Červenec 2011
Motto: 600 let od první písemné zmínky a poděkování
Možná, že nevyšlo všechno tak, jak jsem si představoval a maloval. Pravdou je, že oslavy významného
výročí obce jsou za námi. A třebaže počasí nijak zvlášť nepřálo, měli jsme celkem rozsáhlý kulturní i
sportovní program. Takže jen krátká rekapitulace a poděkování.
V rámci kulturního programu hráli a zpívali Vacenovjáci, Javořinka, Záhořané, Swingtime band,
HEC, Leona Machálková a Plavci s Honzou Vančurou. Na flétny zahrály Pisklavky, které vede
Veronika Rečková Goldová a Scholka divadlo Lotrando a Zubejda.
Sportovní den byl ve znamení 80. výročí fotbalu ve Veřovicích a tedy fotbalových utkání děvčat proti
žákům, starých pánů Veřovic proti starým pánům z Lampertswalde a nakonec zápas mužů AFC
Veřovice - SV Lampertswalde (1:2) o pohár starosty obce. Pohár byl pěkný, ale je fuč. Sportovní část
programu doplnili naši kynologové. Předvedli nám, jak mají psi poslouchat svoje majitele.
V neděli 3. července byla slavnostní mše.
Zdařilá byla výstava z historie a současnosti obce. Vystavovaly všechny místní spolky, škola, fara i
někteří podnikatelé. Vzhledem k tomu, že výstava byla vyzdobena také spoustou květin, musela být
ukončena poněkud dříve než jsme původně plánovali. Květiny začaly vadnout a opadávat, třebaže o
ně zahrádkáři dobře pečovali museli je vrátit do zahradnictví.
Po celou dobu oslav jsme hostili dvě delegace z partnerských obcí Hendungen a Lampertswalde. Bylo
to poprvé v historii, kdy se tyto dvě delegace ve Veřovicích potkaly. Připomínám, že také tady se
slavila malá výročí. Partnerství s obcí Lampertswalde již trvá 30 let, partnerství s obcí Hendungen 15
let.
Naše spolky zahrádkáři a kynologové zase oslavili 40 let od založení.
Všem, kteří se na přípravách a průběhu akcí podíleli uctivě děkuji. Především všem místním spolkům,
klubu důchodců a škole za přípravu výstavy a za její velmi zdařilý průběh. Speciálně pak Oldřišce
Šimkové jako hlavnímu garantu a Marii Gerykové, tolik energie bych chtěl mít.
Fotbalovému klubu AFC Veřovice za organizaci sportovního dne včetně letního večera, vadou na
kráse byly jen hodně dlouhé fronty na občerstvení.
Kulturnímu zařízení Veřovice, hasičům a myslivcům, Restauraci Na fojtství a Reastauraci U Hyklů za
přípravu občerstvení. Všem ubytovatelům za zajištění ubytování a všem těm, kteří se starali o naše
hosty z Německa.
Veronice Rečkové Goldové, Renatě Jandové a ostatním děvčatům, která se podílela na kulturním
vystoupení našich dětí. Děvčatům u kávovaru v tělocvičně. Laďovi Kašpárkovi za všechno.
Omlouvám se zároveň, pokud jsem na někoho zcela neúmyslně zapomněl.
A teď jsou na řadě sponzoři: ASOMPO a.s., ALVE spol s r.o., ZD Lučina s.r.o., Arch Design Brno,
Technické služby Valašské Meziříčí, MUDr. Filip, Solar Power Kroměříž, Pěstitelská pálenice
Veřovice, Dolní dvůr, Řeznictví Gold, SITEX a další, kteří přispěli finančně či materiálně a nechtějí
být jmenováni. Všem vyjmenovaným i nejmenovaným děkuji.

A nakonec poděkování Vám všem, kteří jste se oslav zúčastnili. Byli prý jste výborní diváci, tvrdila
Leona Machálková i Honza Vančura.
A ještě se omlouvám za pozdní vydání tohoto zpravodaje. V průběhu oslav mi docházely síly a
inspirace. Bylo třeba dobít baterky.

Břetislav Piterák
starosta obce

Ze současnosti naší obce
Co nás a občany trápí dnes. Je to bezohlednost některých lidí, kteří v tomto období pálí na své
zahradě trávu, seno a kdo ví, co ještě. Dýmem obtěžují své okolí, ničí ovzduší. Podle přestupkového
zákona se jedná o přestupek proti občanskému soužití. Nikdo nesmí ohrožovat své sousedy ani
„smradem“ ani dýmem. A také ani hlukem. To, že obec nemá specifickou obecní vyhlášku nic
neznamená. Doba, kdy je stanoven noční i denní klid je v zákoně. Proto v neděli nemají hučet sekačky,
cirkulárky, motorové pily apod. Ale to jsou věci tak normální, že považuji za téměř nenormální o nich
psát.
A poslední věc než si popřejeme krásné léto, prázdniny a dovolenou. Každý vlastník nemovitosti je
povinen se o ni starat a udržovat ji tak, aby nehyzdila obec a okolí. Týká se to také pozemků. Je jich
ve Veřovicích spousta, které jsou zapleveleny přerostlou trávou a nacházejí se v zastavěné části obce.
Nezbývá než majitele vyzvat k nápravě.
Tak tedy krásné letní dny, příjemné počasí, klid a pohodu na svých zahradách, čistý podhorský
vzduch a ohleduplné sousedy Vám přeje
starosta obce

Zpráva o činnosti MŠ Veřovice za měsíc červen 2011
První velikou událostí byl společný výlet do ostravské ZOO. Cestou jsme se ještě zastavili na letišti
v Mošnově. Po celý den nám svítilo sluníčko a šířila se veselá nálada. Nejen, že jsme shlédli plno
zvířátek, ale také jsme se projeli vláčkem.
Na závěr tohoto měsíce jsme se slavnostně rozloučili s budoucími prvňáčky. Měli jsme se všemi dětmi
připraveno krátké vystoupení, ve kterém jsme si připomněli jeden rok v mateřské škole. Předškoláci
se taky pochlubili, jak hrají na flétnu a jak umí anglicky zpívat. Nechybělo ani pasování na školáky.
Děti si odnesly na památku pohádkové knížky a pamětní složku. Během celého odpoledne byl
připraven slavnostní raut, na kterém se podíleli všichni rodiče. Za bohaté a chutné pohoštění moc
děkujeme.
JEŠTĚ PŘIPOMÍNÁME, ŽE MATEŘSKÁ ŠKOLA BUDE V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN
UZAVŘENA OD 18.7. - 19.8.2011.

Chtěli bychom moc poděkovat všem rodičům a přátelům naší mateřské koly,
kteří pomáhali s organizací nebo sponzorovali různé akce.
Přejeme vám všem příjemné a hlavně slunečné prožití prázdnin či dovolené,
plno radosti, pohody a nových zážitků.
Budoucím prvňáčkům přejeme radostný vstup do 1. třídy, aby se v ní cítili
spokojeně a nový rok aby se pro ně stal rokem poznávání a objevování
zajímavých věcí.
Renata Jandová

INFORMACE JEDNOTY OREL VEŘOVICE
Kácení máje a den pro celou rodinu v orlovně
V neděli 19.6.2011 se v orlovně uskutečnilo tradiční kácení máje, letos spojené s dnem pro celou
rodinu. I když počasí vypadalo, že se dnes vůbec neumoudří a celé odpoledne proprší, nakonec nám
slunko přece jen odpoledne svítilo. Byly připraveny hry, soutěže pro celou rodinu. Děti i dospělí si
mohli vyzkoušet střelbu z luku, zazávodit si při Bungi Running, zaskákat si na skákacím hradu nebo
na tanečních podložkách, zajezdit si na koni, pokusit se překonat v hodu míčkožrouta nebo si zahrát
tenis. Ze všech nejaktivnějších rodin byli vylosováni výherci, kteří byli odměněni medailí. Ke
zpříjemnění celého odpoledne hráli veřovští muzikanti a pro všechny návštěvníky byly připraveny
pochoutky na grilu. Jsme moc rádi, že tato akce měla velký úspěch a pyšnila se velkou účastí, a proto
bychom Vás již nyní rádi pozvali na další akci k zakončení prázdnin, která se bude konat v neděli
4.9. 2011.
Orel Veřovice
AFC Veřovice informuje
Výbor AFC Veřovice upozorňuje ty členy fotbalového klubu, kteří ještě nemají uhrazen členský
příspěvek na rok 2011, že dle čl. 4, bod 1 Stanov fotbalového klubu schválených na Valné hromadě
dne 27.2. 2009 je splatnost členského příspěvku stanovena do 31.5. Žádáme všechny členy, kterých se
úhrada týká, aby tak učinili co nejdříve u p. Pavla Kantora tel. 731 026 944.
Výbor AFC Veřovice, 11.7. 2011

Pozvání na gulášové hody
Lyžařský klub Veřovice pořádá v sobotu 27.8.2011 v areálu lyžařské chaty Veřovice již
4. ročník akce Gulášové hody
Občerstvení zajištěno po celou dobu trvání akce.
Lyžařský klub zve všechny občany k návštěvě této akce.
Zájemci, kteří mají chuť poměřit své kuchařské umění ve vaření guláše se
mohou přihlásit buď osobně u p. Satkové na Obecním úřadě, nebo na
emailové adrese: marcela.satkova@seznam.cz
Uzávěrka přihlášek končí 25.8.2010 ve 14.00 hod.
Podrobná pravidla obdrží každý soutěžící při přihlášení, rovněž budou zveřejněna na internetových
stránkách lyžařského klubu Veřovice: http://lk.verovice.net/

PLOTY, PLETIVA, GARÁŽOVÁ VRATA
Garážová vrata od

9.999 Kč. Výklopná, dvoukřídlá, sekční, rolovací.

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. Poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, kované ploty, průmyslové, mobilní. Stavby plotu ze svařovaných pletiv,
svařovaných panelů, pletivové branky a brány nebo svařovaná výplň. Při objednávce montáže sleva 30% na sortiment ze zahradnictví.

THUJE NA ŽIVÝ PLOT od 10 Kč/kus. Široký výběr okrasných dřevin. Množstevní slevy.
Koupíte u nás také stínicí tkaninu - stínovka.

www.KANCLIR.cz
Hrabovská 5/39, Ostrava - Nová Bělá, Mitrovice, 724 00
Otevírací doba: Po - Pá 8:00 - 16:00, Tel.: 722 550 000, 732 650 203
Doprava po celé ČR.

ZDARMA DOPRAVA při celkovém nákupu nad 7.000 Kč.

ŠTÍPANÉ DŘÍVÍ
- tvrdé (buk) 1prm (1m x 1m x 1m)
1prm (délka polen 33 cm)
Frenštátská lesní a.s.
Siberie 960
Frenštát p.R.
Kontakt - pí. Rajnochová
tel. 556835013 / mob. 602483636
Dovoz dříví vozidly TATRA a AVIA.

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

Autodoprava I.P.SPED Veřovice
Když uhlí, písek, štěrk pochybí,
I.P.SPED to rychle zařídí.
Převoz různých materiálů
Multicarou sklápěčem do 3 tun
Volejte kdykoliv 777-008551
Pavel Šabo

KAMENICTVÍ
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

Provozní doba:
Út - Pá 7:00 - 16:30
So - 7:00 - 10:00

Provozovna:
Veřovice 6
Tel: 775 990 718

*AKČNÍ NABÍDKA*
od 19.7. do 30.7.2011
Vepřová plec 84,- Libové párky
76,Hovězí kližka 139,- Šunkový zauzený 142,Pečivo, Saláty, Pečené kýty, Plněné kolena, mísy a další

KRÁSNÉ RUCE A NOHY KAŽDÝ DEN
MANIKÚRA, PEDIKÚRA,
MODELÁŽ NEHTŮ


Provozovna: Veřovice 197 - budova Revíru.
Objednávky dle telefonické domluvy.
MONIKA KRÁLOVÁ, tel.č.  776 738 943

Jiří Blažek
Ing. Miroslav Veselka
Vladimír Ivánek
Miroslava Křížková
Pavel Petr
Libor Bílek
František Gold
Vlastimila Caisbergerová

Všem našim jubilantům přejeme k životnímu jubileu především dobré zdraví, hodně elánu,
spokojenosti a radosti.

Vzpomínka:





Dne 5. července 2011 uplynul jeden rok, co nás navždy opustila naše manželka a
maminka paní Jana Štěpánová.
Stále a s láskou vzpomíná manžel a děti
Dne 18. července 2011 uplynulo již 20 let od úmrtí paní Josefy Kyselé.
Stále s láskou vzpomínají dcery s rodinami
Děkuji všem příbuzným a známým, kteří se přišli rozloučit s paní Zdenkou
Grozmanovou na její poslední cestě života.
Dcera Milena s manželem

