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            Říjen 2021 

Motto: 

„Velikost člověka se nedá měřit jen centimetry od temene k patě. Je totiž trojrozměrná. 

Určuje ji: hloubka duše, šířka srdce, výška intelektu“ – Vlastimil Brodský 

 

Vážení a milí spoluobčané, milé děti, přátelé, kamarádi. 

Nadešel podzimní čas, čas přízemních mrazíků, oparů, mlh a padání listí. Ale i ten má svoje 

kouzlo. Jen je potřeba se na chvíli pozastavit, pokochat se přírodou kolem a vstřebávat 

všechnu tu barevnou krásu kolem. 

A co nás v nejbližších dnech čeká? Zanedlouho to budou volby do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky (8. a 9.10.) , v dalším týdnu pak tradiční sběr velkoobjemových 

a nebezpečných odpadů (16.10.), na konci října pak přechod na zimní čas (31.10.). 

Také je nejvyšší čas na tvorbu obecního kalendáře pro příští rok 2022. V této souvislosti si 

Vás, vážení spoluobčané, dovolujeme požádat o spolupráci při jeho vytváření. Pokud 

vlastníte nějaké zajímavé fotografie z obce Veřovice pořízené v posledních dvou letech a 

chtěli byste, aby byly použity v  kalendáři, zašlete je, prosím, na e-mail: 

sekretariat@verovice.cz  nejpozději do 22.10.2021. Z Vašich příspěvků budou vybrány ty 

nejzajímavější snímky. Děkujeme všem, kteří na tuto výzvu budou reagovat.  

 

Přeji Vám všem krásný podzimní čas. 

Martin Fojtík – starosta obce Veřovice 
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USNESENÍ 

z 38. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, konaného dne 21.9.2021 

Zastupitelstvo obce Veřovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
38/1 

určuje ověřovatele zápisu ve složení: Zdeněk Bartoň a Ing. Petr Vybíral 

38/2 

schvaluje upravený program 38. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice 

38/3 

volí návrhovou komisi ve složení: Mgr. Zuzana Piteráková a Ing. Iva Šumšalová 

38/4 

bere na vědomí zprávu předsedy finančního výboru 

38/5 

schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2021 takto:  

Příjmy  46 580 900 Kč +   31 000 Kč  =     46 611 900 Kč 

Výdaje  63 766 000 Kč + 1 025 000 Kč  =     64 791 000 Kč 

Financování 17 185 100 Kč +  994 000 Kč  =     18 179 100 Kč 

Úplné znění rozpočtového opatření č. 6/2021 je nedílnou součástí tohoto usnesení 

38/6 

schvaluje žádost o změnu účelu využití přidělené dotace na rok 2021 Základní organizaci Českého 

zahrádkářského svazu Veřovice, a to na vrtanou studnu 

38/7 

schvaluje a ukládá starostovi obce Martinu Fojtíkovi podepsat Kupní smlouvu o smlouvě budoucí na osobní 

automobil Dacia Duster, verze Prestige TCe 150 4x4 mezi obcí Veřovice, Veřovice 670, 742 73 Veřovice, 

IČ: 00298531 a CMN s.r.o., Grmelova 2008/13, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 61943975 za cenu 

536 800 Kč včetně DPH 

38/8 

schvaluje a ukládá starostovi obce Martinu Fojtíkovi podepsat Dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění zpětného 

odběru elektrozařízení mezi obcí Veřovice, Veřovice 670, 742 73 Veřovice, IČ: 00298531 a ASEKOL a.s., 

se sídlem Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4, IČ: 27373231 

38/9 

schvaluje a ukládá starostovi obce Martinu Fojtíkovi podepsat Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na akci: 

„Chodníkové těleso Veřovice, podél silnice II/483 a II/480 včetně účelového odvodnění“ mezi obcí 

Veřovice, Veřovice 670, 742 73 Veřovice, IČ: 00298531 a SDRUŽENÍ SWIETELSKY – STASEKO PLUS, 

Jahodová 60, 620 00 Brno, vedoucí společník SWIETELSKY stavební s.r.o, odštěpný závod Dopravní 

stavby Morava, IČ: 48035599, společník STASEKO PLUS s.r.o., Slezská 2101/15, 737 01 Český Těšín, 

IČ: 25853473 

38/10 

schvaluje a ukládá starostovi obce Martinu Fojtíkovi podepsat Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-8028795, Veřovice, p.č. 169/3 NNk mezi obcí 

Veřovice, Veřovice 670, 742 73 Veřovice, IČ: 00298531 a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-

Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035 

38/11 

neschvaluje žádost paní M. P., 742 73 Veřovice ze dne 8.9.2021 o odkoupení části obecního pozemku parc.č. 

1529/1 trvalý travní porost o výměře cca 30 m² v k.ú. Veřovice   

 

…...............................           …................................ 

   Martin Fojtík                         František Černoch  

   starosta obce               místostarosta obce 
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INFORMACE ke stavbě: „Kanalizace a ČOV obce Veřovice“ 

Vážení a milí spoluobčané, zde jsou důležité informace o vývoji výstavby „Kanalizace a ČOV 

obce Veřovice“ 

Od pondělí 12.4.2021 je již možnost provést napojení splaškových odpadních vod 

z domácností Vašich rodinných domů do nově vybudované kanalizace. Vaše domovní 

kanalizační přípojky propojujte do kontrolní revizní šachtice s průměrem DN 400 s černým 

poklopem, které jsou majetkem obce Veřovice. Je zapotřebí při realizačních pracích dbát 

zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození inženýrských sítí v místě hloubení rýhy pro 

uložení kanalizačního potrubí!!! V případě poškození těchto inženýrských sítí hrozí 

nebezpečí a sankce s tím spojené! Doporučuji před zahájením výkopových prací na domovní 

kanalizační přípojce zajistit řádné vytyčení všech inženýrských sítí v blízkosti výkopu pro 

uložení kanalizačního potrubí (t.j. vodovod–SmVak, plyn–RWE, datová a telekomunikační 

síť – CETIN, ČEZ–elektro….). Tímto se vyhnete případným problémům při výkopech a 

sankcím za porušení těchto inženýrských sítí z důvodu jejich poškození!!! 

 

Doplňující informace – do nově zprovozněné a budované kanalizace a ČOV v obci Veřovice je 

možno napojit a vypouštět jen znečištěné splaškové vody z domácností, nikoliv vody dešťové ze 

střech rodinných domů a nemovitostí, okapů a odvodnění povrchových vod kolem rodinných domů 

a nemovitostí, vsakovacích drenáží, jímek, odvodňovacích žlabů, z příkop, ze zatrubnění, apod. Do 

nově budované kanalizace patří jen vody splaškové, tj. veškeré vody, které jsou uvnitř rodinných 

domů a nemovitostí, např. záchody, koupelny, pračky, myčky a veškerá použitá voda 

z domácností!          

Při realizaci domovních kanalizačních přípojek nepropojujte kanalizační potrubí do 

kanalizační šachtové trubky v průměru DN 425 (žebrovaná oranžová trubka). Kanalizační 

potrubí lze spojit a propojit jen na dně v šachtici, která se nachází na hranici Vašeho pozemku 

v šachtovém dně o venkovním průměru DN 160 (úplně na dně ve spodní části šachtice).  

Pokud budou zjištěny případy porušení těchto zásadních pravidel při napojení Vašich 

domovních kanalizačních přípojek a závady nebudou odstraněny, bude veřejná část přípojky 

pro daný rodinný dům či nemovitost zrušena nebo zaslepena! 

Realizaci a napojení domovní kanalizační přípojky na nově vybudovaný a zprovozněný 

kanalizační řad v majetku obce Veřovice je nutno provést odbornou firmou.  

Na veškerých domovních kanalizačních přípojkách po realizaci a zprovoznění dojde 

k monitoringu napojení potrubí až po vyústění z Vašich domácností! Při zjištění závady bude 

nutné provést opravu. Doporučujeme si pořídit při výkopových pracích na domovních 

kanalizačních přípojkách fotodokumentaci k případnému předložení příslušným orgánům.  

 

Důležitá informace:   

Termín napojení rodinných domů (nemovitostí) na nově vybudovanou splaškovou kanalizaci 

v obci Veřovice je do 31.12.2021!  

V následujících měsících po letních prázdninách budou majitelé nemovitostí, kteří jsou již 

připojeni, vyzváni k podpisu smlouvy o odvedení odpadních vod z domácností, která se 

momentálně připravuje. Poplatek za stočné z odvedených odpadních vod bude obec vybírat 

od 1.1.2022! 
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Věřím v to, že to společně všichni zvládneme a hlavně, že si rozumíme a chápeme se.   

Kontaktní údaje v případě poruchy (zákaznické centrum): 

Plyn – tel. 1239  

SmVaK - vodovodní řad – tel. 800 292 300 

CETIN datová a komunikační síť – tel. 238 461 111 

ČEZ distribuce – tel. 800 850 860 

 

Nové – důležité informace k sepsání Smlouvy o odvádění odpadních vod!!! 

Žádáme majitele nemovitostí v obci Veřovice, kteří jsou již řádně napojeni na nově 

vybudovanou splaškovou kanalizaci, aby se dostavili od měsíce října 2021 na Obecní úřad 

ve Veřovicích k sepsání Smlouvy o odvádění odpadních vod. Smlouvy s Vámi budou 

uzavírány v období od měsíce října do konce letošního roku v kanceláři místostarosty obce 

pana Františka Černocha nebo asistentky paní Romany Štěpánové. 

K uzavření smlouvy je potřeba nahlásit zdroje vody, které domácnost pro svou potřebu 

využívá (vodovod SmVaK, vodovod v dolní části obce, případně vlastní studna, vrt..…). 

Ve smlouvě je dále nutno uvést e-mailovou adresu pro zasílání faktur, číslo bankovního 

účtu a telefon. Tyto údaje si,  prosím, připravte k podpisu smlouvy. 

V případě potřeby objasnění či vysvětlení nejasností v technických záležitostech se na mne 

kdykoli obraťte a já věřím, že vše společnými silami vyřešíme. Děkuji za spolupráci a 

pochopení.  

Martin Fojtík, starosta obce Veřovice, tel. 736 689 699, email: starosta@verovice.cz 
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Sběr železného šrotu, 

bude proveden v naší obci jednotkou SDH Veřovice v sobotu 9. října 2021. Občané, kteří 

se chtějí zbavit kovového odpadu, ať tak učiní až v danou sobotu nejpozději do 9.00 hodin 

ráno tak, že železný šrot uloží podél místních komunikací, poblíž svého bydliště. V případě 

většího množství nebo příliš objemného kovového šrotu, prosím kontaktujte velitele SDH 

Veřovice pana Petra Šťastného na telefonu 733 569 688. Po domluvě bude možno odvézt 

šrot přímo od vašeho domu. 

 

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu 

Další sobotu 16. října 2021 v době od 8.00 hodin do 11.00 hodin se uskuteční v naší obci 

na prostranství za kulturním domem sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu. 

Odevzdat zde můžete: 

Nábytek a jeho části, podlahové krytiny, lina a koberce, matrace, oblečení a obuv, hadry, 

záclony, deky a peřiny, staré WC, umyvadla, dřezy a jiné sanitární vybavení, plastové 

nádoby, bedny a přepravky, dveře a okna pouze bez skleněných výplní, lustry, nádobí, 

mazací, motorové a převodové oleje, rozpouštědla, ředidla, kyseliny, barvy, laky, hnojiva, 

obaly od chemických látek, jiné chemikálie, zářivky, apod.  

Nepatří zde: 

Stavební sutě a materiály, azbest, střešní tašky, eternit, pneumatiky, biologický odpad, papír, 

noviny a časopisy. 

Můžete dovézt také ledničky, pračky, sporáky a jiné elektrospotřebiče, ale ty odebíráme po 

celý rok v budově revíru. 

Vzhledem k současné situaci v republice bude nutno dodržovat platná a   předepsaná 

opatření a dbát pokynů pracovníků technických služeb a zaměstnanců obce Veřovice. 

Žádáme všechny občany, aby velkoobjemový i nebezpečný odpad přiváželi na místo až 

v době k odběru určené a nenaváželi jej na prostranství za KD dříve, aby mohla na místo 

najet svozová firma se svou technikou.        

           

 

Zajištění dopravní obslužnosti a údržby místních komunikací a chodníků 

Žádáme všechny naše občany a vlastníky pozemků, které sousedí s místními komunikacemi 

v naší obci o provedení ořezu stromů a keřů, které zasahují do komunikací. Tyto dřeviny 

brání průjezdu automobilů dopravní obsluhy (jako jsou popeláři, hasiči apod.) a jejich vozy 

poškozují. Při ořezu stromů a keřů je potřeba dodržovat zásady bezpečné práce, zvláště při 

ořezu pod elektrickým vedením. Měla by být také dodržena podjezdná výška minimálně 4 

metry. Pokud nedojde k ořezu dřevin přesahujících do komunikací, hrozí v těchto ulicích 

omezení dopravní obslužnosti. Stejný požadavek na ořez dřevin a stromů platí také pro 

majitele pozemků sousedících s chodníkem, vedoucím podél hlavní silnice. V některých 

místech keře zasahují téměř do poloviny průchozího profilu. V zimě pak není možno takové 

chodníky ohrnovat od sněhu. Chodci v těchto místech sestupují do vozovky a vystavují 

nebezpečí sebe, ale také ohrožují svým chováním řidiče.  

Děkuji za pochopení 

 

František Černoch, místostarosta obce 
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V rámci právě probíhající venkovní výstavy se na panelu č. 7 hovoří o dějinách veřovického 

školství. Panelový text se soustředí především na historii dnešní základní školy č.p. 276. 

Období před jejím vznikem je jen stručně zmíněno. Následující příspěvek se proto bude 

věnovat této starší časové etapě školního vyučování ve Veřovicích. Dosud známé poznatky 

doplní o nové informace, které byly získány kritickým studiem odborné vlastivědné 

literatury nebo analýzou záznamů obsažených ve veřovických matrikách a gruntovní knize 

pro obec Veřovice (1691-1787). 

Přesné datum založení školy ve Veřovicích není známo. Dosud nebylo jednoznačně řečeno, 

zda k jejímu zřízení došlo v roce 1774, kdy byla v Čechách a na Moravě zavedena povinná 

školní docházka, nebo až o pár let později. Také kolem prvního učitele panují nejasnosti. 

Mluví se o Pavlu Bartoňovi, který měl kolem roku 1788 vést školní výuku v domě č.p. 55 

nebo 56. Veřovická gruntovnice ale uvádí jako majitele chalupy č.p. 55 rodinu Vávrů, a to 

už od sedmdesátých let 18. století až do začátku 19. věku. V úvahu by tedy spíše připadalo 

stavení č.p. 56, jehož držitelem byl od roku 1769 Jan Bartoň (1740-1814). Ten měl otce 

Pavla (nar. 1704), který však zemřel již v roce 1781 nebo dokonce i dříve. V roce 1788 tedy 

nemohl učit. Je možné, že prvním kantorem byl správně Jan a nikoli Pavel Bartoň. Rovněž 

se tvrdí, že výuka probíhala v pronajaté místnosti na fojtství č.p. 1, kam se nejspíš škola od 

Bartoňů později přesunula. 

Více konkrétnějších informací o veřovickém učitelském sboru máme až z období, kdy byla 

škola přemístěna do nově postavené obecní budovy. Šlo o stavení č.p. 140, které bylo 

později označováno jako stará škola. Její výstavba probíhala od osmdesátých let 18. století 

a dokončena byla v roce 1792. Tato jednotřídní škola zároveň sloužila jako obydlí pro 

učitele a jeho rodinu či případné učitelské pomocníky. Osazenstvo staré školy se často 

střídalo, protože většina nejstarších veřovických učitelů zemřela v poměrně mladém věku 

na tuberkulózu nebo podobné plicní nemoci. Do poloviny 19. věku ve staré škole žilo 

minimálně pět kantorů. Prvním byl Josef Köller (1766?-1814) vyučující v letech 1792-1814. 

Po něm nejspíš následoval Jan Indrák (1796?-1830) s pomocníkem Ignácem Bajerem (zemř. 

1829). Po Indrákově smrti v roce 1830 nastoupil Josef Červenka (1801?-1839), jenž byl 

činný jen do roku 1839. Podobně krátká doba byla vyměřena i Janu Vahalíkovi (zemř. 1846), 

který zajišťoval výuku v první polovině čtyřicátých let 19. století. Do roku 1850 se stačil na 

staré škole ještě usadit Antonín Zábranský (zemř. 1850). Všichni výše jmenovaní učitelé 

nebyli veřovickými rodáky. Do Veřovic přišli se svými rodinnými příslušníky z blízkého 

okolí. Místa jejich narození se zatím nepodařilo přesně dohledat. Z lokalit odkud pocházeli 

jejich příbuzní či kmotři jejich dětí jsou v příslušných matrikách zapsány tyto obce: Bynina 

(dnes součást Valašského Meziříčí), Frenštát pod Radhoštěm, Frýdlant nad Ostravicí, Rybí, 

Štramberk, Veselá u Zašové. Podle dobových zvyklostí se kantoři kromě školní výuky starali 

i o hudební doprovod při církevních mších. Potvrzují to kostelní účty, v nichž jsou 

zaznamenány finanční odměny, které dostávali učitelé od faráře. 
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V dějinách veřovického školství patří k důležitým mezníkům rok 1850. Tehdy se ve 

Veřovicích objevil Josef Dušek starší (1820-1886) rodák z Kyjovic u Bílovce. Rodina Dušků 

byla spojena se zdejší školou více než padesát let a kromě školní výuky ovlivňovala i 

společenské dění v obci. Josef Dušek starší vyučoval do roku 1886. Začínal tedy ještě na 

staré škole a svou učitelskou kariéru uzavíral ve školní budově na č.p. 276. V padesátých 

letech 19. století zažil i stavbu současného kostela. Údajně zařizoval veškerou 

administrativu spojenou s výstavbou nového svatostánku. Kromě toho, že zastával funkci 

obecního písaře, byl i uznávaným zahradníkem a pěstitelem ovocných stromů. Výrazem 

úcty k jeho osobě bylo udělení čestného občanství v roce 1885 a velkolepý pohřeb, jehož se 

zúčastnilo přes třicet kolegů a spousta bývalých žáků. Josefův syn Josef Dušek mladší 

(1858-1918) převzal po otci místo veřovického učitele a pokračoval i v osvětové činnosti. 

Do regionální historie se zapsal především díky založení dechové kapely a hasičského 

spolku v roce 1885. Úmrtní záznam ve školní kronice ho líčí jako člověka, který své 

povolání vykonával s vytrvalou láskou, a to i přesto, že zažil mnoho útrap a obtíží. Mezi 

svými spolupracovníky byl všeobecně oblíben pro svou milou a přímou povahu. Zemřel po 

delší těžké nemoci na začátku roku 1918 a jeho pohřeb byl stejně pompézní jako u jeho otce. 

Další synové Josef Duška staršího Karel (1851-1936) a František (1860-1949) působili před 

první světovou válkou a za první republiky na školách v Hostašovicích, Mořkově, Straníku, 

Petřvaldě či Velkých Karlovicích. 

 

Autor David Mach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rukopisný zápis ve veřovické úmrtní matrice informující o smrti nadučitele Josefa Duška 

mladšího 23. ledna 1918. 
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Září – měsíc projektových dnů mimo školu 

V září proběhlo několik projektových dnů mimo školu, které se uskutečnily v rámci projektu 

MŠMT Šablony II: „Srdcem k dětem II“. 

 

Adršpach a Safari ve Dvoře Králové nad Labem 

Pro žáky 8. a 9. třídy jsme zrealizovali dva projektové dny mimo školu. 

Ve čtvrtek 9. září jsme ráno vyjeli autobusem směrem do Královéhradeckého kraje. Naším cílem 

byla národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály, kde jsme se učili o geologické minulosti 

naší země, o vývoji v druhohorách, vzniku pískovců, jejich zvětrávání. Adršpašské a Teplické skály 

jsou dva samostatné skalní labyrinty, oddělené od sebe Vlčí roklí. S žáky jsme prošli obě skalní 

města. Skalní útvary byly pojmenovány podle tvaru, který připomínají. Mezi nejznámější patří 

Homole cukru, která stojí na špičce, takže se zdá, že musí každou chvíli spadnout.  

V pátek 10. září jsme se vydali do Dvora Králové. Tam jsme se učili o zvířatech v ZOO Safari 

s průvodcem. Zoo se přednostně orientuje na africká zvířata. Chová se zde kolem 2500 ks zvířat 

v 418 druzích. Náš výukový program byl zaměřen na vzácné a ohrožené druhy zvířat, na příčiny 

jejich ohrožení a způsob jejich ochrany. 
 

První den jsme byli v Adršpašských skalách a tam se mi nejvíc líbila projížďka na lodičce, 

kde jsme měli vtipného průvodce. Taky byla dobrá túra kolem skal a lezení po žebříku…

 Aďa 
 

Dozvěděl jsem se např, jak se skály tvořily, že to místo bylo původně zatopené…Taky mě zaujal 

velký vodopád, kde jsme křičeli: „Krakonoši, dej nám vodu, a chvíli se bál, co přijde… David 
 

Líbilo se mi tam např Malý a Velký vodopád, skály, jízda na jezeře, ubytování bylo hezké… 

ale obsluha v restauraci nic extra.        

 Oliver 
 

Zaujaly mě některé skály, např. Starosta se starostovou a Homole cukru. Dozvěděla jsem se spoustu 

nových informací z období druhohor.        Nikita 
 

Na Adršpašských skalách mě zaujaly tvary skal a to, že někdo měl tak velkou fantazii, že 

v nich dokázal něco vidět.           

 Eva 

 

Fajn byla procházka mezi skalami, horší byly schody nahoru, protože se bojím výšek… Moc jsem 

si to užila.             Klára 
 

 

Viděli jsme hodně zajímavých skal, šli jsme Vlčí roklí a jeli po jezírku na lodi. Druhý den 

jsme se vydali do ZOO Dvůr Králové. Bylo to tam velmi pěkné, jedna z nejhezčích ZOO, kde 

http://www.zsverovice.cz/
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jsem byla. Průvodce nám řekl hodně zajímavých informací o zvířatech a na konci programu 

jsme jeli Safari autobusem mezi volně puštěnými zvířaty. To byl zážitek!   

 Patricie 
 

Ve skalách to bylo fajn. A v ZOO se mi moc líbilo, byla to nejhezčí dovolená, v jaké jsem zatím 

byla. Nejvíc se mi líbila část, kdy jsme jeli Safaribusem.      Melania 
 

Nejvíc se mi líbilo, jak tam byla zvířátka na volno a jak ten žirafák Nick šel za námi. 

 Kamila 
 

V ZOO nás provázel pan, který mluvil zajímavě a šlo vidět, že ho práce baví. Zájezd mě bavil, ale 

doporučila bych ho na více dní.         Lucka 
 

Viděla jsem krásnou, zatím neporušenou přírodu… Skály mě fascinovaly… Poprvé v životě 

jsem viděla tak velká zvířata, jako žirafy, tak zblízka.     

 Karolína 
 

Zaujalo mě to celé, protože miluji zvířata. Lektor to dělal hodně zajímavě, bavilo mě to. 

 Nikola 

 

    

  

 

Mgr. Božena Přikrylová, Mgr. Renata Štěpánová 

 

Archeopark Mušov – Brána do Říše římské 

 

Ve čtvrtek 16. 9. jsme se společně s žáky 7. třídy vydali do Pasohlávek na projektový den mimo 

školu. 

V hodinách dějepisu jsme se učili o zániku Římské říše a barbarech, jeli jsme se proto podívat 

na místo, kde stál kdysi římský tábor a římští vojáci bojovali s germánským kmenem Markomani 

(barbaři). 
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V archeoparku proběhl program s názvem Nepřítel před branami, všichni věděli, že nepřítelem byli 

myšleni právě barbaři. 

Žákům se projektový den mimo školu líbil, všichni jej kladně hodnotili. 

 

Tenhle archeopark bych doporučila, protože je to tady hodně zajímavé a mají tu hezké 

nálezy. Bavilo mě pracovat ve skupinkách a kino. Dívali jsme se na dokumenty a hráli hry o 

Římě. Popisovali jsme Germány a bylo to zábavné. 

Simona 

Je to tu super, dozvěděl jsem se nové informace jako třeba, že formace byly účinné ale občas 

sebevražedné, že měli tábory někdy jen na jednu noc a že tam nechávali potřebné věci. Doporučuji, 

protože se tu naučíte nové věci a protože je tu zábava. Mohl jsme si sáhnout na exponáty a paní, 

která to říkala, byla milá a příjemná. Prostě sem doporučuji zajet. 

Michal 

Doporučila bych sem jít, protože to tu bylo úžasné, dozvíte se nové věci o dějinách. Šermovala 

jsem tu, dívala se na dva filmy, ve filmu byli Římané a Germáni. Bylo to zajímavé a pěkné. 

Viděli jsme třeba keramické nádoby nebo tabulku z vosku. Římané měli na sobě zbroj, u sebe 

měli meče, oštěpy, štíty. Dělali formaci  - želvu. Formaci jsme taky zkoušeli. Římané žili 

v látkovém stanu a barbaři ne.          

 Magdaléna 

 

  
 

Mgr. Martina Šlapalová 
 

Archeopark Pavlov 

Ve středu 22. září se 8. a 9. třída a ve čtvrtek 23. září pak 6. třída vydaly na cestu do Pálavských 

vrchů - do Pavlova, kde se nachází archeopark, ve kterém se mohou návštěvníci dozvědět mnoho 

informací o době lovců mamutů. 

Po oba dny byl pro nás připraven program s názvem Věstonická venuše. Zábavnou formou 

na základě tří aktivit se žáci hodně dozvěděli nejen o nálezu Věstonické venuše, ale i o dalších 

soškách žen, vysvětlili si, proč píšeme ve slově venuše v tomto spojení malé v, mohli si z hlíny 

vytvořit vlastní sošku, podívali se film, porovnali si znalosti v závěrečném kvízu a také si 

samostatně prohlédli celou expozici. 

Celý program žáci hodnotili velmi kladně a nevadila jim ani dlouhá cesta do Jihomoravského kraje. 
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Dozvěděla jsem se, že Věstonická venuše měla čtyři zářezy na hlavě, že jsou i jiné sošky venuší, 

že je Věstonická venuše menší, než jsem si myslela, že je venuše i z Pavlova, že si na obličej 

nanášeli červenou barvu, že je Věstonická venuše slepená, že tu byl nalezen kosterní hrob tří 

mladých lidí … 

Bylo to tu fajn, jednou se tu chci zase vrátit. Doporučila bych to tu, protože se dozvíte hodně 

zajímavých věcí.                Lucie 

 Archeopark je z větší části pod zemí, je tu knihovna, asi osm venuší (kopií), replika hrobu 

tří mladých lidí, lebka vlka nalezená v místě archeoparku. Muzeum mě překvapilo spoustou 

panelů a promítačů.                 Prokop 

Sošky byly různého tvaru, různé výšky a velmi zajímavé je se zamyslet, jak to v té době vyráběli a 

zvládali. Program byl nabitý a energický. Zhlédli jsme film o celé historii na toto téma, také jsme 

se zapojili do několika her. 

Dozvěděl jsem se, že zde vedle mě byla nalezena Venuše z Pavlova, že je více sošek než 

Věstonická venuše, že jsou sošky menší, než jsem si myslel.     Matyáš 

Dozvěděla jsem se, že existuje několik venuší, některé nemají hlavy, že lovení mamutů v jámě je 

mýtus, že v minulosti se našla trojice koster vedle sebe.        Nikita 

   
 

Mgr. Martina Šlapalová 

 

INZERCE: 

*  Prodej pneumatik – osobní – dodávkové 

Po dohodě možnost přezutí. 

Kontakt: Ladislav Bartoň, tel.: 736 645 670, pneumatiky.barton@seznam.cz  

 

* Přijmu brigádníky na výpomoc ve skladě, vhodné pro aktivní důchodce a důchodkyně, 

maminky na MD. Nástup dle dohody. 

Pro bližší informace volejte: 603 975 529 
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Zpráva o činnosti mateřské školy za měsíc září 2021 
 

Tak a je to tady! Prázdniny skončily, začal nám nový školní rok, a my jsme rádi, že jsme 

mohli v naší školce přivítat nové děti jak ve třídě ježečků, tak i u větších veverek.  

Děti se seznámily s novými učitelkami, jak to ve školce funguje, jaká máme pravidla a 

hlavně se seznámily se svými novými kamarády. K tomu se přidala nějaká ta básnička či písnička 

a už nám tady bylo spolu veselo.  

Domluvili jsme se, že každou středu budeme mít velký tělocvik stejně, jak to děti bude čekat 

ve škole. Na pátek připadá „Hračkohraní“, kdy si děti mohou do školky donést svou oblíbenou 

hračku či plyšáčka, které pak ukážou kamarádům.  

Po celý měsíc se děti dozvídaly zajímavé informace například o ovoci a zelenině, vysvětlili 

jsme si co dělat, abychom byli zdraví, z čeho se skládá lidské tělo, jak si správně čistit zoubky nebo 

jakými smysly poznávají svět.  

Měsíc září je u konce a my vítáme měsíc říjen, kde budeme společně poznávat krásy 

podzimu, a kdo ví, třeba se nám podaří zahlédnout i ptáčky, kteří odlétají do teplých krajin.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Veverky u kapličky 

 

 

 

 

Inzerce: 

Koupím dům nebo stavební pozemek ve Veřovicích a okolí. Nejsem realitní kancelář. 

Děkuji za nabídky. Tel. 607 275 418. 

Ježečci u koní 

Markéta Petrášová 
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„Vypotit se pro radost, vařit v potu svoje těla, 
potom zchladit pot i zlost, hezky se to  
v sauně dělá.“ 
 
Saunová sezóna zahájena: 
STŘEDA – 17.00 – 20.00 – MUŽI 
PÁTEK –    17.00 – 19.00 – ŽENY 

        19.00 – 21.00  - MUŽI 

NEDĚLE – 15.00 – 17.00 – ŽENY 

         17.00 – 20.30 – MUŽI 

MOŽNOST OBJEDNÁNÍ TAKÉ SOUKROMÉ SAUNY – NA TEL. ČÍSLE: 728 170 508 

Orlovna Veřovice, Veřovice 622 
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Český zahrádkářský svaz ZO Veřovice 
Vás zve na 

VÝSTAVU 
konanou u příležitosti 50. výročí od založení 

 

… uvidíte             historii a činnost  zahrádkářů ve fotografiích    

… nakoupíte          ..  keře okrasné i užitkové 

                               ..  ovocné stromky 

                               ..  květiny k výsadbě ..  na zahradu      

                                                                ..  na hroby 

                                                                ..  do truhlíků 

                               ..  vázané dušičkové kytice a ozdoby                                       

… odpočinete si   při dobrém jídle a pití. 

Výstava se bude konat v Kulturním domě ve Veřovicích 

od čtvrtka               21.10.2021       12 – 17 hod. 

v pátek                   22.10.2021       10 – 17 hod. 

v sobotu                 23.10.2021       10 – 17 hod. 

a končí v neděli      24.10.2021       10 – 12 hod. 

Na Vaši návštěvu se těší zahrádkáři z Veřovic. 
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J U B I L A N T I  měsíce října 2021 

Pavel Suda, Jana Matušová, Miroslav Pitel, Šárka Gruntová 

 Jarmila Machová, Břetislav Konvička 

  Zdeněk Černoch, Alojz Pitel 

Gratulujeme jubilantům, kteří v letošním měsíci říjnu oslaví 

svá životní jubilea. 

Přejeme mnoho zdraví, spokojenosti a pohody. 
 

 

Vzpomínky: 
 Dne 3. října 2021 by se dožila 90 let paní Božena Černochová. 

S láskou a úctou vzpomíná dcera Táňa a syn Lubomír s rodinami. 

 

 Dne 11. října 2021 by se dožil 70 let pan Jan Juračák. S láskou vzpomínají manželka, dcera a 

synové s rodinami. 

 

 Dne 30. října 2021 by se dožil 90 let pan František Černoch. Stále a s láskou vzpomínají syn 

František a snacha Věra s rodinami.   

 

 A čas jde dál. A přesto, růže a fialka se stále třpytí v slzách smutku. Kdepak je těch 20 let, co jsi 

nám řekla své sbohem? S láskou v srdci na maminku Jarmilu Veselkovou vzpomíná dcera Naďa s 

dětmi.  

 

Poděkování: 

Děkujeme hasičům z Nového Jičína, Sboru dobrovolných hasičů z Mořkova a Veřovic.  

Velice si vážíme jejich práce.                                           

Rodina Kotlárova________________________________________________________________   

  
Veřovský zpravodaj – periodický tisk územního samosprávného celku. Vydavatel: Obec Veřovice, 742 73 Veřovice 

670. Číslo 10/2021 vydáno dne 4. října 2021. Vychází měsíčně v nákladu 630 ks. Uzávěrka 30. každého měsíce. 

Zodpovědný redaktor: Martin Fojtík. Připravila: Eva Bartoňová. IČ: 00298531, e-mail: obecni.urad@verovice.cz, 

webové stránky: www.verovice.cz, tel.č. 556 857 093. Evidenční číslo zpravodaje: MK ČR E 19217.    
Obecní úřad si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje. Tisk: Obecní úřad Veřovice. 


