Květen 2012
Motto:
Představte si, představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím, se zelím kyselým to koukáte,
to koukáte, co jsem měl dnes k obědu.
Jiří Suchý
V pátek 27. dubna jsem se zúčastnil na pozvání hejtmana Jaroslava Palase a starosty města
Klimkovice Zdeňka Hušťáka slavnostního oběda s prezidentem republiky Václavem Klausem. Ať
tak, či tak, byl to pěkný zážitek, třebaže jsem si jednu chvíli připadal jako Mr. Bean, když vítal
anglickou královnu.
K obědu byla pečená kachna s červeným zelím. Konverzace probíhala při jídle a všichni jsme
postupně museli pana prezidenta informovat o své obci. A tak jsem mu o Veřovicích řekl vše
nejpodstatnější a navíc i to, že máme výborné sportovce, lyžaře Honzu Bartoně v reprezentaci, a
fotbalistku Beátu Najvarovou v Baníku. A že máme také víceguvernéra České národní banky
Vladimíra Tomšíka. Starostovu slivovici přijal bez připomínek. Pokud mu bude chutnat, tak se
ozve.
A vás všechny pozdravuje a přeje nám, abychom všechno, co ještě chceme v obci učinit, úspěšně
učinili.

Ing. Břetislav Piterák
starosta obce

USNESENÍ

z 13. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, konaného dne 12.4.2012
Zastupitelstvo obce Veřovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění:
13/1
13/2
13/3

schvaluje program 13. zasedání ZO dle návrhu předloženého starostou obce
volí návrhovou komisi ve složení: Ing. Jindra Zábranský, Ludvík Matúš
bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru

13 /4 bere na vědomí informaci starosty obce o činnosti orgánů obce od 12. zasedání
ZO (08.03.2012)
13/5

schvaluje vyhlášení VŘ na rekonstrukci elektroinstalace MŠ Veřovice s tím, že
budou osloveny minimálně 3 dodavatelské firmy

13/6

bere na vědomí informaci starosty obce z VH DSO Sdružení povodí Sedlnice

13/7

projednalo zapojení obce Veřovice do projektu MAS prostřednictvím Sdružení povodí
Sedlnice

13/8

určuje členy komise pro provedení konkursního řízení na ředitele příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Veřovice ve složení: Ing. Břetislav Piterák, Tomáš Gold,
Mgr. Yvona Šindlerová. Určuje tajemníka komise Romanu Černochovou.

13/9

bere na vědomí provedení rozpočtových opatření č. 2/2012 starostou obce v rámci
stanovených pravomocí a schválení hospodářských výsledků příspěvkových organizací
Kulturní zařízení Veřovice a Základní škola a Mateřská škola Veřovice za rok 2011.

13/10 schvaluje rozpočtová opatření č. 3/2012, kterým se navyšují:
příjmy o
60 000,-Kč
na
26 957 973,-Kč
výdaje o
60 000,-Kč
na
29 527 973,-Kč
úplné znění rozpočtových opatření č. 3/2012 je nedílnou součástí tohoto usnesení
13/11 projednalo žádosti občanských sdružení denní stacionář ŠKOLA ŽIVOTA Nový Jičín,
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, klub "RADOST", o.s. Prostějov,
Občanská poradna Nový Jičín, Slezská diakonie, středisko EFFATHA Nový Jičín a
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní pobočka Nový Jičín s tímto
závěrem: konečné stanovisko bude přijato na některém z dalších jednání ZO
13/12 schvaluje uzavření smlouvy na koordinaci a metodické vedení v rámci krajské
dotace na předprojektovou přípravu brownfields s Agenturou pro regionální
rozvoj, a.s., Na Jízdárně 7, 702 00 Ostrava za cenu díla do 50 000,- Kč bez DPH
13/13 schvaluje koupi pozemku parcela č. 1021/5 o výměře 377 m² od paní Leony Balové, bytem
Císařská 8, Nový Jičín, Loučka a pana Lukáše Besedy, bytem Veřovice č.p. 367 za cenu 50
Kč/m², celkem za 18 850,- Kč, částka bude vyplacena každému z vlastníků ve výši jedné
poloviny tj. 9 425,- Kč
13/14 schvaluje koupi pozemku parcela č. 2168/12 o výměře 497 m², od Správy železniční dopravní
cesty, s.o., Dlážděná 1003/7 Praha 1 za cenu 15 000 Kč, dle GP č. 1049-5/2009 zhotoveného
Ing. Miroslavem Veselkou
13/15 schvaluje zveřejnění záměru prodej pozemku parcela č. 277/3 (jiná plocha ostatní plocha)
o výměře 52 m²
13/16 schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s manželi Vlastimilem a Zdenkou
Zubíkovými, Družstevní 93 Mořkov, na část parcely ZE 619 k.ú. Mořkov o výměře cca 3
000 m² pro výstavbu ČOV obce Veřovice za cenu 300 Kč/ m²
13/17 schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě směnné s panem Petrem Lacinou,
Čerčanská 176, Poříčí nad Sázavou, na směnu pozemku, parcela č. 2251/3 (komunikace) o
výměře 433 m² za pozemek o stejné výměře v ploše smíšené obytné
13/18 prodej pozemku parcela č. 722/4 o výměře 163 m² panu Janu Káňovi, Veřovice č.p. 9
za cenu 50 Kč/m², celkem 8 150,- Kč, podle zaměření GP č. 1162-53/2011 zhotoveného
Ing. Miroslavem Veselkou
13/19 bere na vědomí nabídku odprodeje areálu soukromých tenisových kurtů na parcele č.
1375/2 za cenu 3 500 000,00,- Kč od Ing. Luďka Židka, Ke Koryčce 770/2 Kopřivnice
13/20 bere na vědomí výsledek mimořádné prohlídky mostu přes místní potok u č.p. 609,
která konstatuje havarijní stav mostu
13/21 ukládá starostovi obce provést opatření k zajištění provozu přes havarijní most
u č.p. 609. Termín do 30. 4.2012

13/22 vydává souhlasné stanovisko k projektu ENERGEIA Veřovice na záměr realizace výstavby
bioplynové stanice v prostorách určených Územním plánem Veřovice k podnikání
Ing Břetislav Piterák
starosta obce

Ing. Jindra Zábranský
místostarosta obce

INFORMACE
o konání 14. 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 14. 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: 17. května 2012 od 18,00 hodin
Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zahájení, ověření schopnosti usnášet se
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
Veřejnoprávní záležitosti
Finanční záležitosti
Majetkoprávní záležitosti
Různé
Závěr

Ke každému projednávanému bodu bude otevřena rozprava a přijato usnesení. K účasti na 14.
zasedání Zastupitelstva obce Veřovice Vás, členy zastupitelstva obce a občany Veřovic, srdečně zvu.
Ing. Břetislav Piterák, starosta obce

POZVÁNKA
MO ČSSD Vás srdečně zve na MÁJOVÝ POCHOD okolo Veřovic. Již tradiční pochod se uskuteční
v sobotu 19. května 2012. Start a cíl je v kulturním domě Veřovice. Prezentace účastníků je od 9,00
do 10,00 hodin v kulturním domě. Trasa pochodu pro náročnější turisty vede na vrchol Velkého
Javorníka a zpět. Druhá trasa bude vytyčena od kulturního domu po Malé straně k Nákupnímu
středisku, dále kolem řadovek na vrchol Pekel, do Fojtových potoků, k Myslivecké chatě, lesem a
polí ke Grozmanovu mostu a do cíle v kulturním domě. Na závěr Májového pochodu okolo Veřovic
budou slosovány účastnické listy a rozdána tombola. Slosování se uskuteční ve 14,00 hodin.
Ing. Břetislav Piterák
starosta obce

POZVÁNKA
na divadelní představení
Dne 26. června 2012 od 19,00 hodin se uskuteční v kulturním domě ve Veřovicích divadelní
představení hry " NA TÝ LOUCE ZELENÝ ", kterou nastudovalo divadlo Karlín v hlavní roli s
Josefem Zímou. Vstupné je 100 Kč. Předprodej vstupenek od 4. června 2012 každé pondělí a středu
od 16,00 - 18,00 hodin v kulturním domě u pana Jaroslava Macha, tel. 737 958 339 a každý čtvrtek
od 14,00 - 18,00 v knihovně u paní Vlasty Matušové.
Ing. Břetislav Piterák
starosta obce

NÁVŠTĚVA Z HENDUNGENU
Starosta partnerské obce Hendungen nám zaslal pozdravný dopis, ve kterém potvrzuje návštěvu
delegace z Německa ve Veřovicích ve dnech 3.srpna - 5. srpna 2012. Delegace přijede v pátek 3.
srpna 2012 okolo 17,00 hodin ke kulturnímu domu. Po přivítání a večeři budou hosté ubytováni.
Sobotní program bude zaměřen na poznávání okolní přírody a účast na Velké ceně Veřovic v
kovbojovských disciplínách. Večer se předpokládá kulturní program s taneční zábavou a
vystoupením hudby z Veřovic a z Hendungenu. V neděli se hosté zúčastní mše a po obědě odjedou k
domovu. Tento scénář programu bude ještě dopracován a upřesněn po konzultaci s ostatními
spoluorganizátory setkání.
Ing. Břetislav Piterák
starosta obce

STAVBA V OBCI
Protipovodňový systém obcí Novojičínska.
Protipovodňový varovný systém, který je v obci instalován firmou JD Rozhlasy Rožnov p.R.
sestává z nového bezdrátového rozhlasu a čidel, které budou monitorovat výšku hladiny vody v
Jičínce. Součástí je také siréna umístěna na hasičské zbrojnici a srážkoměr na vodojemu za
železničním přejezdem směrem na Bordovice. Bezdrátový rozhlas je tvořen novými amplióny, které
jsou namontovány na místo starých. Informace o tom, že montované amplióny jsou ve skutečnosti
sirény, jsou nepravdivé, což se ostatně brzy potvrdí při zkušební provozu.

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU DŮCHODCŮ
Dne 20. dubna 2012 se konalo Jarní přátelské setkání všech dříve narozených u příležitosti 15.
výročí sdružení Klubu důchodců za spolupráce Obecního úřadu a Kulturního zařízení. Tímto chci
poděkovat všem, kteří po celých 15 let mě pomáhali v této činnosti. Na tomto setkání vystoupily děti
z Mateřské školy a děti ze Základní školy Flétničky. Skupina tanečníků Direkt s.m.o. z Kopřivnice
nám zatančila část baletu z Labutího Jezera. Všechna vystoupení byla na velmi dobré úrovni a
sklidila velký úspěch.
Po celý večer nám vyhrávala mladá veřovská dechovka pod názvem " Galička + Beruška ". Chtěla
bych jím popřát hodně úspěchů v této činnosti, všem se jejich vystoupení moc líbilo. Také na tyto

oslavy jsme pozvali Klub důchodců z Hodslavic, odjížděli od nás velmi spokojeni. 22. dubna 2012
byla sloužená mše svatá za všechny dříve narozené.
18. května připravujeme 6. ročník našeho setkání s Klubem důchodců z Výprachtic. Na tyto setkání
se vždy těšíme a vždy prožijeme hezké odpoledne s našimi přáteli.
Také chci poděkovat starostovi Ing. Břetislavu Piterákovi, zaměstnancům Obecního úřadu
Veřovice a Kulturního zařízení za podporu naší činnosti.
Oldřiška Šimková
předsedkyně Klubu důchodců

INFORMACE O KONKURZNÍM ŘÍZENÍ NA ŘEDITELE ZÁKLADNÍ
ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VEŘOVICE, p.o.
Zastupitelstvo obce na 12. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice dne 8. března 2012 svým
usnesením č. 12/15 rozhodlo o vyhlášení konkurzu na místo ředitele Základní školy a Mateřské
školy Veřovice, p.o. v souladu s ustanovením § 3 vyhláška č. 54/2005 Sb. v pozdějším znění.
Úplné znění konkurzního řízení je zveřejněno na úřední desce obce Veřovice od 23.dubna 2012 a
nyní o něm informujeme také na stránkách zpravodaje.
OBEC VEŘOVICE
vyhlašuje
KONKURZNÍ ŘÍZENÍ
na vedoucí pracovní místo ředitele organizace
Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace
Předpoklady:
•
•
•
•
•
•

odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost a praxe podle zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
plná způsobilost k právním úkonům
občanská a morální bezúhonnost
zdravotní způsobilost
znalost problematiky řízení a obecně závazných právních předpisů zejména v oblasti
školství
praxe na vedoucím pracovním místě v oblasti školství nejméně 4 roky výhodou

Obsahové náležitosti přihlášky (zaslat písemně):
•
•
•
•
•
•

přihláška (uveďte kontaktní adresu, telefon, e-mail)
úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom, vysvědčení o státní zkoušce,
vysvědčení o pedagogické způsobilosti)
strukturovaný životopis (včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech
a dovednostech)
čestné prohlášení o plné způsobilosti k právním úkonům
výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší tří měsíců)
lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání činnosti ředitele školy

•

koncepce rozvoje školy (dodržet rozsah maximálně 3 - 5 stran strojopisu)

Ke konkurznímu řízení budou přijaty pouze přihlášky doložené kompletními náležitostmi.
Předpokládaná doba výkonu činnosti ředitele: 6 let
Přihlášky budou přijímány do 14.05.2012 do 15:00 hod

FOTBALISTKY Z VEŘOVIC
Náš tým je docela mladý, má kolem 10 let. Z počátku se zrodil nenápadně. Každou středu jsme si
chodily jen tak "začutat" do místní tělocvičny. Odřené kolínko, fialový prstík, pootočená kost
jiným směrem, tak to jsou reálné skutečnosti, které nás neodradily a přihlásily jsme se do soutěže.
Zdobily jsme spodní příčku druhé ligy. Posléze jsme pokračovaly v divizi a mistrovská utkání hrála
na hřišti ve Veřovicích. Podzimní sezónu 2010 nás s otevřenou náručí přijal pan starosta Pavel
Hasalík a kopaly jsme půl roku za Veřovice v Životicích. Nyní hrajeme ve Veřovicích. Na svou
fotbalovou činnost získáváme finance vlastní aktivitou, pořádáme akce, fotíme kalendáře a také
děkujeme sponzorům, kteří nám pomáhají a hlavně našemu starostovi Ing. Břetislavu Piterákovi.
Návštěvou naších akcí (na dalších stránkách Zpravodaje) podpoříte činnost ženského fotbalu ve
Veřovicích.
Mgr. Ladislava Surovcová

OZNÁMENÍ O SBĚRU ODPADŮ

Oznamujeme občanům, že sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
z domácností se v naší obci uskuteční v sobotu dne 12.5.2012
- za kulturním domem
- u nákupního střediska

8,00 hodin - 9,00 hodin
9,30 hodin - 10,30 hodin

Zprávy o činnosti mateřské školy za měsíc duben 2012
Začátkem dubna jsme s dětmi pilně nacvičovali taneční vystoupení pro dříve narozené občany
Veřovic na jejich jarní setkání. Děti jim 20.4.2012 zatančily pásmo tanečků na téma „Řemesla“.
Touto cestou moc děkujeme paní Romaně Markové, která našila na toto vystoupení chlapcům
pěkné oblečení. S tanečním programem vystoupí děti také ještě na školní akademii.
Ve čtvrtek 26.4.2012 proběhl v naší mateřské škole Den otevřených dveří, spojený se Zápisem dětí
do mateřské školy pro školní rok 2012 - 2013. Rodiče dětí budou písemně informováni o přijetí či
nepřijetí dítěte ředitelstvím ZŠ a MŠ do konce května. Seznamy přijatých dětí budou vyvěšeny v
náhradních prostorách mateřské školy.

Průběh rekonstrukce budovy mateřské školy si můžete prohlédnout na webových stránkách školy.
V tyto dny pracují řemeslníci na elektroinstalaci a připravuje se zhotovení fasády. Budeme velice
rádi, když nám podáte svůj návrh na její barevné řešení, aby se nám všem zrekonstruovaná školka
líbila. Taktéž se těšíme na Vaše nápady a připomínky týkající se interiéru budovy.
Věra Popová

Aktivity školní družiny
Družinohraní
Dne 20.3.2012 se konalo v obou třídách ŠD již dlouho plánované „Družinohraní“. Tato akce byla
určena nejenom dětem, ale rovněž dospělým. Úkolem všech účastníků bylo zahrát si aspoň šest z
nabízených stolních či společenských her. Paní vychovatelky připravily malé občerstvení a odměny.
Pan ředitel se přišel také podívat a s dětmi si zahrál jimí vyrobené hry. Součástí „Družinohraní“
byla „Minivýstava“ toho, co už děti v tomto školním roce v ŠD vytvořily. Celá akce měla velký
úspěch.
Velikonoční dílna
Jako každoročně byla uspořádána také letos dne 3.4.2012 „Velikonoční dílna“. Dospělí i děti měli
příležitost si vyrobit velmi pěkné velikonoční dekorace, ozdobit vajíčka různými technikami a také
chlapc si měli možnost, za asistence pana učitele Rusína, uplést „tatara“. Tímto panu učiteli
děkujeme za pomoc při organizaci této akce. Opět bylo připraveno malé občerstvení a je nutné
dodat, že nám tentokrát napekly děti ŠD za asistence obou paní vychovatelek. Děkujeme panu
řediteli Petru Mokrošovi a zástupkyni ředitele paní Haně Bartoňové, že se přišly podívat a děti
povzbudit a pochválit.
Soutěž s panem POPELKOU
Ve dnech 16. a 17.4.2012 se konal v areálu Základní školy Veřovice sběr
starého papíru. Připomínáme, že se škola zapojila do celorepublikové
„Soutěže s panem Popelkou“, a proto všem, kteří přivezli papír do
přistaveného kontejneru, děkujeme. Poděkování patří rovněž malým
pomocníkům z ŠD a chlapcům z vyžšího stupně Františku Macíčkovi a
Toníku Šaňkovi, kteří pomáhali při ukládání papíru do kontejneru. V tomto
školním roce plánujeme ještě jednou přistavení kontejneru za účelem sběru
papíru a to pravděpodobně ve dnech 18. a 19.6.2012. Takže určitě papír dále
střádejte!
Kroužek flétniček
Dne 20.4.2012 v Kulturním domě Veřovice měly děti z kroužku flétniček ŠD
možnost zahrát a předvést tak své nadání a radost ze hry a to u příležitosti 15.
výroční vzniku Klubu důchodců ve Veřovicích. Vystoupení se dívkám velmi
vydařilo a doufáme, že jsme našim seniorům písničkami udělali radost. Novinkou
byl doprovod Alžbětky Macíčkové na altovou flétnu a to velmi náročné skladby
od J.S.Bacha. První hlas této skladby na zobcovou sopránovou flétnu hrála
Johanka Cváčková. Zajímavostí je, že Alžběta je samouk na altovou flétnu.
Rovněž doprovázela po celou dobu dívky na klávesy. Mezi nejmladší vystupující patří Kateřina
Macíčková, Adéla Křížková, Kateřina Kolenová a k těm starším patří Rozálie Macíčková,
Veronika Besedová a Tereza Tomková.
Vychovatelky ŠD
Anna Šaňková, Marie Matúšová

Den Země na naší škole
jsme oslavili ve středu 25. dubna 2012. My, deváťáci, jsme se na tento den připravovali už před
přijímacími zkouškami. Nachystali jsme zábavné a naučné úkoly. Naučili jsme děti změřit výšku
stromu, aniž by na něho musely vylézt. Pan Štefek z veřovské hájenky nám do školy přivezl nádherný
špalek z jedle douglaska, na něm jsme učili děti číst z pařezu o životě stromu a spočítat věk stromu
podle letokruhů. Jinde děti poznávaly stromy podle listí a větviček. Docela těžké bylo poznat vzorky
dřeva. Děti dost bavila výroba totemů a spoustu dalších úkolů, které jsme pracně připravovali. Naším
cílem bylo děti zabavit, poučit, ale také unavit, jelikož starší žáci z 1. stupně byli docela divocí. Není
divu, všichni jsme byli stejní. Kapitáni a vedoucí stanovišť je však dokázali zkrotit. Velice nás
překvapilo nadšení žáků, i když ze začátku byli trochu stydliví. Zažili jsme spoustu zábavy.

Bára naučila děti počítat letokruhy a číst z pařezu.

Děti hledaly Milanův tajný vzkaz. Když ho našly a splnily další úkol, radovaly se.
Tereza Hyklová, 9.třída

PŘÍSPĚVEK ZÁKLADNÍ ŠKOLY HODSLAVICE
Pamětní škola Františka Palackého v Hodslavicích
se připravuje na oslavy 80. let jejího založení
Letos 14. srpna 2012 to bude již 80 let, kdy se slavnostně otevřely dveře hodslavské školy. Jejím
prvním ředitelem se v roce 1932 stal pan Blažej Raška. Od té doby škola prošla různými
proměnami. Objevily se nové přístavby, měnili se ředitelé, přišla a odešla spousta učitelů i žáků.
Škola přečkala bez úhony 2. světovou válku, období socialismu, Sametovou revoluci a vydržela až
do dnešních dní.
Oslavy této významné kulturní události proběhnou 1. 6. a 2. 6. 2012. Jejich součástí bude i výstava
celé historie školy, ke které bude využito velké množství materiálů (fotografií, dokumentů - jako
vysvědčení, písemné pochvaly či tresty…) a historických pomůcek (aktovky, učebnice, sešity,
apod.). Rovněž je připraven almanach, zachycující zajímavé okamžiky života školy, a také kulturní
vystoupení hodslavských žáků. Chybět nebude ani občerstvení a volné vstupy do všech prostor
školy.

Je samozřejmé, že není v silách samotné školy finančně a technicky zajistit takovouto velkolepou
akci, a proto se obracíme na všechny, kteří by chtěli škole pomoci, s žádostí o poskytnutí
jakéhokoliv finančního daru, nebo zapůjčení výše uvedených pomůcek a materiálů. Na všechny
dary bude na požádání poskytnuta darovací smlouva, zapůjčené dokumenty budou převedeny do
elektronické podoby a obratem vráceny, historické pomůcky se k jejich majitelům navrátí ihned po
ukončení oslav.
Pokud budete ochotni škole poskytnout materiální pomoc, obraťte se na pedagogické pracovníky či
vedení školy osobně, mailem (reditel@zshodslavice.cz) nebo telefonicky na čísle 556 750 140.
Finanční dary je možno zasílat na účet školy: 177251329/0800, variabilní symbol 1932 (ve zprávě
pro příjemce uveďte jméno či název firmy), nebo je složit do pokladny přímo na ředitelství školy.
Všem předem velice děkujeme!
Mgr. Viktor Petrskovský
ZŠ Hodslavice

Veřovská desítka 2012
V neděli 22.4.2012 se uskutečnil již 9. ročník silničního běhu Veřovská desítka. Letošního ročníku
se zúčastnilo rekordních 160 běžců ve všech kategoriích. Na trať hlavního závodu se postavilo 112
běžců a běžkyň. Celkovým vítězem se stal Tomáš Blaha z AK Asics Kroměříž, který zvítězil časem
32:41 minut před polským běžcem Tomaszem Wróblem z MKS Centrum Dziengielow. 10km trať
běželo i 6 běžců z Veřovic a to Miroslav Vrobel, Jonáš Smetana, Petr Kašpárek, Marcela
Pargáčová, Kateřina Kellerová a Antonín Keller.
Startovní pole bylo mezinárodní - běhu se zúčastnili běžci z Polska, Slovenska a dokonce i z Velké
Británie. Nejstaršímu účastníkovi panu Františku Zikešovi ze Slezanu Frýdek Místek bylo 84 let,
naopak nejmladším účastníkem byl třináctiletý Vojtěch Wala z TJ Start Havířov.
Ještě před startem hlavního závodu probíhaly závody dětských kategorií, kterých se zúčastnilo 36
dětí a letošní novinka, pro diváky určitě zajímavý - závod maminek a tatínků s kočárky. Ihned po
startu hlavního závodu odstartoval závod mužů a žen na tratích 2 km a 3 km.
Velké poděkování patří všem našim sponzorům, kterými byli - Obec Veřovice, Orel Brno, firma
Rapos s.r.o. Holešov, firma Alve s.r.o. Veřovice, Pekárna U Černochů, Květinářství Klosovi Nový
Jičín, Čedok a.s., Řeznictví Vahala, Asompo s.r.o., Česká pojišťovna a.s., firma Direct Ostrava,
Asics Ondřej Němec. Bez jejich přispění by se závod nemohl uskutečnit. Děkujeme tímto i všem
organizátorům a dobrovolníkům, kteří přispěli k úspěšnému konání celé akce.
Fotografie, výsledky a další informace za závodu naleznete na stránkách www.orelverovice.cz.
Orel Veřovice

Tenisové hřiště
Orel jednota Veřovice upozorňuje všechny zájemce, že již byl zahájen provoz tenisových kurtů
v areálu orlovny. Nově možnost objednání kurtů on-line na stránkách www.orelverovice.cz.
Zumba
Chcete ještě doladit postavu do plavek? Pak určitě využijte možnosti cvičení zumby, které stále
probíhá v orlovně a to každý pátek v době od 18 - 19 hodin pod vedením zkušené cvičitelky Petry
Houšťavové. Cena jedné hodiny pouhých 40,- Kč.

Kurz horolezectví pro začátečníky
Orel jednota Veřovice ve spolupráce Base Camp Přerov zvou na

Kurz HOROLEZECTVÍ pro začátečníky
18. - 20. 5. 2012 v orlovně ve Veřovicích a na skalách ve Štramberku
Lákalo vás vždycky lezení po skalách a neměli jste nikdy příležitost ? Tady je !
Zájemce bez rozdílu věku naučíme:
* základní uzle
* techniku lezení na skále
* bezpečnost
* jištění spolulezce
* pokoříme svou první skálu
.... plno dalšího...
Cena kurzu je 990 Kč (v ceně je zahrnuto zapůjčení veškerého materiálu + lektor).
Zájemci se mohou hlásit mailem na info@bcprerov.cz, tel. 775 65 66 04.

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.

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

ŠTÍPANÉ DŘÍVÍ - tvrdé (buk)
1 prm
(1m x 1m x 1m)
1 prm (délka polen 33 cm)
Frenštátská lesní a.s., Siberie 960, Frenštát pod
Radhoštěm
Kontakt: paní Rajnochová,
tel.č.: 556 835 013, mobil: 602 483 636
Dovoz dříví vozidly TATRA a AVIA.

Garantované hubnutí: www.hubnete.cz/kuncicky

INSTALATÉRSTVÍ
VODA - TOPENÍ - PLYN - MONTÁŽE REKONSTRUKCE
Kontakt: JAROSLAV TOMÁNEK,
PASTELNÍK 444, MOŘKOV
Tel.č. 737 838 236

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

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

OBECNÍ ÚŘAD VEŘOVICE PŘIPOMÍNÁ - poplatek pro rok 2012
POPLATEK ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
ZA 1 OSOBU
která má v obci trvalý pobyt, anebo která vlastní na katastru obce rekreační objekt
činí 420,- Kč
Splatnost - do 30.6.2012 Bližší informace: www.verovice.cz

Ján Veselka
Ing. Jiří Madecký
Zdeněk Macíček
Ludmila Cindričová
Marie Košárková
Olga Zapletalová
Petr Černoch
Vítězslav Pavelčák
Milada Křížková
Karel Matúš
Marie Machová
Irena Křížková
Jarmila Kamasová
Marta Černochová
Miroslav Pítr
Jaroslav Tománek

Na další cestě životem nechť Vás, květnové jubilanty, provází především pevné zdraví, optimismus,
naděje a láska.

