostě všemi, kdo měli chuť
tvořit. A nebylo jich málo. Sešlo se na šedesát lidí. Při tomto velikonočním workshopu si všichni
mohli vytvořit korálky z papíru, nazdobit krásná velikonoční vajíčka voskovou technikou nebo
vytvořit polystyrénová vajíčka obalená v látce a stuze. Zájemci si mohli naaranžovat jarní věnečky
a dekorace.

Pro všechny byly připraveny novinové ruličky pro vyzkoušení tvorby košíčků netradiční technikou,
tvořily se krásné smaltované šperky a kluci a tatínci zkoušeli plést „tatary“ až z jedenácti prutů.
Touto cestou velice děkujeme všem, kteří se zapojili do krásné nedělní atmosféry a taky těm, kteří
nabídli svůj um a dovednosti ostatním. Fotografie naleznete na www.orelverovice.cz
Budeme se těšit na vaše nápady a další tvořivé odpoledne.
Orel Veřovice

Orel jednota Veřovice zve všechny občany na
9. ročník běhu Veřovská desítka.
Kromě hlavního závodu na 10 km proběhne nově závod rodičů s kočárky a
závody pro předškoláky, mladší a starší žáky,
ženy na 2km trati a muži na 3km. Vše uvedeno v propozicích, případné
dotazy rádi zodpovíme telefonicky.

Veřovice neděle 22.4.2012

Běh zařazen do Moravskoslezského
běžeckého poháru 2012
Veřovice: neděle 22.4.2012 u kulturního domu
*****************************************
Pořadatel: OREL VEŘOVICE
Časový program: 8:30 - 10.40 prezentace u kulturního domu

11:00 - start hlavního závodu
13:00 - vyhlášení výsledků
Ukončení prezentace 20 min. před začátkem každé kategorie
Trať hlavního závodu je rovinatá, asfalt s minimálním převýšením
Startovné: 50,- Kč
Kategorie

Muži absolutní pořadí
Muži A
Muži B
Muži C
Muži D
Ženy absolutní pořadí
Ženy A
Ženy B

Ročník
narození

1973 a mladší
1972-1963
1962-1953
1952 a starší
1978 a mladší
1977 a starší

V HLAVNÍM ZÁVODĚ FINANČNÍ ODMĚNY
• Další ceny v tombole
• Závodníci startují na vlastní nebezpečí
• Šatny a sprchy zajištěny

PŘÍCHOZÍ A ČLENOVÉ ORLA
Ročník narození

Kategorie

Délka tratě

Časový pořad

2006 a mladší
2002-2005

předškoláci
ml. žáci a
zákyně
St. žáci a zákyně
Ženy
A,dorostenky,
juniorky
Ženy B
Muži
A,dorostenci,
junioři
Muži B

200 m
500 m

10:00
10:00

1000 m
2000 m

10:00
11:05

2000 m
3000 m

11:05
11:05

3000 m

11:05

2001-1997
1978 a mladší

1977 a starší
1973 a mladší

1972 a starší

Kategorie příchozí a členové Orla 1. - 3. místo věcné ceny.

NOVÝ ZÁVOD RODIČŮ S KOČÁRKY

Kategorie

Délka tratě

Časový pořad

MAMINKY
TATÍNCI

200 m
300 m

10:30
10:30

Další informace na tel.: 606 607 052 Antonín Keller, 742 73 Veřovice 566
tel. 728 170 508 Ludmila Kellerová
ludmila.kellerova@seznam.cz, www.orelverovice.cz

KAMENICTVÍ
PETR JANEK
NABÍZÍME:
- výroba a montáž pomníků moderních i klasických tvarů z kvalitních materiálů
- renovace stávajících pomníků
- broušení rámů, soklů, krycích desek, ochranné nátěry proti vodě a mechu
- kopání a betonování základů, pokládání dlažby
- sekání a pískování písma (zlacení, stříbření, barvení), montáž plastického písma
- prodej a výměna lamp, váz, vitrín z nerezu, bronzu i žuly
- přijedeme, poradíme a zakázku sjednáme v místě Vašeho bydliště zdarma
- odvádíme profesionální práci již víc než 10 let !!!
OBJEDNÁVKY u: Petr Janek, Máchova 61,Nový Jičín,tel.:777 223 171
e-mail: kamenictvijanek@seznam.cz, IČ: 64973182
nebo u: Pavel Křížek, Veřovice 173

do 30.4.

u objednávek
žulový materiál za loňské ceny
a navíc 20% sleva na kamenické práce ! ! !

GARÁŽOVÁ VRATA, PLOTY, PLETIVA,
THUJE na živý plot a další okrasné dřeviny

Garážová vrata výklopná od 9.999 Kč.
Dále nabízíme sekční a dvoukřídlá.
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.
Pletiva, kované ploty, průmyslové, mobilní, svařovaná pletiva, svařované panely, branky a
brány. Při objednávce včetně montáže sleva 30% na okrasné dřeviny ze zahradnictví.
THUJE a další okrasné dřeviny (jalovce, cypřiše,…). Sazenice od 10,- Kč/kus. Množstevní slevy na okrasné
dřeviny. Prodáváme také stínící tkaninu.

www.KANCLIR.cz
Hrabovská 5/39, Ostrava - Nová Bělá, 724 00
Tel.: 722 550 000, 732 650 203
Doprava po celé ČR. ZDARMA DOPRAVA při celkovém nákupu nad 7.000 Kč.

Servis jízdních kol
generální opravy kol
prodej a montáž cyklodílů
nabídka jízdních kol značek
•

•
•

Ghost, Leader fox, Galaxy
Nabízíme i ELEKTROKOLA,
která máte možnost si zdarma vyzkoušet.
Více informací na www.pkbike.cz
Kontakt: Petr Knápek , Veřovice 627
tel. 777 140 093 info@pkbike.cz
(na této adrese je možnost vyzvednutí zboží zakoupeného v e-shopu pkbike.cz)
Provozní doba servisu Veřovice 627
Pondělí 19 - 20
Najdete nás také v kamenné prodejně v Ostravě na ulici
Přemyslovců 53/3 . Těšíme se na Vaši návštěvu.

Miroslava Kovaříková
Jiří Podzimek
Naděžda Veselková
Stanislav Geryk
Mgr. Yvona Cváčková
Vladimír Matúš
Ladislav Štěpán
Ludmila Besedová
Jaroslav Kopecký
Božena Kociánová
Anežka Sýkorová
Jaroslav Holub
Zdenka Cváčková
Bohuslav Lacina
Jaroslav Sýkora
Božena Blažková
Hodně zdraví, štěstí, pohody a jarního sluníčka přejeme všem jubilantům, kteří v měsíci dubnu
oslavili či teprve oslaví své narozeniny.

VESELÉ A RADOSTNÉ PROŽITÍ
VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ A SPOUSTU
ELÁNU DO DALŠÍCH JARNÍCH DNŮ VÁM
PŘEJÍ ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU
VE VEŘOVÍCÍCH.

