Březen 2012
Motto:
„ Docházím k oprávněnému úsudku tomu, že jest mezi mužem a ženou úplná rovnost. “
TGM (1899) přednáška v Domovině, spolku pro záchranu hynoucích žen a dívek.
Už je to tak, že měsíc březen je spojen s Mezinárodním dnem žen. Mezinárodní svátek žen je
výsledkem jejich boje za rovnoprávnost, za společenské uznání a postavení. Měsíc březen je také
spojen s narozeninami našeho prvního prezidenta Tomáše Garrique Masaryka. Narodil se na svoje
jmeniny 7. března 1850 v Hodoníně. Vztah TGM k ženám byl velmi vstřícný, jejich roli ve
společnosti uznával a ctil a u žen byl i on velice oblíben. O soužití muže a ženy řekl: „ Mluví se o
domácnosti a životě v domácnosti - tam prý muž po své lopotě denní musí pookřát. Prosím Vás,
copak nevidět ty muže, jak večer, po té tak zvané denní lopotě, chodí do hospody? Kde je tu
domácnost ? Ano, bude domácnost a bude něco, o čem nemáme potuchy, až muž a žena si budou
rovni, domácnost teprve bude, až muž snese, aby žena jeho byla stejně samostatná, jako on.“ Díky
panu Janu Besedovi víme, že Tomáš G. Masaryk v roce 1907 jako kandidát na
poslance do říšského sněmu pobýval také ve Veřovicích v č.p. 27 u dědečka Jana
Besedy a odtud vyjížděl na svá předvolební vystoupení do Příbora, Kopřivnice,
Štramberka a Valašského Meziříčí. Později již jako prezident Československé
republiky v roce 1924 projížděl vlakem krajem a mával z okna vlaku
shromážděným občanům Veřovic, kteří ho přišli pozdravit. V roce 1928 projížděl
obcí autem a zastavil se v centru u pomníku padlých 1. světové války, pozdravil
se s místními občany a dětmi. Na slavnostní schůzi obecního zastupitelstva,
konané dne 6. března 1935, byl jmenován čestným občanem obce Veřovice.
Oslavme příchod měsíce března vzpomínkou na TGM, prezidenta a čestného
občana Veřovic, oslavme také v duchu jeho krásného vztahu k ženám jejich
svátek. Tomášům, Gabrielám a všem ženám všechno nejlepší.
starosta

OZNÁMENÍ O SBĚRU ODPADŮ
Svoz obalů TETRAPAK bude proveden v pátek dne 30. března 2012. Pytle s obaly připravte již
ráno na obvyklých místech, určených pro svoz popelnic.

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

Zpráva o činnosti mateřské školy za měsíc únor 2012
V neděli 12.2. se zúčastnilo mnoho dětí maškarního karnevalu v kulturním
domě. Další karnevalový rej, přímo v mateřské škole, proběhl hned 16.2. Už
ráno, po příchodu do školky, se děti převlékly do svých masek. Proměnily
se ve zvířátka, šašky, indiány, tanečnice, princezny a prince, kouzelníky,
postavy z večerníčků atd. Celé dopoledne potom tančily, hrály připravené
hry, soutěžily, dováděly a radovaly se z krásných převleků. Téma
maškarního karnevalu nás provázelo však celý týden: s dětmi jsme hovořili o tom, proč se
karnevaly pořádají, děti si vyrobily masku z papíru, vyzdobili jsme si prostředí. Dalším tématem v
tyto dny byl vesmír. Seznamovali jsme se s vesmírem, jeho planetami, s planetou Zemí - co je Země
a kde je. Jak se na ní žije a bydlí, jak vznikly hory, světadíly. Poznatky společně hledáme v
encyklopediích, v mapách, na globuse, na fotografiích, děti rády vypravují zážitky z dovolených
nebo výletů do blízkého okolí. Hovoříme o tom, jak můžeme o Zemi pečovat, třídíme odpad. Na
závěr jsme si vyrobili „Dort - raketu“. O všem s dětmi hovoříme hravou formou, blízkou jejich
chápání. Děti jsou zvídavé a vše je velmi zajímá. V době silných mrazů jsme omezili pobyt venku.
Využívali jsme pobyt v tělocvičně k pohybovým činnostem. S nejstaršími dětmi jsme navštívili
hudební uměleckou školu paní učitelky Veroniky Rečkové Goldové. Dále dětem skončil
předplavecký výcvik. V závěrečné lekci dostaly mokré vysvědčení a medaile.
Věra Popová
Bezpečné jaro
Jaro je snad pro všechny to nejhezčí období v roce, ale hasiči mívají právě v tuto dobu často plné
ruce práce. Mnozí občané si chtějí usnadnit práci s odstraňováním staré trávy na zatravněných
plochách v okolí svých rodinných domů, chalup a chat a pouštějí se do jejího plošného vypalování
travního porostu, aniž by si uvědomovali, že tím nejen porušují zákon, ale současně ohrožují svým
jednáním okolí.
Zákon o požární ochraně výslovně stanoví zákaz plošného vypalování porostů jak pro běžného
občana, tak i pro právnické a podnikající fyzické osoby. Všichni, kdo se dopustí porušení tohoto
zákona se vystavují nebezpečí finančního postihu. Občanovi může být za tento přestupek uložena
pokuta až do výše 20 000 Kč a firmám může být udělena sankce do výše 500.000 Kč.
Pokud jde o pálení dřevního odpadu, listí apod. (v případě, že ho nezakazuje místní vyhláška), měli
by lidé věnovat velkou pozornost zakládání ohňů při úklidových pracích na zahrádkách. Pálení je
možno provádět pouze na ohništi, které je bezpečně ohraničeno např. kameny, aby byly plameny
dostatečně pod kontrolou. Dále je vhodné mít v blízkosti ohniště připraveny prostředky k hašení
např. konev s vodou nebo nádobu s pískem a lopatku, aby se dal případný požár již v zárodku
uhasit a v žádném případě neodcházet od ohniště, pokud není dostatečně uhašeno. Pálení se nesmí
provádět v době kdy fouká vítr a hrozí tak rozšíření ohně do okolí. A to ani v případě, že ohniště
bude pod neustálým dohledem.
Právnické a podnikající fyzické osoby mohou sice provádět spalování hořlavých látek na volném
prostranství (dřevní odpad, spadané listí apod.), ale jsou povinny stanovit opatření proti vzniku a
šíření požáru a musí být vždy postupováno v souladu s dalšími zákony, například zákonem o
ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo s vyhláškami obcí. Pálení klestí a dalších
hořlavých látek na volném prostranství je nutno v předstihu nahlásit buď telefonicky

Integrovanému bezpečnostnímu centru v Ostravě na čísla 950 739 844 nebo150, případně
elektronickým formulářem, který je umístěn na webových stránkách Hasičského záchranného
sboru Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz pod názvem „Pálení klestí“. Na základě těchto
včasných informací tak hasiči mohou stanovit další podmínky pro spalování, popřípadě mohou
takovou činnost zakázat. Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická
osoba správního deliktu, za který jim může být uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.
Fyzické osoby (občané), kteří hospodaří s vlastním lesním fondem, nemají za povinnost spalování
dřevního odpadu nahlásit. Jsou však povinny postupovat tak, aby zamezily vzniku požáru. Ze
strany Hasičského záchranného sboru lze nahlášení takovéhoto pálení pouze doporučit i s ohledem
na to, že se ušetří finanční prostředky a čas za zbytečné výjezdy, kdy jsou hasiči voláni k požáru a
na místě samém zjistí, že jde o bezpečné pálení. Rovněž po celý rok platí zákaz rozdělávání ohňů
v lesích mimo vyhrazená tábořiště. Každý, kdo se pohybuje v přírodě by měl dbát na bezpečnost a
chovat se obezřetně. Nerozdělávat ohně mimo vyhrazená místa, neodhazovat nedopalky cigaret
apod.. Rodiče by měli věnovat pozornost tomu, jak a s čím si děti venku hrají, aby nedocházelo ke
zbytečným požárům a následným úrazům nebo v krajním případě ztrátám na životech. V případě
vzniku požáru zapříčiněného dětmi zákon postihuje odpovědné osoby pokutou až do výše 25 000
Kč.
Nprap. Dagmar Benešová, vrchní inspektorka - výchova obyvatelstva HZS Moravskoslezského kraje,
územní odbor Nový Jičín, Zborovská 5, 741 11 Nový Jičín
tel. 950 725 132, e-mail: dagmar.benesova@hzsmsk.cz http://www.hasicinj.cz/

Informace o činnosti knihovny Veřovice
Knihovna Veřovice má zaregistrováno 103 čtenářů. V roce 2011 navštívilo
knihovnu celkem 838 čtenářů. Vypůjčených knih bylo celkem 4.263 a časopisů
655. Nově bylo zakoupeno 141 knih. Z knihovny bylo vyřazeno 155 starých
poškozených knih. Vypůjčeno od jiných knihoven bylo 143 knih a knihovna
Veřovice zapůjčila jiným knihovnám 156 knih. Regionální fond Nový Jičín
zapůjčil 72 nových knih. Knihovna půjčuje 4 druhy časopisů a také provozuje
internet.
Knihovna je umístěna v kulturním domě a provozní doba je každý čtvrtek od 14,00 - do 18,00
hodin.
Zpracovala: Vlasta Matúšová

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 ! ! !
NABÍDKA PRONÁJMU BYTU
Pronajmu byt ve Veřovicích - družstevní 2 + 1
v bytovém domě čp. 364.
Kontakt: tel.č. 731 713 220

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

Poděkování AFC Veřovice o.s.
Dne 18.2. 2012 se uskutečnil tradiční maškarní ples fotbalového klubu AFC Veřovice o.s.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se této akce zúčastnili v maskách i bez za to, že
přispěli k dobré úrovni tohoto plesu. Zároveň děkujeme funkcionářům, hráčům a příznivcům, kteří
se podíleli na přípravě, dále pak hudební skupině Arriön za produkci a občanům naší obce za
finanční podporu.
Zvlášť děkujeme podnikatelským subjektům a osobám, které finančně nebo věcnými dary přispěli
k zajištění tomboly.
Jsou to:

Ing. Jaroslav Geryk - projekční činnost, Pavel Blažek - AB 315, Hana Černochová - pekárna
Veřovice, Radomír Pavliska - žaluzie, Jaroslav Štěpán - zemědělské a lesnické práce, Zdeněk
Halamík - SITEX Veřovice, Kateřina Fenclová - Restaurace U Hyklů, ZD Lučina, Obchod U
Ivánků, Obchod U Mariánků, Věra Černochová - kadeřnictví, Patrik Fojtík - vývoz odpadů, Filip
Kunc - Občerstvení na nádraží, Jiří Vymazal - stolařství, Monika Piteráková - masáže, Restaurace
U sudu, David Gold - řeznictví, Lukáš Beseda - květinářství, firma Guryča - plastová okna, Eva
Fenclová - Restaurace Zatáčka, Jaroslav Balcárek - Restaurace na Fojství, firma Vostav s.r.o.,
Marta Surovcová - kadeřnictví, Tomáš Gold - Goldys, firma Vrtal - elektro, Lubomír Jeřábek -

elektromontáže, Josef Slavík - stavební firma, Pavel Matúš - Matuš Trade, s.r.o., Jana Pokorná Občerstvení U Jany, Petra Popová - kadeřnictví, Irena Tóthová - kadeřnictví, Lukáš Geryk satelitní technika, Oldřiška Kociánová - obchod, Ing. Břetislav Piterák - Pálenice, OÚ Veřovice,
Jakub Satek - network24, Lenka Zemánková - kosmetika, Martin Lacina - MARASMOTO s.r.o.
Veřovice, Roman Mička - stavební práce, Marcela Balcárková - čalounictví, Jiří Švancer čalounictví, Radek Pavelčák - stolařství, Dagmar Zátopková - masáže, ALVE Veřovice spol. s r.o.
Veřovice, Marie Machová - cukrářství, Jan Jurek - Welnes centrum Frenštát p.R., Miloslava
Kantorová, Ing. Břetislav Piterák, Adam Tobiáš, Miloš Pítr, Jiří Tobiáš, Aleš Zapletal, Petr a Jana
Popovi, Pavel Klimpar, Lubomír Sýkora, Marcel Fojtík
Výbor AFC Veřovice o.s.

PODĚKOVÁNÍ
Sbor dobrovolných hasičů ve Veřovicích děkuje touto cestou všem, kteří se zúčastnili hasičského
plesu za vytvoření příjemné a milé atmosféry. Zároveň děkujeme všem členům a občanům, kteří se
jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě celého plesu.
Zvlášť děkujeme podnikatelům a občanům, kteří finančně nebo věcnými dary přispěli do tomboly.
Jsou to:
MAROTI - výroba a opravy čalouněného nábytku, Starosta obce - pan Piterák Břetislav, Bazar
ELEKTRO - pan Dobiáš, Květinářství - pan Beseda Lukáš, Řeznictví GOLD, Malby,nátěry - pan
Plešek Luboš, Kadeřnictví - paní Popová Petra, Kosmetika - paní Zemánková Lenka, SITEX - pan
Halamík Zdeněk, Kadeřnictví - paní Černochová Věra, Kadeřnictví - paní Surovcová Marta,
Network24 - pan Satek Jakub, Pěstitelská pálenice „Na Valašském Pomezí“ Piterák & Syn,
Truhlářství - pan Blažek Jiří, GOLDYS - zakázková výroba nábytku Mořkov, Občerstvení na
nádraží - pan Kunc Filip, Masáže - paní Drozdová Miroslava, Elektroinstalace - pan Jeřábek
Lubomír, MATUŠ TRADE s.r.o. , Maceček - fasádní servis - pan Maceček Pavel, QTK s.r.o. - pan
Křížek Tomáš, paní Lacinová Anna, Restaurace Dolní Dvůr, PKbike - pan Knápek Petr,
Restaurace U Hyklů pod Javorníkem - paní Fenclová Kateřina, Hospůdka V Zatáčce - paní
Fenclová Eva, Prodejna U Marijánků - paní Křížková Romana, Hotel U Kociána - Trojanovice,
Servis pokladen - pan Kašpárek Ladislav, Wellness studio Frenštát pod Radhoštěm, PVC okna
s.r.o. - Frenštát pod Radhoštěm, ALVE s.r.o., Restaurace U Sudu, SDH Bordovice, Elektroinstalace
- pan Kostelník Ludvík, Restaurace na Žabárně - Frenštát pod Radhoštěm, Žaluzie a stínicí
technika - pan Pavliska Radomír, Malířství - pan Škarpa Pavel, Cukrářství - paní Machová Marie,
SK SKIALPIN Pustevny - Frenštát pod Radhoštěm, Truhlářství - pan Kondler Alois, Restaurace
na Fojtství Veřovice, pan Matúš Vladimír, Obchod U Ivánků - paní Raganová Květoslava, Stavební
firma - Slavík Josef, pan Lacina Martin, Stolařství - pan Vymazal Jiří, Občerstvení U Jany
Veřovice, paní Petrášová Lucie.
Za výbor SDH Veřovice František Černoch, starosta SDH

Přijměte pozvání
na prodejní jarní výstavu,
která se uskuteční

v sobotu dne 31. března 2012 v době od 14.00 do 17.00 hodin
v neděli dne 1. dubna 2012 v době od 10.00 do 17.00 hodin
v Kulturním domě ve Veřovicích
a
-

přijďte si prohlédnout či zakoupit drobné dárky ruční výroby,
velikonoční a jarní aranžmá, hrnkové květiny
připomenout si 60. a 70. léta 20. století ukázkou módy těchto let
posedět s přáteli a ochutnat guláš, zákusky, teplé i studené alko a nealko
nápoje

Na Vaši účast se těší organizátorky

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.

SECONDHAND
BERUŠKA
VÝPRODEJ
VŠE -50%
Dámské, dětské, pánské
Kde: Veřovice (bývalý řezník)
Kdy: 15. - 16.3. 2012 (čtvrtek, pátek)
Otevírací doba:
9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 hod.

Restaurace Na Fojtství ve Veřovicích Vás zve na

ve dnech od pátku 23.3. - do neděle 25.3.2012
Budou pro Vás připraveny speciality z hovězího, vepřového i kuřecího masa.
Rezervace míst na tel.č. 556 857 188.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

JUBILANTI MĚSÍCE BŘEZNA 2012
Pavel Geryk
Tomáš Machovský
Karel Kocián
Jan Baldrman
Ladislav Štěpán
Marcela Kociánová
Ludmila Urbanovská
Anna Rašková
Ludmila Tománková
Josef Černoch
Věroslava Besedová
Stanislava Geryková
Rostislav Tichavský
Božena Sládková
Ladislav Strakoš
Marie Matúšová
Olga Kociánová
Všem jubilantům měsíce března přejeme všechno nejlepší k životnímu jubileu, především dobré
zdraví, pohodu a optimismus do dalších let.

         

Vzpomínka:
Dne 10. března 2012 uplyne již 5 let od chvíle, kdy nás navždy opustila naše drahá manželka, maminka
a babička paní Anna Pítrová.
Stále a s láskou vzpomíná manžel s rodinou
        

