Číslo 2

15. Července 2019

Z činnosti obecního úřadu
 V sobotu 6. dubna proběhla v naší obci akce „ Uklidíme Česko.“
Zaměstnanci ekologického střediska Švagrov ve spolupráci s Obcí
Vernířovice nasbírali v katastru obce 8 pytlů odpadu.
 Ve dnech 26. - 29. 4 2019 jsme po delší době v obci přistavili
kontejner na sběr starého železa. Do sběru jsme odvezli 1 060 kg.
 V květnu jsme měli kontrolu z Krajského úřadu na opatrovnictví,
obec má vše v pořádku.
 Svazková škola pořádala talent školy- byla jsem překvapena, co
talentovaných dětí navštěvuje svazkovou školu. Do soutěže se
úspěšně zapojily i děti z Vernířovic.
 V závěru měsíce května proběhlo dřevosochání u „Zemníku“.
Mistři dřevosochaři během tří dnů dokázali vytvořit obdivuhodná
díla s vodní tématikou, která budou umístěna v povodňovém
parku. Zatím jsou vystavena před obecním úřadem.
 1. 6. 2019 proběhla velmi hezká akce pro děti „pohádková louka“ ,
vše připravila kulturní komise starostky obce. Pohádková
stanoviště navštívilo 70 dětí.
 V červnu proběhly plánované revize mostů a dětského hřiště.
 Začaly práce na povodňovém parku, začátek prací byl komplikován
nalezenou skládkou odpadu. Byla vyvezena vlečka plná
pneumatik, starého pletiva a drátu.
 U budovy obecního úřadu byla dokončena čistička odpadních vod.
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 4. července proběhlo druhé posezení „Starostka zve na kafíčko“.
Za Vaši účast děkuji a také děkuji za podněty a nápady, které jste k
chodu obce měli.
Dostala se mi do ruky kniha pana Jana Havelky – Cesta na Praděd,
cestopis z konce 19. století. Autor poutavě popisuje putování přes
Vernířovice, jeho popis cesty mě natolik zaujal, že Vám ho chci v úryvku
představit.
…….Nejbližším cílem pochodu našeho byly Teplice (Vernířovice),
poslední to osada v tu stranu pod Pradědem. Ze Sobotína do Teplic vede
silnice pohodlná a líbezné lučiny vůkol řeky Merty a velkolepé stráně
vpravo a vlevo cesty chutě přidávají k pochodu.
Teplice pod Pradědem jsou vzorem roztahané vesnice horské. Ačkoliv
osada nečítá než 200 domků a 1 400 duší, přece ztratí se dobrá hodina,
nežli chodec od první chaloupky dostane se k chaloupce poslední.
Zataraseny jsouce odevšud vysokými horami, Teplice velmi malebně
rozkládají se v přetěsném údolí, jímž hučivá Merta ku Sobotínu pílí.
Přívětivé chýže vůkol, jako poduškami zelenými stromovím oblíčené
mile nesou se výše níže na stráních po obou březích potoka.
Lokální kostelík, škola a myslivna panská činí jádro obce, jejížto
obyvatelé pracně živí se obděláváním svahů srázných, drvařstvím,
tkalcovstvím a též dobýváním rudy železné. Avšak přes všecku pilnost
obyvatelstva často asi bída navštěvuje údolíčko to romantické. Děťátka,
jež tu onde na trávníku nebo v písku si pohrávala, byla jaksi bledá a
nabubřelá v obličeji nápadně a také větší děti smutně pohlížely na nás,
když kolem jsme se brali.
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A za Teplicemi údolí již pořád jest velice úzké a těsné. Dole ve žlebě brzy
v pravo, brzy v levo hučí a bílou pěnu vrhajíc šumí Merta neunavená,
kdežto po stranách hrdě pnou se příkré svahy horské, ponejvíce lesnaté.
Narazili jsme na znamenitou kořist mineralogickou. Cesta sama,
po níž jsme putovali, na jednom místě a pak dále ještě štěrkovaná byla
kamením tak pestrým a krásným, že líto nám bylo nohou šlapati po
něm………
Přeji všem krásné léto a dětem radostné prázdniny
Bohumila Hojgrová, starostka obce

Dětský den ve Vernířovicích.
Prvního června se nám podařilo zorganizovat na dětském hřišti
POHÁDKOVOU LOUKU.
Stálo to hodně příprav, ale výsledek byl podle mě úžasný. Pozitivní
na tom bylo, že se zapojilo spousta lidí z vesnice. Lenka Tarackezy
přinesla vršky od petek. Pepa Macek nasbíral spolu s Maďarem klacky
na rozcestníky.
Sbírali nám petky všeho druhu (Renča, Štěpánka, Milka, Dáša),
které potom Lenka Tilcerová přetvořila na krásné kytky a ryby, které
každý obdivoval. Já jsem pracoval hlavně s kartony. Takže u nás v
kuchyni byla perníková chaloupka,kaktusy ,šašek na chodbě kotvila
pirátská loď atd....
Myslím, že se nám to podařilo. Slyšela jsem spoustu pozitivních
ohlasů. Takže příští rok bychom to chtěli určitě opakovat.
Tímto bych chtěla poděkovat všem kdo pomohli jakýmkoliv
způsobem.
Děkuji Libě, Pepovi a Aničce Hamříkovým (vychytané kostýmy
vodníka, ježibaby a karkulky), dále Hance Strnadové (školačka), Kubovi
Janečkovi (šašek).
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Lence Tarazkezy (pomocník šaška), Míši Prečové (kovbojka), Káti
Aiglové (Harry Potter), Peti Bendové (Hermion) , Luboš Tilcer (čaroděj
Dobroděj), Káji Tilcerové (Elsa -ledové království), Kuba Januška (princ
od Elsy), Renči a Františekovi Olejníkovi dva úžasní čerti, Jiřince Vlhové
jako víle, Tomáši Bárovi (loupežník) a za program připravený ke kácení
máje. Dále Martě Koukalové a Milce Janečkové za roli pirátek a ještě
Daně Purové (byla v saloonu jako barmanka).
Níže uvádím přehled atrakcí na na hřišti pohádkové louky.
 ŠKOLAČKA-přivítá děti, dá jim kartičku a pošle za šaškem.
 ŠAŠEK-děti hází do připravených krabic a do pusy vytvořeného
šaška. Starší děti -nafouknuté balónky s vodou,trefovánodměna
lízátko, o které si hodí kostkou.
 KOVBOJ-2 pytle - skákání, 2 koně, 1x laso-odměna /pitíčko/
 ČARODĚJ DOBRODĚJ - poznávání různých věcí, které jsou ukryté v
plátěných pytlíčcích. Odměna müsli tyčinka
 HARRY POTTER - tvoření čarodějnického lektvaru, tvoření barev z
mléka, skládání puzzle s námětem BRADAVICE – odměna želatinový pavouk, odznak bradavic, vylosují si (sponzorský dar
LESY ČR, je to namíchané)
 OLAF-ledové království-Děti musí složit sněhuláka OLAFA, projdou
ledovou bránou. Odměna-bonbón sněhulka+náramek se zipem.
 ČERVENÁ KARKULKA-děti musí uhodnout, co má Karkulka pod
látkou v košíčku (po hmatu)Karkulka musí říct, co naopak
zapomněla do košíku přidat (knížku) je to zakomponované v
tajence. Odměna - čokoládová beruška
 PEKLO - číst z pekelné knihy, každé dítě musí splnit úkol, který mu
čert uloží. Odměna - buď brambora anebo lotus sušenka
 VODNÍK - chytání ryb, na kterých budou připevněny náramky, to je
odměna
 VÍLA - bonbónky v kytičkách
 LOUPEŽNÍCI - děti musí okrást loupežníky, kteří u sebe mají dolary,
za které si děti koupí v SALOONU nápoj
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 PIRÁTI - hledání pokladu, odměna pirátská sušenka a zlatá
čokoládová mince
 PERNÍKOVÁ CHALOUPKA - děti musí nakreslit obrázek, který
se poté připne na perníkovou chaloupku, odměna perníček
Poté se děti vrací zpátky ke školačce, která jim zkontroluje, že
doopravdy prošly celou pohádkovou louku a dá jim tajenku k vyplnění a
za ni si vylosují pořadové číslo na malování na obličej.
Dále bych chtěla poděkovat všem, kdo se podíleli na stavbě
májky. Dětský den byl spojen s podvečerním kácením májky.
Celá akce byla hojně navštívena přišlo asi sedmdesát dětí a
přes dvěstě dospělých.
Kateřina Aiglová, předsedkyně kulturní komise
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Vážení přátelé,
opět tu máme letní období, teplé počasí a příjemná posezení
venku s přáteli nad sklenkou vína.
Hosté obdivují tu krásu Vernířovic, šumění Merty a ten božský klid.
Kdepak město a jeho hluk - když tu náhle, co to je teď večer?!?!?!
To nic, to jen soused si myslí, že Vám k té romantice chybí nějaká
hudba a tak nastartuje svoji sekačku a začne sekat trávu. Kdy jindy než
v sobotu večer, nejlépe tak od šesti do osmi. Jen ať návštěva vidí, jak je
soused pracovitý a co na tom, že se celý den válel na sluníčku na
lehátku.
Ano a ještě se to doseče třeba v neděli navečer, to je také ideální
čas, jak si popudit lidi kolem sebe a tvrdit, že on může a ať mu ostatní
škrabou záda.
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Bohužel to není pohádka se šťastným koncem, ale tvrdá realita a
bezohlednost některých občanů. Máte takové sousedy?
Ač v důchodě, tak nejraději dělají tyto věci o víkendu. A co je
nejhorší, jsou přesvědčeni, že nedělají nic špatného.
Minule Jsem žádal o třídění odpadu, ale zatím se to nesetkalo s
velkým pochopením. Majitelé chalup a penzionů si mohou a měli by si
vyzvednout pytle na plasty či kartony na obci. Vše je zdarma. Nebo mít
schránku, kam bych mohl tyto pytle vložit. Je chválihodné, že se tedy
papír vozí do kontejneru, jen by bylo vhodné před vhozením krabice
pošlapat.
Tolik tedy dnes
Josef Potyka, místostarosta

SBĚR POUŽITÉHO KUCHYŇSKÉHO OLEJE.
V nejbližší době budou umístěny u Svozilů, u obecního úřadu a
Sedmidvorech sběrné nádoby na použitý kuchyňský olej.
Nevylévejte použitý kuchyňský olej do odpadů, šetřete životní
prostředí i životnost vašich septiků a čistíren odpadních vod.
Stačí olej doma slévat do PET lahví a uzavřené PET lahve vhazovat
do nádoby na sběr použitého oleje. Olej je pak určen k ekologické
likvidaci.
DO SBĚRNÉ NÁDOBY PATŘÍ:
 přepálený rostlinný olej a tuk v pevně uzavřených a neporušených
PET lahvích.
DO SBĚRNÉ NÁDOBY NEPATŘÍ:
 směsný (komunální) odpad
 živočišné tuky (sádlo, lůj)
 motorový olej
 plast (krom lahví s olejem)
 sklo
 papír a biologický odpad
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UKLIĎME ČESKO

DŘEVOSOCHÁNÍ

Vernířovický zpravodaj. Zpravodajský čtvrtletník obce Vernířovice. Vychází čtyřikrát do roka, zdarma.
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