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Zpravodaj
města Velké Opatovice

VELKÉ OPATOVICE – ZELENÉ SRDCE MALÉ HANÉ
K zeleni se v našem městě staví obyvatelé kladně již od nepaměti.
Historicky byly Opatovice vesnicí zemědělskou, takže vztah k přírodě
a jejím darům mají místní usedlíci hluboce zakořeněný. Již na počátku
18. století se hraběcí panstvo vlastnící opatovický statek rozhodlo upravit okolí svého zámečku. Píše se tak historie vzniku zámeckého parku.
V tomto parku pak byly vysázeny vzácné dřeviny a další rostliny, které
tu rostou dodnes. Náš zámecký park je ostatně zapsanou kulturní památkou a je jedním z mála zachovaných zámeckých parků do dnešních
dnů. I když je pravda, že ne příliš dobré přírodní podmínky posledních
let se na zdraví dřevin v parku výrazně projevily.
Jedním z velikánů našeho parku je i zámecká lípa. Její stáří můžeme
pouze odhadnout, pravděpodobně se jedná o 500 let starý strom.
V roce 2012 ji do ankety Strom roku přihlásil místní rodák, MUDr.
Dalibor Badal. Tímto rokem také odstartovala naše účast v této anketě. Lípa sice nevyhrála, ale obdržela speciální ocenění Strom hrdina. Přežila totiž několik – pro jiné stromy – smrtelných zásahů a má
se dodnes čile k světu. Naproti tomuto skvostu najdeme další zajímavý strom, Opatovickou borovici (borovice černá rakouská). Tento
strom byl také přihlášen panem Badalem do ankety Strom roku, a to
v roce 2014. Anketu v ČR vyhrál a v Evropském kole skončil na pátém
místě. Stáří tohoto stromu se odhaduje na 250 let. Opatovická borovice je unikátního vzhledu, má totiž neuvěřitelných sedm kmenů. Je
opředena mnoha legendami a jedna z nich ji popisuje jako zakletou
sedmihlavou saň, se kterou bojoval sv. Jiří. Tomuto světci je zasvěcen
i místní kostel. Zajímavostí je, že jakožto mimořádný exemplář byla
vybrána v 70. letech Botanickým ústavem Akademie věd jako mateční
strom pro sběr šišek.
No a do třetice, v roce 2018 vyhrála anketu ČR Strom roku Zádvorská lepa. Lípa, jež roste na křižovatce pěti cest v místní části Zádvoří,
byla vysázena v roce 1918 jako jedna z Lip
svobody. Přežila jako jediná z šestnácti
stromů, které byly na oslavu konce války
a vzniku samostatného státu vysázeny.
V Evropském kole se umístila na pátém
místě. Tolik k účasti našeho města v anketě Strom roku. Jak vidíte, máme tu co
obdivovat.
Nicméně Opatovice, to nejsou jen tito výherci ankety. Jak již bylo zmíněno, zámecký park skýtá mnoho dalších zajímavých
stromů a rostlin. A nejen park. Po celém
městě se snažíme udržovat zeleň v dobré
kondici. Nezbytné zásahy končící kácením

stromů nahrazujeme novou výsadbou. Jen v posledních dvou letech
došlo k několika větším výsadbám zeleně a stromů na katastru obce
a okolí. Pro představu uvedu pár z nich.
K výročí oslav 100 let vzniku ČSR jsme zasadili na bývalém hřbitově
2 pojmenované lípy, Lípu svobody a Lípu republiky. Sázení lip proběhlo za podpory Jihomoravského kraje v rámci jejich akce 100 lip – 100
oslav. Pan farář Miroslav Hřib těmto lípám požehnal. V tomto roce proběhla také výsadba dalších lip svobody po vzoru našich předků. Většina byla vysázena na bývalém hřbitově (dnes slouží jako park), další
v zámeckém parku.
Taktéž místní organizace se zapojují do péče o zeleň. Kupříkladu místní organizace včelařů nechala v parku vysázet z dotačních prostředků
některé dřeviny, vhodné pro včelstva. Parku ostatně věnujeme hodně
pozornosti. V loňském roce jsme ponechali neposečené některé louky
pro motýly a drobný hmyz. V tomto pokračujeme i letos. Máme i plány
na vybudování ekologického, interaktivního koutku pro děti.
Nová alej nám vznikla podél chodníku spojujícího město s novým hřbitovem, který se nachází kousek za městem. Vysázen byl javor babyka,
a to zejména z důvodu výsadby podél silnice. A jelikož je to druh medonosný, opět z nich mohou profitovat včelky. Všechny stromy, které jsme
v posledních letech vysázeli dobře prospívají, což je dobrým znamením
pro naše město. V tomto trendu budeme pokračovat, připravujeme
nové projekty k realizaci.
Také okolí naší základní školy prošlo změnou. Při jeho revitalizaci jsme
dbali na výsadbu nejen stromů, ale i dalších rostlin, které mají okolí
školy nejen zkrášlovat, ale i vzdělávat žáky, kteří školu navštěvují. Žáci
sami se zapojili do výsadby, a tak věříme, že k těmto rostlinám budou
mít blízký vztah a budou si jich vážit. V loňském roce také prošel rekonstrukcí školní skleník, který se nachází na pozemku základní školy,
a který má stáří přibližně 45 let. Děti tak
mohou své teoretické znalosti uplatnit přímo v praxi.
Naše město se nachází v krásné, velmi rozmanité přírodě. Je tu krásně zeleno, čehož
si velmi vážím. Jako každá obec, i naše
město se již několikátý rok potýká s kůrovcovou kalamitou, která tento obraz velmi
kazí. Na zvládnutí této kalamity usilovně
pracujeme, probíhá velká těžba napadeného dřeva a následuje výsadba nových
stromů. Věřím, že za pár let se i okolní lesy
zazelenají.

www.velkeopatovice.cz

Ing. Kateřina Gerbrichová,
starostka města

2/

Zpravodaj města Velké Opatovice

Červenec 2021

Informace z jednání městské rady
Městská rada dne 10. 5. 2021

I. schválila

2. záměr pachtu části pozemku parc.č. 322/1 v k.ú. Velké Opatovice
o výměře cca 35 m2
3. záměr prodeje části pozemku parc.č. 375/3 v k.ú. Bezděčí u Velkých
Opatovic o výměře cca 335 m2
4. Smlouvu o provedení záchranného archeologického výzkumu
v lokalitě Hliníky s Muzeem regionu Boskovicka, p.o.
5. Smlouvu o právu provést stavbu na akci „Výstavba společné stezky
Jevíčko — Velké Opatovice“ na pozemcích Jihomoravského kraje.
6. Smlouvu o poskytnutí dotace z Jihomoravského kraje na Zkvalitnění služeb turistického informačního centra Velké Opatovice v roce
2021
7. Smlouvu o poskytnutí dotace z Jihomoravského kraje na Restaurování sochy sv. Vendelína
8. Dodatek č.2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor s panem Komárkem
9. Návštěvní řád areálu zámku Velké Opatovice
10. zpracování 3D prohlídky MKC, Muzea a památníku Velké Opatovice
společností PANOPRO s.r.o. ve výši 36 tis. Kč
11. zařazení žádostí JŠ a LM o koupi pozemku v lokalitě Hliníky do seznamu žadatelů
12. zrušení odběrného místa el. energie čerpací stanice Velká Roudka
13. podání žádosti o dotace z projektu Česká knihovna na nákup knih
14. Rozpočtové opatření č. 4/2021
15. zařazení do seznamu žadatelů žádost pana MŠ o přidělení bytu
v majetku města
16. Základní škole Velké Opatovice čerpání investičního fondu ve výši
125.670,- Kč
17. kalkulaci na služby spojené s nájmem na hřbitově pro rok 2021
18. prominutí nájemného za měsíc duben 2021 A. Sedláčkové a J. Richtrové v plné výši
19. prominutí nájemného za měsíce duben a květen 2021 Z. Richtrové
v plné výši
20. neposkytnout příspěvek na rozšíření prostoru pro umístění nádob
na odpad u domu Jevíčská 365
21. ekologickou likvidaci vodoměrů společností Vodárenská akciová
společnost, a.s. a zaúčtování tržeb z této likvidace do výnosů kalkulace vodného
22. zapojení města k pořádání Dne dětí konaného 12.6.2021 v rámci
Dne otevřených zahrad ve spolupráci se SRPŠ a Rodinného centra
Motýlek

1. schvaluje zápis a usnesení Rady města č. 72 ze dne 10.5.2021
a Rady města č. 73 ze dne 13.5.2021. K zápisům i usnesením nebyly
vzneseny žádné připomínky

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

I. schválila
1. zápis a usnesení č. 71 z jednání Rady města Velké Opatovice dne
26.4.2021
2. smlouvu o výpůjčce části pozemku parc. č. 805 o výměře 45 m2 v k.
ú. Velké Opatovice uzavřenou s Pharma Point s.r.o., Brno
3. zveřejnění záměru na pacht části pozemku parc. č. 34 (zahrádka)
v k.ú. Velké Opatovice o výměře cca 20 m2
4. Smlouvu o dílo na akci „Rekonstrukce vnitřního vybavení knihovny
Velké Opatovice“ s Rozvojovou agenturou zlínského kraje a ukládá
starostce Smlouvu podepsat
5. Smlouvu o zřízení služebnosti s EG.D, a.s. na přípojku NN pro garáže
na ulici Otáhalova a ukládá starostce města Smlouvu podepsat.
6. Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok
2020
7. podat žádost o dotaci z MAS Partnerství venkova z.s. v rámci Výzvy
MAS č. 05/PRV - Fiche 9 Podpora rozvoje kvality života na venkově
na projekt „Rekonstrukce vnitřního vybavení knihovny Velké Opatovice“
8. dále nepokračovat v realizaci novostavby parkovacích míst na ulici
Záhumení z důvodu nesouhlasu obyvatel bytových domů č.p. 505,
506, 507 a 597, vyjma č.p. 596
9. pořadí přidělení bytu na adrese Jevíčská 364 následovně: P.Š., E.Š.,
J.L., R.Š.
10. rozšíření Městského kamerového dohledového systému v oblasti
Hliníky
11. opravu koupaliště pro provoz sezóny 2021
12. připravit podklady pro kompletní rekonstrukci přelivové vlny koupaliště pro realizaci v roce 2022

Rada města dne 13. 5. 2021
I. schválila
1. dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29.10.2020 mezi Městem
Velké Opatovice a VYSSPA Sports Technology s.r.o. včetně příloh
a ukládá starostce města tento dodatek podepsat

Městská rada dne 24. 5. 2021

Zapojení obcí do systému EKO-KOM
Obce a města ČR jsou hlavními partnery při zajišťování zpětného
odběru a využití odpadů z obalů. Jednou z povinností obce jako původce odpadů je odpady sbírat odděleně, mimo jiné zajišťovat i tříděný sběr využitelných složek komunálních odpadů. Vytříděné využitelné složky komunálních
odpadů obsahují i použité obaly a u některých komodit obaly převažují (např.
papír, plasty, sklo, nápojové kartony).
Obce, které jsou do systému zapojeny, mají nárok na odměnu za zajišťování zpětného odběru a následného využití odpadů z obalů. Odměna se vypočítává na
základě pravidelného čtvrtletního hlášení o množství, druzích a způsobech nakládání s využitelnými složkami komunálních odpadů.
Odměna v Kč
Výše odměny je závislá zejména na množství vytřídě- Rok
ných odpadů, její výše roste spolu s účinností systému 2016 248 115,00
sběru. Odměna pomáhá snižovat náklady spojené s pro2017 289 010,00
vozem systému sběru využitelných složek komunálních
2018 313 926,00
odpadů.
K vyšší odměně našeho města také přispěl nový systém 2019 441 274,00
v odpadech DOOR-TOO-DOOR, který jsme ve Velkých 2020 579 346,00
Opatovicích zavedli v polovině roku 2019.
Děkujeme, že třídíte! Má to smysl!
					

Jaroslav Bárta, místostarosta města

PARKOVÁNÍ V NAŠEM MĚSTĚ
V některých částech našeho města a v některých ulicích je parkování vozidel na komunikacích velmi nebezpečné pro pohyb a bezpečnost. Především se jedná
o ulice Eduarda Ušela, Záhumení, Jevíčská, Horensko,
Pod Strážnicí, K Čihadlu aj. Důrazně žádáme majitelé
garáží a majitelé nemovitostí s vlastními pozemky, aby
si svá vozidla parkovali na svých pozemcích, ve svých
garážích nebo na místech k tomu určených. Velmi tím
napomůžete k lepšímu pohybu a bezpečnosti po těchto komunikacích.
Děkujeme!

Ilustrační foto

www.velkeopatovice.cz
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PRÁZDNINY SE BLÍŽÍ!
Tento a minulý rok nám ukázal, že nic není stálé, a že velké změny mohou přijít ze
dne na den a s velkými následky. Jsme teď v období klidu a ticha s velkým očekáváním, jak se situace s nákazou COVID-19 bude vyvíjet dál a co nás čeká na podzim.
Máme všichni před sebou období dvou měsíců školních prázdnin, dovolených a snad i krásného letního počasí. Přeji všem, abychom si tento čas užili a nabrali sílu a energii do nadcházejících měsíců. Věřím, že už budeme moci postupně zažívat krásné a obohacující chvilky při
kulturních, sportovních a společenských akcích, a že se budeme vzájemně setkávat.
Ing. Kateřina Gerbrichová, starostka města

KULTURA ODSTARTOVALA
V sobotu 12. června jsme po dlouhé době mohli opět uskutečnit větší kulturní akci. Tou jsme
pomyslně odstartovali nový začátek kulturního dění nejen v našem městě. Víkend otevřených
zahrad, Muzejní noc a Dětský den proběhly tradičně v prostorách zámeckého parku, zámku
a v kostele sv. Jiří. Ještě tři týdny před tímto datem akce však situace nebyla úplně nakloněná k
pořádání jakýchkoliv programů. Nařízení vlády a podmínky pořádání kulturních akcí byly stále
měněny, pro pořadatele absolutně nepřehledné. A tak to vypadalo, že proběhne pouze malinká Muzejní noc, tzv. v komorním duchu. Nicméně situaci jsme stále monitorovali a nakonec
bylo rozhodnuto jít do toho „naplno“. Termín byl šibeniční. Přesto jsme to zvládli a z ohlasů vás,
návštěvníků, si troufám říci, že dobře. Nutno dodat, že bez pomoci dalších skupin
a spolků by ten den nebyl tak pěkný. Velké
díky patří RC Motýlek, SRPŠ, divadelnímu
souboru TeaTrum, ZUŠ, pastorační farní
radě a panu faráři Hřibovi. Přiložili ruku
k dílu a výsledkem byl zábavný den, kde
jste se mohli nejen pobavit, ale i něco naučit. V neposlední řadě děkuji i všem svým
kolegům a průvodcům, že jsme kulturní
sezónu odstartovali takto pěkně. I pro nás
byl rozjezd téměř po roce náročný. Věřím,
že se zase brzy shledáme s vámi se všemi
na dalších kulturních setkáních, které pro
vás připravujeme.
Mgr. Anna Kaderková
– vedoucí odboru kultury Odhalení pamětní desky Ing. Fenclovi

Červenec 2021

/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

3.7.

MUDr. Jaklová Eva
Boskovice, Smetanova 24
516 454 046

4.7.

MUDr. Chatrný Martin
Boskovice, Lidická 8
734 231 260

5.7.

MDDr. Janáč Jiří
Boskovice, Lidická 10
537 021 289

6.7.

MDDr. Javorská Aneta
Poliklinika Blansko, Sadová 33
516 488 455

10.7. MUDr. Křížová Romana
Knínice u Boskovic, 330
774 844 735
11.7. MUDr. Žilka Vlastimil
Benešov, 19
516 467 313
17.7. MUDr. Kupková Jarmila
Poliklinika Blansko, Sadová 33
516 488 457
18.7. MUDr. Kraml Pavel
Boskovice, Růžové nám. 16
733 644 499
24.7. MUDr. Jílková Stanislava
Rájec, Ol. Blažka 145
516 410 786
25.7. MUDr. Lukeš Pavel
Boskovice, Smetanova 24 		
516 454 046
31.7. MUDr. Kulhánková Emilie
Křtiny, Zdrav. středisko
516 414 291

Dětské atrakce v parku

Koza domácí – edukativní program

Divadelní pohádka Čert nikdy nespí v podání DS TeaTrum

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

Název knihy

Kucharská, Nikola
Twain, Mark

Žánr

Beletrie pro dospělé
Obermannová,
Irena

Babička

společenský

Jacobs, Anne

Nebe nad Kilimandžárem

historický

Schweikert, Ulrike

Nemocnice Charité – Naděhistorický
je a osud

Čechová, Dagmar

Nesejdeš z cesty

společenský

Bomann, Corina

Paní ze Severu 3: Solvejžin
slib

historický

Madeleine, Laura

Tajemství mezi námi

společenský

Lupton, Rosamund Tři hodiny

thrillery

Romanská, Lydie

psychologický

Sands, Philippe
Pehe, Jiří

Kletba podle Justiny
Krysí stezka – Láska, lži
a zločiny nacistického
uprchlíka
Poslední útek Adama
Drechslera

filozofie
kuchařské recepty
fauna/populárně
naučná

TRÉNUJEME MOZEK
I V ČERVENCI
Červnový trénink paměti byl zaměřený na známé
moderátorské a herecké osobnosti a televizní pořady, kterými provázeli.

psychologický

Gratuluji ke správnému vyluštění.
Dnes se budeme pohybovat v oblasti sportu a v jeho nepřeberném
množství disciplín. Jména jako Věra Čáslavská, Emil Zátopek, Imrich Bugár jsou vám jisté známá. Víte, v jaké disciplíně zazářili tito sportovci?

válečný

Barbery, Muriel

Růže sama

společenský

Hladká, Kamila

Sestry

biografie

Clemmensen,
Jesper

Uprchlíci

biografie

Hanibal, Jiří

Baroni z Větrova

historický

Serno, Wolf

Potulný apatykář

historický

Parker, Miriam

Srdce mezi vinicemi

společenský

Zimmermannová,
Zuzana

Sběratelka

humoristický

Printzac, Julie

Ženy v poklusu

romantický

Dadin, Ildar

Berriedale
-Johnson, Michelle
Eick, Hester M.
Štěně pro rodinu

pověsti pro děti

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

Přeběhlík

Druhá šance klenotníka
Benedikta
Křik mlčení: Můj boj proti
Vladimíru Putinovi

Naučná literatura
Nevidím ani tmu
– Rozhovory o naději
Kuchařka pro alergiky

Palán, Aleš

encyklopedie

biografie

Lenz, Siegfried

Patrick, Phaedra

Lidské tělo – zábavná
anatomie pro děti
Ztracený princ Margarín

společenský
biografie

1. Věra Čáslavská

a) trojskok

2. Imrich Bugár

b) sportovní střelba

3. Roman Šebrle

c) kajak

4. Helena Fibingerová

d) gymnastika

5. Šárka Kašpárková

e) rychlostní kanoistika

6. Jarmila Kratochvílová

f ) běh na lyžích

7. Barbora Špotáková

g) hod diskem

8. Emil Zátopek

h) vrh koulí

9. Lukáš Bauer

i) vytrvalostní běh

Geiger, A.V.

Sleduj mě

young adult

Läckberg, Camilla

Elsyino tajemství

severská krimi

Dellaira, Ava

Kdybych tě našla

young adult

Hannah, Sophie

Neviděly jste Melody?

thrillery

Rickstad, Eric

Číhání

detektivní

Whelan, Julia

Můj oxfordský rok

společenský

10. David Kostelecký

j) hod oštěpem

Mcconnell,
Thomas

Dřevěný král

historický/military

11. Martin Doktor

k) běh na krátké tratě

12. Štěpánka Hilgertová

l) desetiboj

Pro děti a mládež
Piroddi, Chiara
Piroddi, Chiara
Piroddi, Chiara
Piroddi, Chiara

Timovy tipy 1:
Příchod sourozence
Timovy tipy 2:
Míváš pořád vztek
Timovy tipy 3:
První den ve školce
Timovy tipy 4:
Bojíš se tmy

populárně naučná
populárně naučná
populárně naučná

V příštím čísle Zpravodaje najdete jak nový úkol, tak správné odpovědi.
Použitá literatura: Nešporová, Veronika. Dobrá myslivna. První vydání.
Praha : Pointa Publishing s.r.o., 2020, 268 stran. ISBN 978-80-7650-155-3

populárně naučná
Příjemné luštění a celé léto přeje městská knihovna.

www.velkeopatovice.cz
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Ze života 1. mateřské školy Velké Opatovice na ul. Dlouhá
Ani jsme se nestačili rozkoukat a už je zase konec školního roku. V souladu s naším novým ŠVP s názvem „S přírodou touláme se rádi, jsme
s ní všichni kamarádi“ vypracovaly učitelky ekologické projekty jednotlivých tříd s názvy: „Zatočíme s odpadky“, „Příroda je náš kamarád“
a „Od sazeničky ke stolu“. Tyto projekty s dětmi plnily během celého
školního roku. Koncem února nás navštívil pan fotograf. Od 1. března
2021 byla na základě krizového opatření vlády č. 200 ze dne 26. února
2021 přijatého z důvodu nepříznivé epidemiologické situace zakázána osobní přítomnost dětí v mateřské škole. Pro děti, které plnily povinnou předškolní docházku, jsme organizovali distanční vzdělávání.
Distanční výuka předškoláků probíhala ve více rovinách. Paní učitelky
připravovaly na každý týden sady pracovních listů k tématům a doručovaly je předškolákům. Ti je vzorně vypracovali a po týdnu odevzdali
zpět. K těmto tématům byla e-maily dále rozesílána vzdělávací nabídka
a videa s ukázkami pracovních postupů. Nakonec v rámci tématu „Velikonoce“ připravily paní učitelky hru „Cesta za Velikonočním vajíčkem“,
kdy děti plnily na stanovištích před naší mateřskou školou zajímavé
úkoly. Odměnou byl velikonoční zajíček. Tato akce se konala pro všechny děti mateřské školy, nejen pro předškoláky a byla rozprostřena do
tří dnů tak, aby se děti s rodiči při jejím absolvování nepotkávali. Na
závěr si děti ozdobily velikonoční strom doma vyráběnými vajíčky. Komunikace s rodiči dětí probíhala formou e-mailů, v menší míře telefonicky. Všechny informace si mohli rodiče také najít na našich webových
stránkách www.1msvelkeopatovice.cz. Zpětnou vazbou pro nás byly
fotografie dětí při vypracovávání pracovních listů nebo plnění úkolů ze
vzdělávací nabídky zasílané rodiči, krátká videa a evaluační dotazníky.
Přesto nás velmi mrzelo, že jsme se nemohli po dobu uzavření mateřských škol setkávat osobně. Měli jsme radost, že od 12. dubna 2021
už jsme mohli zase v našich prostorách uvítat děti. Výuka sice začala
testováním dětí i zaměstnanců a pouze pro ty děti, které plní povinnou předškolní docházku a děti rodičů vybraných profesí, ale i tak to
byl začátek. Od 10. května 2021 pak byla již naše školka otevřena pro
všechny.
Svátkem, který jsme nemohli pominout, byl 1. červen, Mezinárodní den
dětí. V tento den měly děti sváteční svačinku i oběd, a na zahradě proběhlo sportovní dopoledne. Za zvládnutí různých úkolů dostaly děti
razítko na soutěžní hříbeček. Poté, co děti nasbíraly všechna razítka,
dostaly sladké i věcné odměny. 10. června 2021 nás také navštívili uči-

telé Základní umělecké školy s ukázkami hudebních nástrojů a předvedením skladeb. Vzbudili tak u dětí zájem o hru na hudební nástroj.
11. červen 2021 byl dnem pro naše budoucí školáky. Na začátku dostali předškoláci společná batikovaná trička se znaky svých tříd, která si
sami podepsali. V nich pak absolvovali připravený program inspirovaný
zápisem do školy. Po splnění všech úkolů a předvedení připraveného
vystoupení byli pasováni na školáky, dostali šerpu a diplom. Z naší mateřské školy jim byly předány knihy a drobné pozornosti, zástupci města Velké Opatovice přišli také s velmi pěknou knihou. Od členské rady
Jednoty Boskovice a vedení družstva obdržely děti potřeby do školy.
Pak si děti pochutnaly na dobré večeři, následovaly večerní hry, pyžamová diskotéka a čtení pohádky. V sobotu ráno si je po snídani rodiče
vyzvedli. Děti byly plné zážitků a měly radost z předaných dárků, které
si uložily do svých školních brašen.
Ještě se chystáme do hasičské zbrojnice, kde nám vždy ochotní hasiči
předvedou technický park a s dětmi přes plovoucí čerpadlo zkusíme
„hasit požár“.
Doufáme, že příští školní rok už bude ve znamení obnovení všech tradičních akcí a budeme se moci setkávat nejen s dětmi, ale i jejich rodiči
bez omezení.
Přejeme všem krásné prožití letních měsíců.
Děti a zaměstnanci 1. mateřské školy

Okénko do 2. mateřské školy na ulici Eduarda Ušela
Opět pro vás všechny otevíráme okénko do 2.MŠ
na ulici Eduarda Ušela. Jsme rádi, že se můžete
s námi ohlédnout za děním v naší mateřské škole.
Opatření v souvislosti s epidemiologickou situací nás provázela také druhým pololetím školního roku. Pro zajištění
ochrany dětí před zvýšeným výskytem virů, s výhodou trvalé přítomnosti osob v prostoru, jsme využívali zakoupené profesionální sterilizátory vzduchu. Ve třídách jsme pilně pracovali v souladu se Školním
vzdělávacím programem. Naše dny byly i nadále v rámci možností
pestré. Dále jsme užívali divadelních dnů, ty byly organizovány jen
pro třídy samostatně s vlastním zajištěním všech pohádek s interaktivním zapojením našich dětí. Neopouštíme ani Balonkové, Ponožkové,
Barevné dny, mandalové hraní. V průběhu roku jsme aktivně využívali
interaktivní koberec, doplnili jsme nové výukové programy. Ve třídách
proběhl i dětský bijásek – promítání krátkých pohádek dětem.
Vydařil se nám i masopustní karneval a vítání jara květinkovým dnem.
Jak jsme oslavili Den Země? Sázením květin a výzdobou svého okolí,
šlo nám to hezky – posuďte sami – ještě dnes zdobí květináče vchod
do naší MŠ. Setím semínek, vycházkami do lesa, vnímáním krás přírody.
Rozhovory u obrázků, přemýšlením, stříháním, lepením, prohlížením
globu, map a encyklopedií. Letos nově návštěvou ve vodárně. Víme, že
Země je krásná a potřebuje citlivý přístup nás všech.

Pamatujme na to, že i my všichni jsme součástí přírody. Její zdraví se
nás přímo dotýká. Mysleme na to nejen při vycházkách.
Na jaře nás zastihla i distanční výuka předškoláků.
Doba přináší nové výzvy a úkoly. Také pro nás byla tato situace nová.
V době uzavření provozu MŠ v ČR od 1.3. do 9.4.2021 z epidemiologických důvodů – Covid19 probíhala státem povinná distanční výuka
dětí, které půjdou po prázdninách do ZŠ. Všechny rodiny byly s námi
v kontaktu. Předškoláci dostávali v určených dnech připravené materiály k domácí práci, rodiče měli možnost průběžných konzultací. Byly
zajištěny také individuální úkoly, i ty v souladu s plány odkladu školní
docházky. Ve čtyřech setkáních proběhlo autorské čtení J. Šandery. MŠ
zajišťovala spojení se základní školou a poskytovala informace k zápisu
do ZŠ. S návratem do MŠ jsme si splněné úkoly vyhodnotili a pokračovali dál v práci. V případě potřeby byly konzultovány výsledky s rodiči.
Dny, kdy byla naše MŠ uzavřena, jsme využili také pro další vzdělávání
všech pedagogů naší MŠ. Čerpány byly projektové dny z ESF.
Získali jsme nové informace o podpoře rozvoje polytechnické výuky.
Věříme, že se nám nové poznatky podaří dobře uplatňovat v praxi. Již
nyní máme dětmi vyrobený hmyzí domeček, pítko pro hmyz.
Po rozvolnění opatření se nám podařilo uskutečnit setkání s Policií ČR.

www.velkeopatovice.cz
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Rozjíždíme Mobilní rozhlas!
I naše město se snaží jít s dobou. Přenos informací se zrychluje, tištěná media a weby už nestačí. Proto zavádíme unikátní
komunikační bránu pro obce a města. Výhodou je okamžité
sdělení informace občanům. Pokud chcete být bleskově informování o důležitých událostech, haváriích a jiných aktualitách, je nutné být zaregistrován. Registrovat se můžete online
na velkeopatovice.mobilnirozhlas.cz nebo ručně na tiskopise registračního formuláře, který je zde přiložen. Formuláře,
prosím, odevzdejte na Infocentru (ul. Žleb). My zadáme vaše
údaje do registru a poté vám již budou chodit sdělení formou
SMS nebo emailem. Tato služba je pro vás zdarma! Můžete
si také do svých chytrých telefonů stáhnout aplikaci Mobilní
rozhlas. Aplikace je dostupná jak pro platformu Android, tak
i pro iOS.
Věřím, že využijete možnosti přidat se k této nové službě. Mobilní rozhlas totiž také pomáhá. Díky ní byly např. nalezeny
pohřešované osoby nebo se podařilo předejít různým katastrofám. A to je důležité.
Mgr. Anna Kaderková – vedoucí odboru kultury
Android

25. 9. VELKÉ OPATOVICE
vstupné 450,- Kč
Předprodej v IC od 19. 7.
19:00
www.velkeopatovice.cz
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Velké Velké
Opatovice
zavádízavádí
Mobilní
Rozhlas
Opatovice
Mobilní
Rozhlas
Vážení občané,
Vážení občané,
zavádímezavádíme
u nás moderní
– Mobilní
kterédíky
budete
vždy
včasvždy
informováni.
které
budete
včas informováni.
u násslužbu
moderní
službu Rozhlas,
– Mobilnídíky
Rozhlas,
Zaregistrujte
se a následně
budete ZDARMA
dostávat zprávy
aktualitách
jako jsou upozornění
na výpadky
Zaregistrujte
se a následně
budete ZDARMA
dostávatozprávy
o aktualitách
jako jsou upozornění
na vody,
výpadky vody,
elektřiny, elektřiny,
čištění ulic,
pozvánky
na
kulturní
i
sportovní
události
a
mnoho
dalšího
pohodlně
do
Vašeho
telefonu
či e-mailu.
čištění ulic, pozvánky na kulturní i sportovní události a mnoho dalšího pohodlně do Vašeho telefonu
či e-mailu.

velkeopatovice.mobilnirozhlas.cz
velkeopatovice.mobilnirozhlas.cz

na Infocentrum, Žleb 264

Zvolte skupiny
informací:
Zvolte skupiny
informací:
Krizové informace
Krizové informace

DopravníDopravní
informaceinformace
Majitelé zvířat
Majitelé zvířat

OdstávkyOdstávky
a poruchya poruchy
SportovníSportovní
akce
akce

Chataři aChataři
zahrádkáři
a zahrádkáři

InformaceInformace
z úřadu z úřadu
Nabídky místních
obchodů obchodů
Nabídky místních

Rodiny s Rodiny
dětmi s dětmi
Zpravodaj
Zpravodaj

Dobrovolníci
Dobrovolníci
Kulturní akce
Kulturní akce

NevidomíNevidomí
a slabozrací
a slabozrací
Senioři Senioři

Pro platnost registrace je nutné podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů na zadní straně tohoto registračního letáku.
Pro platnost registrace je nutné podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů na zadní straně tohoto registračního letáku.

www.velkeopatovice.cz
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Souhlas se zpracováním osobních údajů
podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Jako subjekt údajů souhlasím, aby správce osobních údajů: město Velké Opatovice, IČ 00281247, se sídlem Zámek 14, Velké
Opatovice, zpracovával moje osobní údaje
v rozsahu
jméno a příjmení, bydliště, pohlaví, rok narození
telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa počítače, mobilního telefonu či jiného zařízení, aktuální poloha, pohyb
za účelem
prokazatelného poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů;
využívání služeb komunikačního ekosystému Mobilní Rozhlas a partnerských projektů Zlepšeme Česko, Ukliďme Česko a
ZmapujTo (dále jen partneři); přes Mobilní Rozhlas můžu např. dostávat informační a krizové zprávy o dění v mé obci, můžu
vyjadřovat svůj názor v anketách, může být zjišťována moje poloha nebo pohyb. To vše slouží pro zlepšení fungování lokálních
služeb, pro zajištění lepších kulturních a sociálních potřeb, pro označení konkrétního místa nebo trasy apod.
na dobu zapojení obce do komunikačního ekosystému Mobilní Rozhlas.
Pokud mi ještě nebylo 15 let, musí výše uvedený souhlas dát také můj otec, matka či jiný zákonný zástupce. Prohlašuji,
že toto omezení je mi známo a nijak ho neobcházím.
Správce osobních údajů:
město Velké Opatovice, IČ 00281247, se sídlem Zámek 14, Velké Opatovice
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Veronika Zouharová, telefon: , email: poverenec@fpobk.cz
Vaše osobní údaje budou předány v nezbytně nutném rozsahu provozovateli komunikačního ekosystému Mobilní Rozhlas, kterým
je k datu poskytnutí tohoto souhlasu MUNIPOLIS s.r.o., IČ 291 98 950, se sídlem Londýnské náměstí 886/4, 639 00 Brno. Tato
společnost bude zpracovatelem osobních údajů, tedy bude Vaše osobní údaje pro správce osobních údajů používat.
Poskytování osobních údajů je smluvním požadavkem k zajištění řádného fungování komunikačního ekosystému Mobilní Rozhlas
(systém je obcím poskytován na základě smlouvy). Poskytnutí buď telefonního čísla nebo e-mailové adresy je povinné,
poskytnutí ostatních údajů je dobrovolné.
Informace správce osobních údajů:
OBECNÉ:
Vaše osobní údaje budou na základě souhlasu uchovány po dobu 5 let, resp. po dobu zapojení obce do komunikačního
ekosystému Mobilní Rozhlas, nejvýše do odvolání tohoto souhlasu; pro krizovou komunikaci po dobu, po kterou se k Vám bude
moct efektivně dostat přes Mobilní Rozhlas zpráva pro ochranu Vašeho životně důležitého zájmu
máte právo získat přístup ke svým osobním údajům, tedy získat od správce nebo zpracovatele osobních údajů potvrzení,
zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány; pokud ano, máte právo získat přístup k těmto údajům a dalším konkrétním
informacím
máte právo na opravu svých zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování
můžete požadovat doplnění neúplných osobních údajů
své údaje změňte v nastavení svého účtu na internetových stránkách nebo v mobilní aplikaci
máte právo na výmaz osobních údajů v zákonem stanovených případech
zvolte možnost smazání proﬁlu (odebrání účtu) na internetových stránkách nebo v mobilní aplikaci
máte právo na omezení zpracování osobních údajů v zákonem stanovených případech
můžete získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a můžete předat své
osobní údaje jinému správci
kdykoli můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, čímž nebude dotčena zákonnost zpracování před
tímto odvoláním
souhlas můžete odvolat paušálně nebo pro jednotlivé obce v nastavení svého účtu na internetových stránkách nebo v
mobilní aplikaci
máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že správce či zpracovatel osobních
údajů zpracovávají Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušují Vaše práva
bližší informace včetně formuláře jsou dostupné na www.uoou.cz
ZVLÁŠTNÍ:
Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro účely informování o
novinkách komunikačního ekosystému Mobilní Rozhlas a jeho partnerů. Po vznesení námitky nebudou již Vaše osobní údaje
pro tento účel zpracovávány.
Není-li výše uveden způsob využití Vašich práv, můžete kontaktovat e-mailem pověřence správce nebo zpracovatele.
V ________________________ DNE________________________
PODPIS SUBJEKTU ÚDAJŮ (OBČANA) ________________________
Podmínky pro příjemce informací naleznete na adrese: samosprava.mobilnirozhlas.cz/obchodni-podminky-prijemci-informaci

www.velkeopatovice.cz
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Nádražní 218, 679 63 Velké Opatovice

pracoviště: VELKÉ OPATOVICE – D02 NOVÁ ŠAMOTKA

hledá do svého týmu

PRACOVNÍKY DO VÝROBY
Požadujeme:
• pracovitost, spolehlivost, samostatnost, pečlivost
• zodpovědnost, firemní loajalitu a dobrý zdravotní stav
• práci ve vícesměnném provoze
• základní vzdělání nebo vyučení
• řidičský průkaz „B“ a průkaz VZV výhodou
Nabízíme:
• práci ve stabilní nadnárodní společnosti
• nástup dle dohody
• firemní benefity (26 dnů dovolené, příspěvek na stravování,
rozsáhlý sociální program s příspěvky na rekreační pobyt,
zdravotní pomůcky, kulturní akce, vitamínové doplňky)

Pro studenty starší 18 let nabízíme letní brigádu, sazba od
130 Kč do 180 Kč.
Volejte:
• 516 493 306, 725 777 909 → Dana Krejčířová
email: Dana.Krejcirova@pd-group.com
Více na www.pd-refractories.cz
www.velkeopatovice.cz
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To bylo překvapení, že máme policejní auto na školní zahradě! Z vyprávění a ukázek jsme si mohli udělat obrázek o náročné práci policistů.
Seznámili jsme se s výstrojí policistů, zážitkem pro děti byl i zapnutý
policejní maják a houkačky. Víme, že platí daná pravidla (v dopravě,
v chování, doma, v MŠ) a je dobré je dodržovat. Děti se radovaly z policejního pexesa, vystřihovánek a omalovánek.
K velkým zážitkům patřilo setkání s koníky na školní zahradě k MDD.
Tradičně přijela Lola a Ben. Dětem udělala radost možnost svézt se na
malém i velkém koni. V následujících dnech byl připraven karnevalový
rej masek, bublinkový stroj, obří puzzle, malování na chodník, překážková dráha i stopovaná.
Také dopoledne s pedagogy ZUŠ bylo pro nás příjemně prožitou částí
dne v MŠ.
V závěru roku se uskutečnila malá Zahradní slavnost pro rodiče dětí,

které odcházejí po prázdninách do ZŠ. Děti potěšila medaile s logem
školy i dárková kniha, taška i míč. Děkujeme MÚ Velké Opatovice
i sponzorovi COOP Boskovice DV Velké Opatovice za upomínkové předměty pro naše děti. Vyšlo i červnové číslo časopisu Vitamínek školního
roku 2020-2021.
Školní rok skončil, těšíme se na ten nový, stejně tak i na vás nejen na
stránkách Zpravodaje.
Děkujeme všem rodinám za vstřícnost, pochopení mnohdy nepříjemných opatření, spolupráci a podporu činnosti naší školy. Poděkování
patří také MÚ - zřizovateli naší MŠ a p. starostce ing.K. Gerbrichové.
V neposlední řadě všem zaměstnancům naší školy za kus odvedené
práce v náročných podmínkách.
S přáním krásných letních dnů
za 2. MŠ Velké Opatovice Ed. Ušela Blanka Langerová

Co nového u nás ve škole – Jsme všichni!
Konečně jsme se sešli ve
škole všichni, sice s testy
a rouškami, ale bez rotace.
Také se naplno využívají
nové učebny a pomůcky.
Sice je spíše oťukáváme,
ale i tak se toho spoustu
naučíme.
Naše úspěchy v soutěžích
Naše škola se každým rokem účastní řady soutěží
a olympiád. Pravidelně se
naši žáci umísťují na předních místech v okresních‚
a letos i v krajských kolech. Také MAS Boskovicko + podporuje a oceňuje
žáky za skvělou reprezentaci v matematických soutěžích. Moc nás těší, že
letos se ocenění dočkali
Filip Kouřil, Linda Tománková, Zuzana Hauznerová a Michaela Živná. Linda naši školu reprezentovala i v krajských kolech
matematiky a chemie.
Fyzika
Do výuky fyziky jsou připraveny různé sady do
výuky, např. obnovitelné zdroje energie. Deváťáci vyzkoušeli, jak vyrobit elektrickou energii,
např. jim pomohl solární panel či větrná elektrárna. Funkční autíčko pak potvrdilo nabitou baterii. Najednou byla fyzika trošku zábavnější.

Vaření
V nové kuchyňce to žije! Vaří nejen sedmáci, ale teď se do prověřování
svých kuchařských dovedností pustili i páťáci. Vyzkoušeli si velmi chutné pizza šneky, a přestože je jich ve třídě hodně, do nové kuchyňky se
krásně vešli. V rámci procvičovacích činností si vaření užijí i na 2. stupni,
kdy se na kuchařské šéfy převtělují sedmáci.

Projektová výuka
Badatelsky orientovanou výuky už jsme si popisovali např. v matematice nebo fyzice. Jde to i v jiných předmětech. Velmi vhodné jsou
soudobé dějiny ve výuce dějepisu. Zejména dějiny viděné z pohledu
lidských osudů. Dnes máme k dispozici spoustu pramenů a databází
online, včetně aplikací, které umožňují sestavovat příběhy, hledat souvislosti, vidět historii přímo jako pamětníci. Např. HistoryLab umožňuje
sestavit a zkoumat události na dobových fotografiích, iWittness zase
obsahuje databázi výpovědí pamětníků genocid. Nejdůležitější je pak
klást si otázky, zejména proč se to stalo.
Pro rodiče budoucích prvňáčků jsme pořádali informační schůzky ve
venkovní učebně, pokračujeme v projektech, těšíme se na nové hřiště

a už se samozřejmě nemůžeme dočkat prázdnin. Ale než nastanou, ještě nás čeká spousta věcí.
Na co se můžete těšit příště? Na nejlepší žáky
školy, další zajímavé aktivity a na úplný konec
jedna ochutnávka na fotografii. A nezapomeňte nás sledovat na webu a FB školy.
Mgr. Markéta Illová
Omlouváme se za tiskovou chybu v minulém článku ZŠ. Ke článku byly omylem přiřazeny nesprávné fotografie.
LAMA reklama

www.velkeopatovice.cz
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230 let kostela sv. Jiří
V minulém Zpravodaji jsem vás seznámila s významnou osobností našeho města panem františkem Kouřilem. V r. 1991 napsal historii kostela
k výročí 200 let (1791-1991). A opět známý „šotek“ zaútočil. Kde? Když
se v roce 1958 slavilo 650 let od první písemné zmínky o Opatovicích
(1308-1958, pozn.), hlavním pořadatelem velkolepých oslav byl zmíněný historik pan František Kouřil, tehdy měl 49 let. A „šotek“ z něj udělal,
že měl 19 let. Proto opět prosím – změňte si datum – 1928 – patří 1958!
Děkuji. Tak příště uvidíme, jestli nám „šotek“ dá pokoj.
Co bylo před lety 1791, jak vypadala opatovská farnost? Ta byla založena ve 12. století, nebo v 1. polovině 13. století. Vesnice původně patřila
klášteru, ale neví se, ke kterému – buď k benediktinskému v Litomyšli
(1090), nebo klášteru Hradisko u Olomouce (1078), je možné uvažovat o klášteru v Opatovicích nad Labem, kostel zasvěcen sv. Jiří, který
byl v počátcích křesťanství u nás velmi uctíván – patron rytířů, sedláků
a jejich potahů (koní). V r. 1624 byla opatovická farnost přifařena pro
nedostatek kněží do Jevíčka až do roku 1713, kdy byla obnovena samostatnost opatovické farnosti.
Není bez zajímavostí, že kolem překrásné sochy sv. Jana Nepomuckého se začal v polovině 18. století rozvíjet poutní ruch. Dne 16. května
tu kázali 2 františkáni z Moravské Třebové shromážděným poutníkům.
Kněží byli pohoštěni v zámku. Hrabě Vincenc Salm pro ten účel v r. 1767
ustanovil 20 zlatých, soudek piva, džbán vína a srnce.
V 2. polovině 17. století byl kostel přestavěn. Takto opravený kostel
s šindelovou střechou vydržel až do stavby nynějšího děkanského kostela roku 1791. Výstavbou nového kostela se zabýval druhý opatovický
farář (po obnovení farnosti r. 1713), P. Josef František Harnischer (17511782). Výstavby se nedožil. Tento byl postaven až jeho nástupcem
z finančních prostředků, které na tuto stavbu odkázal P. Fr. Harnischer.
Nový kostel byl postaven v letech 1790-1791 na místě starého.
Stavbu podnikl třetí opatovický farář a první opatovický děkan P. Jan
Sarkander Alois Veselý (1782-1810). Tento významný opatovický rodák
narozen v r. 1754 byl synem místního sedláka.
Kostel je situován v horní části na vyvýšeném místě. S mohutnou věží
v průčelí vytváří charakteristický ráz celých Velkých Opatovic. Architektonicky je složen z jednolodního prostoru
s presbyteriem na západ-východ, k němuž
je na severní straně presbytáře připojena
sakristie s vlastním vchodem. Nad sakristií
je bývalá panská oratoř.
Kostel sv. Jiří má tyto rozměry: délka
39,40 m, šířka 14,60 m, výška po makovici
34,10m. Šířka mezi okny je 12 m, mezi pilíři
9,60 m, výška klenby je 11,20 m, v presbytáři 10,60 m. Zastavěná plocha obnáší 5 arů
74 m2, číslo stavební parcely je 211, číslo
vložky 10. Stavba stála 10.760 zlatých 14
krejcarů. 2 denáry, které, jak již bylo uvedeno, věnoval zdejší farář P. Josef Harnischer.
Nový kostel byl pokryt šindelem natřeným červenou barvou. Šindel byl
v roce 1886 vyměněn za břidlici, která doposud chrání kostel před povětrnostními vlivy.
Vnitřek nového kostela děkan P. Jan Sarkandr Alois Veselý dal vyzdobit
brněnským sochařem Ondřejem Schweiglem.
Stavební úpravy.
Hlavní vchodové dveře do kostela jsou dvoukřídlové z tvrdého dřeva
na průčelní západní straně. Na jižní i severní jsou rovněž dvoukřídlové
dubové vchodové dveře. V průčelí jsou ještě nalevo od hlavního vchodu menší dvoukřídlové dveře na kúr a do věžního prostoru k hodinám
a zvonům. Na druhé straně vpravo od hlavního vchodu jsou také menší
dvoukřídlové dveře do malé komůrky, kde jsou uloženy kostelní potřeby – úklidové, máry apod. V dřívější době tato komůrka sloužila nočnímu kostelnímu hlídači jako úkryt před deštěm a mrazem.
Celkové vnitřní vybavení kostela bude opět pokračovat příště.		
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VÝZVA
PRO PŘIPRAVOVANOU VÝSTAVU FENOMÉN FATRA TVOŘÍME

„NÁSTĚNKU VZPOMÍNEK“.
VLASTNÍTE FOTOGRAFII, KDE SI HRAJETE S HRAČKAMI FATRA?
PŘINESTE JI S SEBOU NA VÝSTAVU NEBO NÁM JI POŠLETE
NA EMAIL KULTURA@VELKEOPATOVICE.CZ.
MY JI VYTISKNEME A DÁME NA NÁSTĚNKU. VYTVOŘÍME TAK
KRÁSNOU RETRO KOLÁŽ, KTERÁ BUDE SOUČÁSTÍ VÝSTAVY.
FOTOGRAFIE BUDOU ANONYMNÍ. SNAD JEN PRO
ZAJÍMAVOST UVEĎTE ROK VZNIKU FOTOGRAFIE.

Marie Pospíšilová

www.velkeopatovice.cz

MOC DĚKUJEME!
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Pozvánka
Český svaz chovatelů Jevíčko pro Vás
na sobotu 14. 8. chystá v areálu ČSCH

pouťové posezení
s kapelou Kázeň.

Bohaté občerstvení
a dobrá nálada samozřejmostí.

Zámecký sál
Velké Opatovice opět v provozu

Oprava turistických značek
Jako každý rok započal náš klub v květnu obnovu naučných stezek
v okolí Velkých Opatovic. Na řadě byla oprava dalšího úseku stezky
Hanýsek za Velkou Roudkou. Tady došlo vlivem velkého kácení stromů k úplnému zničení turistických značek. Je škoda, že u nás v okolí
jako v některých krajích nefunguje spolupráce lesníků a majitelů lesů
s turistickými značkaři při těžbě lesa. Stačí se jen ozvat na příslušný
turistický klub v okolí a ten provede nebo zajistí opravu. Pak se nestává, že při pořádání turistických akcí a výletů bloudí v lesích lidé,
kteří to v našem okolí moc neznají. Příslušné kontakty naleznete na
www.kctmalahana.cz.
Za KČT Malá Haná Velké Opatovice
Dušan Machourek

Hledáte vhodné prostory pro svou akci? Zámecký sál ve Velkých Opatovicích dokáže splnit vaše požadavky či přání a je vhodným prostorem
pro pořádání všech typů akcí a produkcí jako jsou: plesy (kapacita 100
osob), svatby (kapacita 70 osob), narozeninové oslavy (70 osob), srazy
rodáků (70 osob), firemní akce a setkání (70 osob), koncerty (100 osob),
semináře, přednášky a školení (100 osob), taneční kurzy (70 osob)
a cvičení.
Naše dlouholeté zkušenosti s pořádáním společenských akcí jsou pro vás
zárukou hladkého a pěkného průběhu. V průběhu akce se o vás budou
starat dva zkušení pracovníci. Nabízíme férový a osobní přístup, příjemné
a klidné prostředí, zajištění dle vašeho přání. Zajistíme veškerý servis:
hlavní jídlo (výběr ze 7 teplých pokrmů), dále bohaté švédské stoly, na
požádání vám můžeme také zajistit víno z vinotéky, točené pivo a další.
Kontakt: 516 477 303 nebo osobně: Infocentrum, Žleb 264.

www.velkeopatovice.cz
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PŘEHLED AKCÍ NA MĚSÍC ČERVENEC 2021
VELKÉ OPATOVICE

BOROTÍN

31. 7. - 1. 8. Spíďa Cup a 80. výročí založení oddílu kopané

3. 7. – 6. 7. Léto v zahradě – pořádá Arboretum Borotín - prodej-

– pořádá TJ Sokol – program: Sobota 31.7. - 15:00 zápas mužů
VO - 17:00 turnaj bývalých odchovanců - 20:00 k tanci a poslechu zahraje skupina PERPETIS - Neděle 1.8. - 9:00 turnaj Žáků
- 14:30 zápas Staré gardy Velké Opatovice proti Sigiteamu (internacionálové a kulturní osobnosti) - v průběhu akce bude
losována tombola o hodnotné ceny - 16:00 k poslechu zahraje
Boskovická Country kapela „Návrat“ - doprovodný program.
Bohaté občerstvení po oba dny – fotbalové hřiště TJ

1.7. - 31. 8. Výstava Fenomén Fatra - prodejní výstava re-

trohraček – pořádá Odbor kultury – Výstavní síň – otevřeno:
Út – Ne: 10-16 hod. Vstupné: 25 Kč

ní výstava – otevřeno: 9-17 hod.- vedle arboreta v domě č.168
stálá výstava pohyblivých betlémů.

CETKOVICE
11. 7. Benefiční koncert– účinkuje Velký dechový soubor Malá
Haná – kulturní dům

ŠEBETOV
23. - 25. 7. Šebetovská pouť– zámecký park

VANOVICE
31. 7. 8. Malohanácký řemeslný jarmark – u hasičské zbrojnice

23. 9.

25. 9.

Etiketa ve zkratce
one man show
Ladislava Špačka

Divadelní představení

Veletoč

– herecká legenda Iva Janžurová
přichází se svou autorskou
komedií, napsanou na námět další
oblíbené herečky Jany Paulové
vstupné 450,- Kč

Nutno zakoupit
nové vstupenky
vstupné 330,- Kč

Předprodej vstupenek na obě představení v Informačním centru od 19. 7. 2021.

PROGRAM E-CINEMA (KINA) NA MĚSÍC ČERVENEC 2021

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

9.7. Smečka			
Bonton			
94 min.
Holky, právo silnějšího a hokej. V partě dnešních teenagerů se žije
podle zákonů vlčí smečky. Ve škole i v hokejové kabině, kam přichází
nováček David. Autorita dospělých sem nedosáhne, platí tu tvrdá pravidla a rivalita. Pokud chce někdo přežít, musí se podvolit – nebo se
vzepřít a o svoje místo bojovat…
Hrají: Tomáš Dalecký, Tomáš Mrvík, Anastasia Chocholatá, Denisa Biskupová, Jiří Vyorálek, Vlastina Svátková, Václav Vašák, Patrik Děrgel,
Michal Dluhoš a další
Vstupné: 60 Kč			
Mládeži přístupno od 12 let
POZOR!!! Hrajeme v neděli ve 14 hod.

18.7. Velké dobrodružství čtyřlístku

Falcon					
75 min.
Na kraji Třeskoprsk, v malém domku, bydlí čtyři kamarádi. Fifinka, Pinďa, Bobík a Myšpulín u táborového ohně vzpomínají na dobrodružství, která zažili v uplynulém roce. Každý z hrdinů vypráví příběh, který
považuje za úplně nejlepší. S Pinďou zažijeme povedený horolezecký
výlet na Ďáblův palec, s Myšpulínem napínavé pátrání po ukrutném

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

Vlkodlakovi, s Bobíkem fantastickou cestu do vesmíru a s Fifinkou vánoční návštěvu u malých čertíků. Čí příběh bude nejkrásnější? Čtyřlístek slaví 50. výročí, 15. května roku 1969 vyšel první příběh této
legendární čtveřice z Třeskoprsk. Součástí oslav je i premiéra nového
celovečerního animovaného filmu.
Vstupné: 60 Kč				
Mládeži přístupno

23.7.
Bábovky
CinemArt		
97 min.
Film Bábovky natočený podle knižního bestselleru spisovatelky Radky Třeštíkové vypráví o tom, že všichni jsme propojení a díky tomu
i malé věci dokážou někdy otřást světem.
Hrají: Ondřej Vetchý, Lenka Vlasáková, Jana Plodková, Marek Taclík,
Barbora Poláková, Táňa Pauhofová, Rostislav Novák ml., Jiří Langmajer, Denisa Biskupová, Kristýna Podzimková, Brigita Cmuntová
Vstupné: 60 Kč			
Mládeži přístupno od 12 let

www.velkeopatovice.cz
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sleva 100 %

1×

sleva 50 %

2×

sleva 25 %

2×

sleva 1000 Kč

5×

kontrola citlivých polí

Každý los UHLOTERIE HAVELKA obsahuje:
1× sleva 100 % = nákup zdarma • 2× sleva 50 % = nákup za polovinu
2× sleva 25 % • 5× sleva 1000 Kč • 10× sleva 500 Kč
další výhry 300, 200 a 100 Kč

tel. 602 489 489 • www.havelka.cz
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PROČ NÁS
NAVŠTÍVIT?
VÝPRODEJ OBUVI

Uskuteční se 21. 7. od 14 do 16 hod.
ve vestibulu bývalého učiliště.
V prodeji bude obuv dámská, pánská
a dětská.
Vycházková obuv kožená do 200 Kč.
Papuče do 100 Kč.
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

NEJVĚTŠÍ VÝBĚR
brýlových obrub
Měření zraku ZDARMA
vysokoškolsky vzdělanými
optometristy
Každý měsíc výhodné
SLEVY A AKCE
Sluneční polarizační
BRÝLE od 690 Kč
Možnost objednání na
měření zraku on-line
na našich webových
stránkách

www.doctoroptic.cz
DrOptikMoraviaSro

DR. OPTIK Moravia
Masarykovo
náměstí 158
LETOVICE
tel.: 736 629 679
email:
letovice@droptik.cz

dr.optik_moravia
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