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Zpravodaj
města Velké Opatovice

UPOZORNĚNÍ!!!
Nová lokalita - RD Hliníky
Byla zahájena stavba „Velké Opatovice - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Hliníky pro
výstavbu RD včetně rekonstrukce kanalizační ČS a výtlaku na ulici K Čihadlu“.
Upozorňujeme občany, aby se v této lokalitě nepohybovali (ani se psy), jedná se o zřízené
staveniště, které je řádně označeno.
Dále upozorňujeme na dočasné vymezené staveniště v horní části lokality Hliníky (u trafostanice), které je označené. I tento prostor je součástí stavby. Prosíme, respektujte zákaz
vstupu a zákaz parkování vozidel.
Děkujeme!

Rozhovor s tajemníkem
Mohl byste se občanům města představit? Nepocházíte z Opatovic, občané Vás tak neznají.
Kdo je tedy Miroslav Hartl?
31 roků jsem vyrůstal a žil v blízkých Uhřicích a po svatbě
jsme s manželkou postavili rodinný dům v Knínicích, kde
nyní spolu s šesti dětmi sedm let šťastně žijeme.
Čemu jste se věnoval před prací pro Městský úřad ve Velkých Opatovicích? Proč jste se rozhodl přihlásit se do výběrového řízení na tajemníka?
Po studiu vysoké školy v Brně jsem od roku 2006 pracoval
ve firmě zabývající se informačními systémy pro veřejnou
správu, kybernetickou bezpečností a komunikačními technologiemi. Téměř denně jsem byl v kontaktu se zákazníky primárně veřejné správy, a to včetně
Městského úřadu Velké Opatovice. Mimo toto hlavní zaměstnání jsem v letech 2006 - 2010 vykonával funkci místostarosty v Uhřicích a v letech 2010 - 2014 pak starosty obce. Od roku 2018 jsem
i zastupitelem a předsedou stavební komise v Knínicích. Na pozici tajemníka jsem se rozhodl
přihlásit, protože věřím, že své dosavadní profesní zkušenosti a také již čtrnáctileté poznávání
místního úřadu mohu zhodnotit a mohu tedy být pro úřad přínosem.
Přibližte, prosím, občanům funkci tajemníka městského úřadu. Co vlastně dělá, čím se zabývá, jaké má úkoly?
Tajemník zajišťuje výkon přenesené působnosti (státní správy) a plní úkoly na základě zákona
o obcích. Dále má na starosti personální agendu, je prostředníkem mezi samosprávou (radní,
zastupitelé) a zaměstnanci města. Podílí se na přípravě nařízení města a obecně závazných vyhlášek.
Ve spolupráci se zaměstnanci úřadu připravuje podklady pro jednání rady a zastupitelstva města.
Zjednodušeně je takovým ředitelem úřadu a je odpovědný za jeho chod.
Jaké hlavní cíle si Vy dáváte v nové funkci? Máte nějaké své priority, kterým se chcete na úřadu
věnovat?
Cílů či priorit je řada, například optimalizace, případně elektronizace vnitřních procesů v rámci
úřadu, podpora pozitivní atmosféry u zaměstnanců a zajištění jejich odbornosti, zvýšení komfortu komunikace mezi úřadem a občany a využívání moderních komunikačních prostředků
a zefektivnění vynakládání finančních prostředků na provoz. Chci, aby chod úřadu byl postaven
na hodnotách: vstřícnost, otevřenost, hospodárnost, profesionalita a modernost.
Máte nějaké své životní motto, kterým se rád řídíte?
Žít přítomnost.
Láska je čas, který věnujeme těm, které milujeme.
Závěrem bych chtěl říct, že si velmi vážím současného kolektivu zaměstnanců a touto cestou jim
chci i poděkovat za jejich přijetí.

www.velkeopatovice.cz

Vážení a milí příznivci
„Běhu naděje“
V měsíci červnu 2021, jsme měli v plánu pořádat ve Velkých Opatovicích
další ročník humanitární akce Běh naděje.
Ale protože člověk míní a příroda a Covid 19 mění (naše plány), museli jsme
stejně jako minulý rok tuto bohulibou
akci zrušit.
Stejně jako v roce 2020, tak i letos
všichni doufáme, že příští rok 2022
budeme moci Běh naděje už opravdu
uspořádat.
Takže máte více než celý rok na běžeckou přípravu vy i vaši blízcí a přátelé
...a jak se říká, „kdo nezahálí, tam je to
jasně vidět na první pohled“! Přejeme
vám všem dobré zdraví a otevřené srdce.
Pavel Müller+Ing.Milan Mazura,
pořadatelé BN ve Velkých Opatovicích

POZOR!
Zakoupené vstupenky na zrušené
vystoupení Ladislava Špačka můžete
vracet v Infocentru ve Velkých
Opatovicích v otevíracích hodinách:
Po – Pá: 8 – 16 hod.
O zmíněnou akci
však nepřijdete.
Nový podzimní
termín je

23. 9. 2021,

ale na tento termín
již budou platit
nové vstupenky!
Děkujeme za
pochopení.
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Informace z jednání městské rady
Rada města dne 12. 4. 2021
I. schválila
1. zápis a usnesení č. 69 z jednání Rady města Velké Opatovice dne
29.3.2021
2. záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 803, ostatní plocha v k. ú.
Velké Opatovice o výměře cca 45 m2
3. Smlouvu o nájmu nebytových prostor – místnost č. 104 a 105 v budově Mládežnická 430. Záměr pronájmu prostor v budově Mládežnická 430 je nepřetržitě zveřejněn na úřední desce od 7.11.2012
4. výpůjčku části pozemku parc. č. 322/1 v k. ú. Velké Opatovice
o výměře cca 322 m2 pro SVJ Jevíčská 365, která nahrazuje původní
smlouvu o výpůjčce a ukládá starostce města tuto smlouvu o výpůjčce podepsat. Záměr výpůjčky byl zveřejněn na úřední desce
19.3. – 6.4.2021.
5. Smlouvu o zřízení služebnosti číslo 2021-SML/717/2343-18/Ru
s Povodím Moravy, s. p. a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.
6. Smlouvu o dílo č. 080421 s BS-IMEX, s.r.o. Brno na dílo „Velké Opatovice – Inženýrské sítě a komunikace v lokalitě „Hliníky“ pro výstavbu RD včetně rekonstrukce kanalizační ČS v lokalitě „Pod Dubím“
a kanalizační výtlak“ a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat
7. úpravu pronajatého pozemku parc. č. 28 v k. ú. Velké Opatovice
k rozšíření pergoly a vytvoření plochy pro nádoby na odpad na náklady žadatele
8. poskytnout dar ve výši 2.000,- Kč na podporu Linky bezpečí, z. s.
9. výběr žadatelů o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení (FRB)
a doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí půjček z FRB
všem žadatelům v požadované výši
10. podat opakovanou žádost o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky pro jednotku SDH Velké Opatovice

11. záměr ZZS JMK, p. o. na umístění záložního zdroje elektrické energie a lednice pro výjezdovou základnu IZS ČR
12. zadat poptávku na zpracování projektové dokumentace včetně
inženýringu na výstavbu poldrů ve Velké Roudce
13. výrobu a osazení zábradlí na chodník K Čihadlu dle předložené nabídky

Rada města dne 26. 4. 2021
I. schválila:
1. zápis a usnesení č. 70 z jednání Rady města Velké Opatovice dne
12.4.2021
2. smlouvu o pachtu části pozemku parc. č. 322/1 o výměře 42 m2
v k. ú. Velké Opatovice uzavřenou s paní MD
3. Přílohu č.1 ke smlouvě č. 22/18 s Technickými službami Malá Haná
s.r.o. a ukládá starostce podepsat tuto Přílohu
4. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
s PODA a.s. Ostrava za úplatu 3.000,- Kč bez DPH
5. pořadí přidělení bytu č. 7 na ulici Žleb 20 následovně: JP, EŠ, VH
6. Základní škole V. Opatovice čerpat investiční fond ve výši 72.063,Kč na opravu části kanalizace
7. Rozpočtové opatření č. 3/2021
8. Studii rekonstrukce sportoviště u ZŠ V. Opatovice – 2. etapa vyjma
objektu SO 08 objekt zázemí
9. poskytování drobných nepeněžních darů dle rozsahu a limitu uvedených v tabulce na roky 2021 a 2022
10. nabídku na zpracování Územní studie lokality Hliníky od společnosti Atelier „AURUM“ s.r.o. Pardubice ve výši 54.450,- Kč
11. cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace opravy
komunikace na ulici Nádražní ve výši 108.900,- Kč

Plné znění Usnesení rady naleznete na stránkách:
www.velkeopatovice.cz

Májová vycházka
Zdravím tě můj milý čtenáři! Už je tomu víc než rok co jsme se viděli. Už
společně s tebou doufáme, že to období covidového temna se nachýlilo ku svému konci. Když jsme ve výboru našeho KČT sledovali povzbudivý vývoj a snižování počtu nově nakažených, napadla nás myšlenka,
že když dodržíme maximum protiepidemických opatření, pokusíme se
o alespoň nějakou akci. Napadla nás Májová vycházka.
Termín jsme si stanovili na 8. 5. 2021. Kdyby byl svět v pořádku, potkali
bychom se v tomto datu na našem pravidelném pochodu do Javoříčka. Bohužel zavřené restaurace, a taky následné shromažďování v cíli
a společný odjezd autobusem, nám uskutečnění nedovolili. Pevně věříme, že příští rok už bude vše v nejlepším pořádku.
Letos jsme tedy zvolili mimořádný pochod z Velkých Opatovic. Použití
připravených tras k loňskému Prvnímu jarnímu výšlapu se nám vyloženě hodilo. Využili jsme i vytištěné mapky. Účastníci dostali jako raritu
i pamětní listy, které byly k původní akci vytištěny. Dokonce jsem na
Facebooku zaznamenal pochvalu za
ekologický přístup při použití těchto
materiálů.
Na startu všech 75 účastníků rovnou
k pamětnímu listu dostalo odznak Jarní kilometry a Tatranku na cestu. Děti
dostaly ještě návdavkem milou maličkost. A už se mohlo zvesela vyrazit.
Počasí bylo na turistiku víc než ideální,
slunečné, ale ne horké.
Hned na úvod obou tras 6 a 15 km
jsme v zámeckém parku potkali Opatovskou borovici, strom roku 2014 pro
Českou republiku. Poté jsme pokračovali na Šraňky, odkud jsme se mohli
z nadhledu porozhlédnout po pod-

statné části Velkých Opatovic. Po vlastním značení se naše trasy napojily na červenou turistickou značku, která nás dovedla ke skalním reliéfům a na Hradisko. Poté jsme sešli do Velké Roudky, kde jsme míjeli
zašlou slávu místních lázní. Bohužel i Františkův pramen byl poškozen.
U autobusové zastávky se trasy oddělily. Šestikilometrová se vracela
po silnici do Velkých Opatovic. Patnáctikilometrová pokračovala směr
Malá Roudka.
Dále cesta vedla klasicky jako při vítání jara, směr Brťov, a mezi poli
a lesy do Malonína v Bělé. Celou cestu tu a tam lemovaly krásně rozkvetlé stromy. Radost pohledět. Horší byl pohled na těžbu dřeva
v lesích. Ale s tím nic nenaděláme. Jarní příroda všechno přebila a dojem z vycházky zůstane jen pozitivní!
Z Bělé jsme po silnici přešli do Smolné, kde jsme vstoupili do kraje lesa
a pěšinka nás vedla směrem k Šachtě nad Opatovicemi. Mezi stromy
se otvíraly hezké pohledy do údolí na Bělou a Smolnou. I vy se můžete
také pokochat v naší fotogalerii.
No, a že jsme cíl vlastně neurčili, ukončím dnešní report u šachty.
Závěrem mi dovolte pozvat vás na
12. června na náš hlavní pochod Šamotový plátek. Start se uskuteční od
sokolovny ve Velkých Opatovicích od
6:00 do 10:00 hodin. Určitě počítejte
s tím, že budeme stále muset dodržovat určitá protiepidemická opatření, ale
pevně věříme že v té době už budou
zase volnější.
Děkuji vám za přečtení mého článku
a za celý náš Klub českých turistů, odbor Velké Opatovice, vás zdravím!
Kája Hrdina

www.velkeopatovice.cz
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Zprávy ze ZUŠ Velké Opatovice

ZUŠ Open 2021
„Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění. Ve světovém měřítku jsou
zcela unikátním vzdělávacím systémem, který je třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat.“
Magdalena Kožená
ZUŠ Open je celostátní happening základních uměleckých škol. Letos budete moci všechny připravované akce naší ZUŠ, které plánujeme v červnu, sledovat díky omezením na kanále youtube
ZUŠ Velké Opatovice nebo na místní kabelové televizi (TV Regio). Pouze jedna červnová akce
výtvarného a literárně-dramatického oboru se bude konat v prostorách zámeckého parku.
Na měsíc říjen plánujeme koncert Petry Šanclové a Michaela Vašíčka ve stálém kině ve Velkých
Opatovicích.
Projekt je podporován Nadačním fondem pro podporu ZUŠ pěvkyně Magdaleny Kožené, která na své náklady zajistí velkou celorepublikovou profesionální kampaň. Tento projekt se paní
Magdalena Kožená rozhodla realizovat na podporu základních uměleckých škol a posílení jejich
respektu. Cílem je zapojit v jeden den co nejvíce základních uměleckých škol v ČR.
ZUŠ Velké Opatovice připravuje v rámci ZUŠ Open 2021 celkem šest akcí. Letošní společné téma
je „Rodina“.
po 7. 6. 2021 od 18:00 můžete sledovat premiéru záznamu „Vážně nevážného koncertu“ na
kanále youtube ZUŠ Velké Opatovice nebo na kabelové televizi TV Regio do 13. 6. 2021 (pouze
ve Velkých Opatovicích), na kterém se představí žáci ZUŠ. Vyslechnete skladby, které si žáci připravili pod vedením svých vyučujících v době distanční výuky.
út 8. 6. 2021 od 17:00 připravujeme spuštění videa prací žáků výtvarného oboru pod vedením
MgA. Renaty Štindlové, na kterém uvidíte pásmo prací pod názvem „Drobečky z domácích kuchyní“, vytvořené dětmi během distančního vzdělávání. (kanál youtube ZUŠ Velké Opatovice)
st 9. 6. 2021 od 17:00 bude spuštěna digitalizovaná výtvarná dílna mladších i starších žáků,
která vznikala během distanční výuky ve školním roce 2020/2021 pod vedením MgA. et Mgr.
Františka Žáčka. (kanál youtube ZUŠ Velké Opatovice)
čt 10. 6. 2021 od 17:00 vás srdečně zveme na terasu ateliéru výtvarného oboru a do parku
před ateliérem na poetický podvečer nazvaný „Rozvolněte se, prosím!“. Uvidíte premiéru představení jednoho herce v podání žáků literárně-dramatického oboru pod vedením MgA. Zdeňky
Selingerové. Dále můžete navštívit vernisáž absolventské výstavy Magdaleny Gerbrichové, která
se výtvarným činnostem věnovala pod vedením MgA. et Mgr. Františka Žáčka. Také si budete
moci prohlédnout výstavu prací žáků výtvarného oboru z distanční výuky ze třídy MgA. Renaty
Štindlové a MgA. et Mgr. Františka Žáčka.

/3

Pohotovostní služby
na zubním oddělení
Víkendy od 8-13 hod., mimo výše uvedenou
dobu je služba zajištěna v Brně, Úrazová nemocnice, Ponávka 6 - tel. č.: 545 538 111

5.6.

Dr. Giryeva Halyna
Boskovice, Lidická 8
734 231 261

6.6.

MUDr. Grenarová Marie
Blansko, Vodní 5B
724 081 182

12.6. MDDr. Hájková Barbora
Blansko, Gellhornova 9
725 332 967
13.6. MUDr. Hanáková Jitka
Blansko, Pražská 1b
516 418 788
19.6. MUDr. Havlová Petra
Blansko, Pražská 1b
721 425 074
20.6. MUDr. Hosová Eva
Rájec, Zdrav. středisko
516 432 138
26.6. MUDr. Hošáková Kateřina
Adamov, U Kostela 4
516 446 428
27.6. MUDr. Houdková Radka
Blansko, Pražská 1b
731 144 155

ne 20. 6. 2021 od 18:00 se můžete těšit na premiéru „Koncertu učitelů“, který věnujeme především tatínkům. V neděli 20. 6. 2021 je Den otců. (kanál youtube ZUŠ Velké Opatovice a TV
Regio do 26. 6. 2021)
so 2. 10. 2021 od 16:00 se, jak doufáme, bude ve stálém kině ve Velkých Opatovicích konat
koncert Petry „Šany“ Šanclové a Michaela Vašíčka, na kterém vyslechnete autorské písně Petry Šanclové z jejích dvou CD „Ze
země vah“ a „Rafičky z hodinek“.
ZUŠ Open 2021 v našem městě
jsme pro vás mohli připravit díky
podpoře a dobré spoluprácis
pracovníky Služeb města Velké
Opatovice, s. r. o., díky finanční
podpoře Města Velké Opatovice
a hlavně díky nelehké práci učitelů ZUŠ a úžasné podpoře rodičů,
za kterou jim moc děkujeme. Velké poděkování patří také našim kameramanům panu Milanu
Konečnému, Šimonu Švubovi a zvukaři panu Miroslavu Horkému. Děkujeme také za úpravu videí panu Lumíru Moučkovi.
Budeme rádi, když nás budete v uvedených termínech sledovat nebo se přijdete osobně podívat…
Marcela Ladecká, ředitelka ZUŠ

www.velkeopatovice.cz

Vzpomínka
Dne 3. května zasáhla všechny fotbalové
příznivce smutná zpráva, že nás navždy
opustil pan Richard (Tumba) Kouřil.
Do fotbalového nebe odešla jedna z ikon
velkoopatického fotbalu. S fotbalovým
hřištěm byl spojen celý jeho život, ať už
jako aktivního hráče, nebo ve vyšším
věku jako fanouška a obětavého pomocníka s údržbou hřiště. Byl snad na každém
zápase, ať už hráli žáci, dorost, nebo muži.
Věříme že v nejbližší době nám situace
dovolí uctít jeho památku minutou ticha
při nějakém fotbalovém zápase. Určitě si
to zaslouží.
Čest jeho památce
Oddíl kopané
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Co nového u nás ve škole - Rotujeme!
Minule jsme si přiblížili, jak je škola
nachystaná na své žáky. Dnes se podíváme na to, jak ve škole pracujeme, když jsme konečně ve škole! Sice zatím v rotaci, ale snad to bude
příští měsíc zase jinak. Prostě se nenudíme, protože jsme neustále ve
střehu!
Výuka venku
V souladu s doporučením MŠMT a díky
i příznivějšímu počasí se žáci prvního
stupně učí i venku.
Využívá se nejen
venkovní učebna,
ale i celý pozemek
školy, areál zdraví
apod.
Venku se dá učit leccos, přírodověda, prvouka, ale třeba i matematika. Badatelskou výuku si vyzkoušeli
žáci například s geometrickými
tvary.
A nově získané poznatky se pak
lépe promítají do znalostí.

Online výuka
Rotace znamená, že ne všichni žáci jsou ve škole, část je stále na distanční výuce a má online hodiny. Jak se stále zdokonalujeme v digitálních nástrojích, tak umíme stále více a více. Třeba při online hodině
fyziky pak mohou probíhat i malé pokusy:

A při výuce informatiky se naučíme pracovat s grafickými programy,
abychom mohli vyrobit přáníčko ke Dni matek:

A těmito krásnými přáními se dnes rozloučíme.
Doporučujeme sledovat naše nové webové stránky a také profil na FB,
kde neustále něco zveřejňujeme.
Na závěr bychom chtěli poděkovat tatínkům našich žáků – panu Korbelovi a panu Žákovi, kteří pomohli připravit vyvýšené záhony a my můžeme dále pěstovat zdravou zeleninu, která je určena do školní jídelny.
Mgr. Markéta Illová
Venkovní učebnu si po svém návratu do
školy užívají i deváťáci. Tady například
v dějepisu zpracovávají materiál o Norimberském soudním tribunálu
a vině a trestu (s trochou hudby…).
Čarodějnice
Člověk by si řekl, že čarodějnice přežijí všechno.
A pak přišel koronavirus.
Všechny plánované akce
ve škole vzaly za své, protože se třídní kolektivy
nesmí promíchat, musejí
zůstat homogenní. Když se
však spojí čarování, míchání barev (lektvarů), kouzla
a badatelská výuka fyzikálních zákonů,
tak vzniknou zajímavé věci – třeba jak je
to s tou rovnováhou, nebo jakou barvu
dostanu smícháním červené a žluté…

www.velkeopatovice.cz

P. S: Ve vestibulu nám „vyrostl“ strom.
A hned na něm „uzráli“ naši skvělí žáci.
I v době koronavirové nás úspěšně
reprezentují! Děkujeme!
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TJ SOKOL VELKÉ OPATOVICE VE SPOLUPRÁCI
SE ZŠ VELKÉ OPATOVICE POŘÁDAJÍ:

tábor
ý
k
s
t
s
Přímě
ortu
p
s
ý
n
l
p
o 16 let
i od 8 d

pro dět

Čekají vás sportovní aktivity za každého počasí – fotbal, florbal, volejbal,
nohejbal, basketbal, baseball, líný tenis, stolní tenis, návštěva koupaliště,
cvičení na workoutovém hřišti, turistická vycházka spojená s opékáním
párků, ale například i orientační závod, přednáška o zdravém životním
stylu a sportu v dospívání nebo beseda se sportovní osobností.

Termíny:
12.7. - 16.7.2021
9.8. - 13.8.2021
(vždy od 9 do 16h)

Cena: 1 800,-Kč
Zahrnuje oběd a odpolední svačinu ve formě ovoce, pitný režim, sportovní pomůcky, dres
na památku, ceny do soutěží, pojištění účastníků (v případě potřeby i antigenní test)

Informace: Ladislav Pospíšil 606 787 873 cukrarvo@seznam.cz
Pavla Müllerová 723 176 222 mullerova.pavla@seznam.cz

NEPOTŘEBNÉ VĚCI POTŘEBNÝM

Město Velké Opatovice ve spolupráci s Diakonií
Broumov
pořádá
sbírku textilu
Sbíráme:
➢ Veškeré oděvy - dámské, pánské, dětské – nepoškozené s fungujícími zipy
➢ Obuv – nepoškozená (zavázaná v igelitové tašce)
➢ Kabelky, batohy – pouze nepoškozené a s funkčním zipem
➢ Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky – čisté i mírně poškozené
➢ Přikrývky, polštáře a deky, pouze péřové
➢ Záclony, závěsy – nepoškozené
➢ Látky (minimálně 1m2)
➢ Knihy
➢ Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
Předmětem sbírky není:
➢ znečištěný a vlhký textil
➢ ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
➢ nábytek, jízdní kola, kočárky
➢ lyže, lyžáky
➢ nádobí bílé i černé, skleničky, porcelán

Příjem věcí do sbírky se uskuteční ve dnech:

07.06.2021, 09.06.2021, 14.06.2021 a 16.06.2021
vždy od 15:00 do 17:00 hodin v budově vrátnice zámku

www.velkeopatovice.cz
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HL E DÁME
· ŘIDIČE VYSOKOZDVIŽNÉHO VOZÍKU/NÁKLADNÍHO AUTA
· OPERÁTORA TAVICÍHO AGREGÁTU
· DĚLNÍKA SKLÁŘSKÉ VÝROBY
· MECHANIKA ELEKTRONIKA
· PROVOZNÍHO ZÁMEČNÍKA

Více informací na:
+ 420 516 427 706; + 420 739 661 710
Iva.petrova@sklomoravia.com
www. sklomoravia.cz

www.velkeopatovice.cz
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Nedožitá životní jubilea

Sčítání lidu 2021

- Mgr. Stanislav Čada – vzpomínku věnujeme i tomuto učiteli.
Do zdejší Základní devítileté školy nastoupil po dokončení studia
v r. 1975 jako učitel se specializací na hudební výchovu. Na škole založil dětský pěvecký sbor Hanáček, se kterým reprezentoval nejen
školu, město, okres, ale i kraj. Na soutěžích, festivalech a přehlídkách
získával sbor přední ocenění a na základě úspěchů se stal členem
Unie českých pěveckých sborů v České republice. Sbor reprezentoval i na Slovensku, kde navázal spolupráci s dětským pěveckým
sborem z Kolárova. Pamětníci, připomeňte si řadu pěkných vystoupení tohoto souboru v naší sokolovně. V roce 1991 odchází ze školy
a nastupuje do funkce školního inspektora v Blansku. Odtud v r. 1995
přechází jako školní inspektor do Brna, kde později zastával funkci
vrchního školního inspektora pro Jihomoravský kraj. Od roku 1998
působil v Praze, kde byl jmenován ředitelem odboru organizace
a výkonu ČSJ. Jenomže na dovolené v Chorvatsku 10. září 2001 umírá – ve 49 letech.

V těchto dnech probíhá v České republice sčítání lidu.
Sčítání bylo prováděno, tehdy v Opatovicích, např. již roku 1771. Bylo
očíslováno 106 domů, včetně zámku, školy, hostince, mlýnů, jakož to
i domů činžovních, obecních i panských. Bylo přiděleno 106 evidenčních čísel.
V roce 1791 mají Opatovice 114 domů, ve kterých žije 156 rodin a 79
sedláků. Dohromady 848 křesťanů a 7 židů. Celkem 855 duší.
O sto roků později 1891 se Velké Opatovice rozrostly na 217 domovních čísel, ve kterých se uvádí 16 duší, z toho 7 nekatolíků a 14 židů.
Duchovní otci jsou dva, tři učitelé a jedna učitelka. (Doslovně opsáno
– v březnu 2001 napsal do Zpravodaje města p. Zdeněk Budín, pozn.).
Jaké to bylo roku 2011? Z 25. na 26. 3. roku 2011 o půlnoci nastává den
D – do 14. dubna. Všichni lidé dostali formuláře od sčítacích komisařů,
pomáhali s vyplňováním. Každý člověk vyplnil Sčítací list osoby sám
za sebe, každá domácnost jeden Bytový list dohromady a majitelé či
správce domu dostane ještě Domovní list. Do 14. dubna – Buď: ON-LINE – vyplněný na internetu – osobní odevzdání komisaři – zdarma
odeslání poštou v obálce od komisaře. Předáno po 14. 4. skoro 10 milionů archů. Celkový rozpočet sčítání je 2,48 miliardy Kč. Sčítání je povinné. Kdo neodevzdá formulář, hrozí mu pokuta až 10 tisíc Kč.
16. prosince uvedeno v deníku Rovnost: „Jsem Moravan, uvedl každý
čtvrtý v Jihomoravském kraji. Moravská národnost je druhou nejsilnější
v České republice. Celkově se k ní přihlásilo přes půl milionu lidí. Člověk
si uvědomí svou národnost nejlépe, když vycestuje za hranice rodné
země.“
Marie Pospíšilová

Tak, jak jsem napsala v minulém Zpravodaji, na zemřelé učitele vzpomínáme s láskou a úctou.
Děkuji rodině, za poskytnuté informace.
Další významné osobnosti našeho města
Nejen ve Zpravodaji města, novinách, publikacích se objeví „šotek“.
I mě se do prstů také vloudil a napsala jsem, že letos uplyne 100 let
od narození akademického sochaře Karla Otáhala. Omlouvám se čtenářům a prosím opravte si! Letos uplynulo od narození 120 let! Před
20 lety ke 100. výročí jeho narození proběhlo v našem městě hodně
vzpomínek a akcí.
- František Kouřil – je další významnou osobností města. Narodil se
v lednu 1909. Tatínka si moc neužil. Přišla I. světová válka a otec musel narukovat. Byl raněn, převezen do nemocnice do Brna, kde v roce
1918 zemřel.
Pan Kouřil se vyučil čalouníkem a řemenářem a měl doma Na Hrázi
dílnu. Od mládí jej zajímala historie. Vyprávěl mi, jak chodil na faru,
kde se probíral knihami a jeho zájem o historii se rozvíjel. Když v roce
1951 přišel na farnost pan profesor Bohumil Zlámal, velký historický badatel, začali se oba zabývat dějinami Opatovic. V roce 1928 se
pan Kouřil stal jedním z hlavních pořadatelů oslav 650 let první písemné zmínky o Opatovicích a k tomuto výročí byla vydána kniha
o historii obce. Dějiny Velkých Opatovic byly vydány také v roce 1969
u příležitosti povýšení na město.
A potom už to začalo, pan Kouřil psal a psal, až do konce svého života. Byl naším sousedem, často jsem za ním chodila na rady. Stejně
tak i mnoho studentů, učitelů a všech, co potřebovali něco vědět
o historii obce. Vždy všem vyhověl.
Stál u zrodu Historicko-vlastivědného kroužku, aktivně se podílel
na vydávání Malé Hané, později Organizačních zpráv. Byl členem
Muzejní vlastivědné společnosti v Brně. U nás pořádal vlastivědné
konference na vysoké úrovni za účasti předních historiků. Z těchto
konferencí vydával Sborníky přednášek. Spolupracoval s mládeží,
předával jim svoje znalosti a lásku k historii města. Mimo jiné sepsal
historii našeho kostela sv. Jiří, historii hasičů, Národopis Velkoopatovicka v roce 1991 a mnoho dalšího a dalšího. Také se zasloužil
o obnovení a zhotovení repliky dvouramenného kříže v r. 1993 na
památku ruských zemřelých vojáků z napoleonské války z r. 1813.
Za tento čin dostal z Moskvy poděkování a vyznamenání za zásluhy.
Do posledních dnů svého života psával pravidelně do Zpravodaje
města. Měl ještě hodně plánů, toužil se dožít nového tisíciletí. To už
mu nebylo dopřáno. Zemřel 21. srpna 1999.
Byl vzácný člověk, na kterého se nezapomíná. A my už si v příštích
Zpravodajích města připomeneme 230. výročí našeho kostela –
1791-2021.
Marie Pospíšilová

Upozornění pro návštěvníky festivalu. Nutné mít s sebou respirátory.
Jsou nutné při kontaktu s ostatními návštěvníky. U vchodu do areálu
festivalu budou pokyny k dodržování epidemiologických opatření
platnépro dobu konání akce. Doufáme, že nás podpoříte svou účastí.
Těšíme se na vás.
Spolek ASI TAK

www.velkeopatovice.cz
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Výběr z knižních
novinek městské
knihovny
Autor

Název knihy

ČERVNOVÉ MOZKOHRÁTKY
V minulém cvičení jsme zavzpomínali na známé osobnosti a snažili se
vytvořit partnerské dvojice. Věřím, že jste byli úspěšní.
Žánr

Správné odpovědi: 1 – J ; 2 – N ; 3 – A ; 4 – O ; 5 – B ; 6 – M ; 7 – C ;
8 – L ; 9 – D ; 10 – E ; 11 – F ; 12 – H ; 13 – G ; 14 – I ; 15 – K.

společenský

Dnes ještě zůstaneme u známých moderátorských a hereckých osobností a televizních pořadů. Vzpomenete si, který moderátor provází/
provázel konkrétní televizní pořad? Možná se vám i vybaví úvodní znělky pořadů 😊.

Beletrie pro dospělé
McDowell, Kara

Buď, anebo

Mornštajnová, Alena Listopád

společenský

Nikolai, Maria

Čokoládovna

společenský

Miller, Catherine

99 dní s Tebou

společenský

Janečková, Klára

Francouzský manžel

romantický

Harmon, Amy

Vítr to ví

Shepherd, Catherine Vražda na blatech

historický

Vaše odpovědi
1. Nad dopisy diváků

a) Pavel Poulíček

detektivní

Stabenow, Dana

Devátá oběť ; Pod hladinou ;
Černé zlato

kriminální

2. Televarieté

b) Iveta Toušlová,
Josef Maršál

Brabcová, Eva

Peklověk

společenský

3. Federální
kriminální ústředna pátrá

c) Přemek Podlaha

Nachtmanová, Petra Dieta krajkového prádla

společenský

Huneňáková, Zuzana Nejhezčí mezi krávami

humoristický

Lapena, Shari

Její konec

thrillery

Lombardo, Claire

Nejhezčí dny našich životů

společenský

Paul, Gill

Jackie a Maria

biografický

Blaine, Emily

Knihkupectví polesní naděje

společenský

Castillo, Linda

Labyrint tajností

thrillery

Hušeková, Kristína

Než vybledne den

společenský

Kvarnströn-Jones,
Ruth
Svěrák, Zdeněk

Pekárna s vůní skořice

společenský

Povídky a jedna báseň

humor

Dán, Dominik

Sára

detektivní

Shepherd, Catherine Vražda bez soucitu

detektivní

Beck, Jamie

Vzpomínky na tebe

romantický

Gablé, rebecca

Druhé království
Kavárna U Anděla 3 / Dcery
naděje
Křišťálový klíč IV. / Hejnické
pastorále

historický

Jacobs, Anne
Vondruška, Vlastimil

historický

4. Barvy života
5. Kalendárium

d) Indra Vostrá
e) Vladimír Čech

6. Kufr

f ) Vladimír Dvořák,
Jiřina Bohdalová

7. Šest ran do klobouku

g) Saskia Burešová

8. Chcete být milionářem?

h) Václav Erban

9. Možná přijde i kouzelník
10. Kolotoč

i)

Kamila Moučková

j)

Pavel Zedníček

11. Toulavá kamera

k) Jiří Lábus, Jiří Korn,
Oldřich Kaiser

12. Receptář prima nápadů

l)

Pavel Lukeš

historický

Denemarková, Radka Peníze od Hitlera

historický

Clark, Julie

Poslední let

thrillery

Serle, Rebecca

Za pět let

romantický

Pro děti a mládež
Dvořáková, Petra

Julie mezi slovy

příběhy pro děti

Lippincott, Rachel

Spolu a každý zvlášť

romány pro mládež

Davina, Bell

Sofie a klubovna v ohrožení

romány pro mládež

Mathismoen, Ole

Zelená (se) Země – O přírodě,
ekologii a tak
Velká kniha Vlase a Brady
Kdo zachrání Bylínky?

populárně naučné

Skála, František
Krejčí, Markéta

komiksy
příběhy pro děti

Naučná literatura
Šárková, Danka

Krkonošská kuchařka

recepty/vaření

Knihovna otevřena v běžné půjčovní době:

úterý, čtvrtek, pátek: 800 - 1100, 1200- 1700
Městská knihovna, Dlouhá 429, tel.: 516 477 891
www.velkeopatovice.cz/kultura/knihovna/
facebook.com/knihovnavelkeopatovice

ŽIJI MEZI BLÁZNY PO DRUHÉ
Dne 24.4.2021 nacházíme za vraty výhružný dopis.
Jestli ten Váš pes nepřestane štěkat, dostane další párek.
My naše rodina a naši kamarádi si myslíme, že tenhle člověk by se měl
odstěhovat na samotu do lesa. Ale nejsme si jisti, jestli by mu nevadila
lesní zvěř. Opravdu „Travič ‚‘ nemůže mít žádné svědomí.
Vše předáno Policii ČR.
Boží mlýny melou pomalu, ale jistě.
Olivovi

www.velkeopatovice.cz
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PŘEHLED AKCÍ NA MĚSÍC ČERVEN 2021
tovice – cíl: do 18 hod. sokolovna V. Opatovice – startovné: 30 Kč,
děti 6-15 let 10 Kč, děti do 6 let zdarma

VELKÉ OPATOVICE
3.6. Slavnost Těla a Krve Páně na Kalvárii
5.6. Country festival Asi tak – pořádá spolek Asi tak – vystoupí:

13. 6. Cyklovýlet do Boskovic a okolí – pořádá Jednota Orel –

Asi tak - Velké Opatovice, Popojedem - Březí, Taverna – Prostějov, Bounty – Brno, Pražce – Louka nad Jihlavou, Stebou – Brno
– doba konání 14-24 hod. – areál Zámeckého parku – vstupné
dobrovolné

15. 6. Zahradní slavnost – pořádá MŠ II – začátek ve 14:30 hod.
20. 6. Farní den – pořádá Římskokatol. farnost - ve 14 hod. mše sv.

10.6. Klub mladých důchodců – další pravidelná schůzka – na
programu přednáška Mgr. Michala Schustera na téma „Moravský svéráz ve Velkých Opatovicích – historie výroby malovaných
dekorativních předmětů“ – Zámecký sál – začátek v 18 hod. –
srdečně zveme všechny občany Velkých Opatovic

12.6. Víkend otevřených zahrad a Muzejní noc + Dětský
den – pořádá Odbor kultury – začátek od 14 hod. – více informací + program najdete na www.velkeopatovice.cz nebo fb

12.6. Putování za šamotovým plátkem – pořádá KČT VO –
46. ročník – pěší trasy: 7, 10, 17, 26, 35 a 50 km; cyklotrasy:
40, 45, 75, 80 a 100 km – start: 6 – 10 hod. od sokolovny V. Opa-

13:30 hod. od kostela sv. Jiří

v kostele sv. Jiří a pak následuje setkání v orlovně
P Ř I P R AV U J E M E :
Červenec – srpen Výstava Fenomén Fatra - prodejní výstava retrohraček – Výstavní síň
28.-29.8. Mezinárodní výstava jiřinek – zámecký sál
23.9. Etiketa ve zkratce - one man show Ladislava Špačka – nutno
zakoupit nové vstupenky – předprodej vstupenek bude upřesněn
25.9. Divadelní představení Veletoč – herecká legenda Iva Janžurová
přichází se svou autorskou komedií, napsanou na námět další oblíbené
herečky Jany Paulové – předprodej vstupenek bude upřesněn

PROGRAM E-CINEMA (KINA) NA MĚSÍC ČERVEN 2021

Hrací den - pátek, začátek představení v 19:30 hod.

11. 6. Ženská pomsta

Bohemia Motion Pictures 88 min.
Na skupinové psychoterapii se setkají tři ženy zralého věku. Liší se sice
profesí i povahově, ale mají stejný problém, který se snaží řešit v rámci
psychoterapie. Jejich deprese a trápení mají společného jmenovatele: nevěru manželů, kterým obětovaly desítky, často i nelehkých, let
společného života. Spontánně je to sblíží a rozhodnou se, že lepší
než drahé sezení u psychoterapeuta, bude pomsta. S tou si vzájemně
pomůžou. Pro své nevěrné manžely připraví skutečné peklo na zemi.
Film je úsměvným pohledem na mužskou krizi středního věku a oslavou ženské solidarity.
Hrají: Jana Paulová, Mahulena Bočanová, Eva Vejmělková, Petr Rychlý, Robert Jašków, Miroslav Etzler, Dana Morávková, Jakub Kohák, Jiří
Ployhar ml., Pavel Zedníček, Adam Mišík, Helena Vondráčková, Dominika Myslivcová, Michal Kavalčík
Vstupné 60 Kč
Mládeži přístupno od 12 let

POZOR!!! Hrajeme v neděli od 14 hod.

20. 6. Hurá do džungle

Bioscop
89 min.
Jedno poklidné ráno se život zvířat v africké džungli obrátí vzhůru nohama. Nejlepší kamarádi, opičák Munki a slonice Chobotka zjistí, že
z ničeho nic získali schopnost mluvit lidskou řečí. A velmi brzy odhalí příčinu tohoto zázraku: V džungli přistál mimozemšťan! S sebou si
přivezl překladové zařízení, díky kterému zvířata mohou mluvit. Malý
fialový návštěvník jménem Fneep byl vyslán svým otcem, krutým dobyvatelem vesmíru, obsadit planetu Zemi! Jenže Fneep je spíš roztomilý nešika, který rozhodně nemá talent na dobývání nových světů.
Stýská se mu po domově, se svou vesmírnou lodí nešťastně havaroval
a nutně potřebuje pomoc. Munki, Chobotka a jejich zvířecí přátelé

VŠECHNA PŘEDSTAVENÍ JSOU S ČESKÝM DABINGEM, NENÍ-LI UVEDENO JINAK.

se rozhodnou spojit síly, aby malému dobyvateli pomohli dostat se
k mateřské lodi. Na jejich společné cestě zažijí spoustu legrace
a Fneep poznává, že kamarádství může být největší silou ve vesmíru.
Vstupné 60 Kč
Mládeži přístupno

25.6. Krajina ve stínu
Bonton
135 min.
Krajina ve stínu režiséra Bohdana Slámy je kronikou lidí a jedné malé
vesnice v pohraničí vláčené dějinami třicátých, čtyřicátých a padesátých let minulého století. Hrdinové filmu čelí nacismu i komunismu,
každý z nich se s jejich přísliby a hrůzami vyrovnává jinak. V popředí
příběhu pak stojí osud jedné rodiny, na kterou předválečná doba, válka i události po válce dopadají vždy plnou silou.
Život ve vsi probíhal vždy v pospolitosti, v těžkých pohraničních
podmínkách bylo pro všechny důležité zasadit, sklidit, přežít zimu
a vychovat děti. Pak ale přichází doba, kdy je nutné si vybrat, kdo
je Rakušan, Němec a kdo je Čech. Najednou je potřeba zvolit, kdo
z celoživotních sousedů je spojenec a kdo je vlastně nepřítel. Do
každodenního života lidí zasáhla historie a s ní také bezpráví, lidské
slabosti a násilí. Ze sousedů se v takovém okamžiku mohou stát i vrazi. Marie je Češka, její muž je ale pevně spjatý s místní půdou a vždy
byl Němec. Mají chalupu, pole, vychovávají syna a snaží se žít podle
toho, co je správné. Nejdříve sledují rostoucí vzájemnou nenávist lidí
ve vsi, aby pak zloba dopadla i na ně samotné.
Hrají: Magdaléna Borová, Stanislav Majer, Csongor Kassai, Barbora
Poláková, Pavel Nový, Petra Špalková, Zuzana Kronerová, Ági Gubíková a další
Vstupné 60 Kč
Mládeži přístupno od 15 let

Ceník Inzerce ve velkoopatovickém Zpravodaji:

1 cm délkové inzerce při standardní šířce sloupce 9,2 cm je zpoplatněn částkou 86 Kč + 21 % DPH
9,2 x 14 cm - barevné provedení - 1.200 Kč + 21 % DPH
9,2 x 14 cm - černobílé provedení - 800 Kč + 21 % DPH
Sleva při opakovaném uveřejnění inzerátu v intervalu 6 měsíců = 5x hrazen + 1x zdarma
Sleva při opakovaném uveřejnění inzerátu v intervalu 12 měsíců = 9x hrazeno + 3x zdarma
Grafické zpracování inzerátu - 500 Kč + 21% DPH

Koupím garáž ve Velkých Opatovicích.
tel.č.: 731 552 927

www.velkeopatovice.cz
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