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Zpravodaj
města Velké Opatovice
Slovo starostky
Již rok je naše republika napadená koronavirovou pandemií a my se v průběhu tohoto
roku neustále potýkáme s nařízeními ohledně tohoto onemocnění a jejích důsledků. Před rokem
jsme si mysleli, že se celá záležitost vyřeší během několika týdnů, posléze měsíců. Uběhl rok
a situace u nás v České republice je vážnější než kdykoli před tím.
S celou touto situací je spojena spousta nepříjemných a omezujících nařízení a my již druhým
rokem budeme opět slavit jedny z největších svátků v roce - Velikonoce a posléze Pouť ve Velkých
Opatovicích dle platných vládních nařízení.
Vnímám kolem sebe hodně špatné nálady a negativních reakcí z této situace, která jak se
momentálně teď jeví, nemá východisko. Budu doufat, jako všichni, že se bude situace zlepšovat
a budu doufat, že se postupně budeme vracet do našeho „normálního“ života, i když asi všichni
tušíme, že po této zkušenosti už nic „normální“ nebude a následky této doby v nás zanechají
větší či menší bolestné jizvy.
A abych tak trochu přispěla k pozitivnější náladě, ráda Vás seznámím formou aktualit se
současným děním v našem městě, s připravovanými projekty a zajímavostmi.
-

Byla dokončena rekonstrukce sociálního zařízení v budově stálého kina.

-

V únoru došlo k havárií zámecké zdi v délce cca 25 m. V nejbližších měsících dojde k provizorní opravě této části zdi, kterou bude zajišťovat Správa a údržba silnic.

-

Město požádalo Jihomoravský kraj k dokončení projektu rekonstrukce silnice č. II/372 –
průtah městem Velké Opatovice, který řeší nejen rekonstrukci silnice, ale i rekonstrukci zámecké zdi, která je přímo spjata s touto komunikací.

-

V prvních měsících tohoto roku město podalo několik žádostí o dotace. O jejich výsledků
budete dále informováni.

-

V současné době probíhá dotazníkové šetření občanů, podnikatelů a spolků, které bude
sloužit jako podklad pro vypracování nové Strategie rozvoje města Velké Opatovice pro období 2021 až 2027.

-

Byly dokončeny práce na akci „Velká Roudka – napojení na vodovod Velké Opatovice“.
V současné době probíhá zkušební provoz.

-

V jarních měsících budou zahájeny práce na investiční akci „Výstavba inženýrských sítí
v lokalitě RD Hliníky“, které by měly být dokončeny do konce tohoto roku. Město připravuje
v současné době podmínky pro budoucí výstavbu a prodej těchto stavebních parcel. Tyto informace budou schváleny a známy v polovině tohoto roku a budou pro žadatele zveřejněny.

-

Současně s výstavbou inženýrských sítí na RD Hliníky dojde k výměně čerpací stanice
splaškových vod na ul. Pod Doubím. Na tuto novou čerpací stanici bude napojena i nová
lokalita RD Hliníky.

-

V nejbližší době budou zahájeny práce na investiční akci „Rekonstrukce venkovního
sportoviště u ZŠ I. etapa“.

-

V budově ZŠ dojde v prázdninových měsících k rekonstrukci dílen a jazykové učebny.

-

Připravují se další projekty pro realizaci: vybudování veřejného WC, nákup komunální techniky, výstavba opěrných zdí na místním hřbitově, oprava ulice Mládežnická (oprava komunikace, chodníků, nové veřejné osvětlení vč. nových parkovacích míst) za předpokladu
obdržení dotace na tuto stavbu, vybudování parkoviště v části města Žleb a jiné další projekty, o kterých vás budu informovat v průběhu roku.

Věřím, že v nadcházejícím jarním období a s přibývajícími slunečními paprsky toto těžké období
zvládneme překonat a budeme se těšit z maličkostí, které nám toto období přináší.
			

Ing. Kateřina Gerbrichová, starostka města

www.velkeopatovice.cz

KOMPOSTÉRY VE
VELKÝCH OPATOVICÍCH
Stále jsou k dispozici volné kompostéry. O kompostéry si mohou
žádat nejen občané Velkých Opatovic vč. místních částí s tím, že
kompostér musí být umístěn na
katastrálním území: Velké Opatovice, Brťov u Velkých Opatovic,
Bezděčí u Velkých Opatovic, Korbelova Lhota, Svárov u Velkých Opatovic a Velká Roudka. Dle nových
pravidel, mohou žádat také: chataři,
bytové domy, panelové domy,
nájemci pozemků apod.
Je možné si zažádat i o více
kompostérů na jednu parcelu.
Vždy musí být kompostér uložen
v k.ú. Velkých Opatovic a místních částí.
Žádáme zájemce o vyplnění Žádosti
o přidělení kompostérů dle Pravidel
č. 3 (žádost je uveřejněna na webových stránkách města v aktualitách) a odevzdání prostřednictvím
e-mailu na adresu (mesto@velkeopatovice.cz). V případě elektronické žádosti stačí jen vyplnit žádost,
která nemusí být vlastnoručně
podepsána. Předávání kompostérů
probíhá průběžně a uživatelé obdrží
návod na sestavení s doporučením
pro kompostování.
Děkujeme za váš zájem.
Ing. Kateřina Gerbrichová,
starostka města
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Informace z jednání městské rady
Městská rada dne 15. 2. 2021
I. schválila
1. Zápis a usnesení č. 65 z jednání Rady města Velké Opatovice dne
25.1.2021
2. Dodatek č. 1/2020 ke Smlouvě o nájmu a provozování kanalizací
a její příloze č.2 Nájemné pro rok 2020 a pověřuje starostku podpisem tohoto Dodatku
3. Smlouvu o dílo č. 14917A/2021 s Energetikou Boskovice spol. s r.o.
na stavební úpravy veřejného osvětlení ulice Nádražní a pověřuje
starostku podpisem této Smlouvy
4. zveřejnění záměru na pronájem části pozemku parc.č. 901/2 v k.ú.
Velké Opatovice o výměře cca 20 m2 a části parc.č. 1312/1 o výměře
cca 50 m2 k ostatním účelům
5. prominutí části nájemného spol. HUSOVKA, s.r.o. na měsíce leden,
únor a březen 2021 ve výši 4409,40 Kč za měsíc
6. změnu odpisového plánu na rok 2021 pro Základní školu Velké
Opatovice
7. změnu č.1 závazných ukazatelů Základní školy Velké Opatovice
8. změny rozpočtu dle žádosti Základní školy Velké Opatovice
9. změny rozpočtu 2.mateřské škole Velké Opatovice takto: 100.000,Kč spotřební materiál a 30.000,- Kč opravy a udržování se snižují
a částka 130.000,- Kč může být použita v položce Mzdové náklady.

10. čerpání investiční fondu Základní školy Velké Opatovice ve výši
150.132,- Kč na zednické práce a výmalbu
11. nové ceny za nájem nebytových prostor v sazebníku poplatků
12. žádost SVJ Jevíčská 365 k rozšíření okapového chodníku o 60 cm
u štítové zdi domu č.p. 365
13. žádost o výměnu bytu pana D a přiděluje byt č. 4 na adrese Žleb 20,
679 63 Velké Opatovice
14. jmenování hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek
veřejné zakázky „Inženýrské sítě a komunikace“ – členy S, B a K,
a náhradníky R, P a K
15. podání žádosti o dotaci na projekt „Výstavba technické infrastruktury pro potřeby zasíťování stavebních parcel ve Velkých Opatovicích“.
16. podání žádosti o dotaci na projekt „stavební úpravy hygienického
zařízení a zázemí 1. MŠ Velké Opatovice vč. rekonstrukce vnitřních
rozvodů“ a „ZŠ Velké Opatovice – rekonstrukce hygienického zařízení blok C“.
17. jmenování oprávněné osoby k zpřístupnění podaných nabídek veřejné zakázky „Inženýrské sítě a komunikace“ paní B a M
18. prominutí nájemného za měsíce leden, únor, březen 2021 paní Z, A,
J v plné výši.

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

Velikonoce

Opatovská pouť

Pro vzpomínání na velikonoční dny použiji textů „dvou Františků“ (p.
Františka Kopřivy z Malé Roudky a místního historika p. Františka Kouřila) a také zážitků mých vlastních. Budou se navzájem prolínat.
Velikonoce začínaly vlastně již Květnou nedělí. Letos 28. 3. 2021. Světily se kočičky na paměť slavného vjezdu Kristova do Jeruzaléma. Posvěcené větvičky kočiček se dávaly za krov, aby chránily před bouří
a krupobitím. Jednotlivé kočičky se polykaly na domnělou ochranu
před bolestí v krku. Čtrnáct dní před Velikonocemi, letos 21. 3., na Smrtnou neděli se domů, kde bylo děvče, stavěly máje. Obyčejně to byl na
dlouhém bidle ozdobený vršek smrčku. Po svátcích se májka sundala.
A to se stalo i u nás u sousedů, asi před 63 lety. Soused si postavil nový
dům a po přestěhování postavil májku pro svou ženu.
Veliký, neboli svatý týden velikonoční, měl řadu divných tajuplných obřadů a zvyků. Lidé věřili v moc vody v tomto týdnu. Proto si na Zelený
čtvrtek přivstali a umyli se studenou vodou. Večer odletěly zvony do
Říma, přestalo se zvonit a místo toho se hrkalo a klapalo. Kluci běhali po dědině, i na věži se klapalo a hrkalo. Nyní byl tento zvyk obnoven a průvod dětí hrká a klape po ulicích města. Začínají od kostela
sv. Jiří. Je to velmi pěkné a dětem i dospělým patří velký dík!
A je tu Bílá sobota a slavné vzkříšení! Zvony se na závěr pobožnosti rozezvučí, vrátily se z Říma! Připomínám, že zvoní všechny tři zvony – sv.
Marie, sv. Jiří a sv. Vít. A právě poslední zvon sv. Vít je nejstarší na Malé
Hané! Je z roku 1497. V neděli na Boží hod velikonoční se konaly nejnutnější práce. Byl velký svátek!
A přišlo velikonoční Pondělí – mrskut! Mrskut patřil a patří vlastně mužskému pohlaví. Dodnes kluci běhají po domech a mrskají žílou – žílami,
někde název pomlázka – u nás byla vždy žíla, vlastnoručně upletená
a ozdobená barevnými služkami.
Mrskáčům se přidávala nějaká „koruna“ na pouť. Děvčata se musela
nechat od chlapců vymrskat, aby byla zdravá! I my jsme se chlubily, kdo
má víc pošlehané nohy. Dodnes si pamatuji, jak šlehnutí poutkem jalovce štípalo a způsobovalo zčervenání lýtek!
Některé zvyky se vytrácí, ale některé zůstávají a mrskáči jsou rádi a děvčata také.
A jaké to bude letos? Už minulý rok se „mrskut“ nekonal – začala pandemie koronavirusu – a jak letos … ?
Marie Pospíšilová

A jak se bude letos slavit slavná opatovská pouť? Stejně jako? Ano, zákeřný Covid – 19 je tu stále mezi námi a ohrožuje nás!
Připomenu vám, jak se slavily poutě ve vzpomínkách p. Fr. Kopřivy
a moje.
Opatovská pouť se slaví v celé farnosti první neděli svátku sv. Jiří (24.
dubna). Je to dostaveníčko mladých z celého širokého okolí. Muži musí
svému protějšku kupovat „póti“ za mrskut a děti musí utratit nastřádané korunky. Dědina je pak několik dnů plná skřeků féfar, pískotu,
střelby, i varhánky hrají, ale brzy zase vše utichne, protože ty pouťové
hračky se brzy polámou nebo omrzí. Na opatovskou pouť přijížděla
Štěpánka s „tumrletem“ (kolotoč, pozn.) a těch pouťových krámů stály
celé řady po obou stranách silnice pod kostelem. Bývalo tam veselo,
hluku a zástupy lidí procházely sem a tam, že se ani projít nedalo. Před
poutí se z chalup všechno vyneslo ven a pak se drhlo a líčilo vápnem.
Podrovnání chalup sazemi nebo šedým odstínem se dělalo rozmočenou hlínou z haldy u šachet. Zem v kuchyni a v síni se líčila kravěncem.
Až byla „seknice, kocheň, siň a náspa“ v pořádku, postavilo se všechno
na svoje místo. V den úklidu sundaly se ze zdi i obrázky, kterých bývalo
dřív mnohem víc, utřely se od prachu, natřely petrolejem, aby se svítily,
jen s hodinami se nehýbalo.
Potvrzuji, že úklid se prováděl ve všech domácnostech tak, jak pan
Kopřiva toto zapsal. Byl to nejlepší úklid, protože všechno se před domem vydrhlo, sluníčko to osušilo a vše vonělo zvláštní čistotou. Ještě se
také vyměnila sláma ve stružoku za čerstvou, protože matrace byly jen
v bohatších rodinách. U nás jsme měli doma na podlaze prkna a dlážku,
ale u tety na Opletách pamatuji, jak v průjezdu skutečně rozmíchaným
kravěncem s hlínou se natírala zem, která po zaschnutí byla hlaďounká
a lesklá a pěkně se zametala. Děcka v mládí mé maminky ještě točila kolotoč (tumrle) ručně, protože neměla dost „grécaru“ a toužila se svézt.
My děvčata jsme měly největší radost z nafukovacích balónků, míčků
obalených krepovým papirem na gumce, zvlášť, když kluci se do nás
trefovali, a z vystřelených papírových růží. Peníze si děti našetřily hlavně
z mrskutu. Bylo zvykem mrskáče obdarovávat barvenými vejci, pečeným cukrovím a nějakou „korunou“ na pouť. A těch koláčů, co se napeklo na pouť! Tak ať se pouť vydaří! Ať pouť žije a dělá nadále dětem
radost!
							
Marie Pospíšilová

www.velkeopatovice.cz
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KULTURA (NE)ŽIJE
Loni touto dobou jsme byli plně zaměstnáni přípravami na nastávající pouť. Ta nakonec, jako i
další akce, nemohla vzhledem k rozbíhající se pandemii proběhnout. Kdo by si byl býval tenkrát
pomyslel, že za rok tomu nebude jinak! A tak, místo abychom se těšili na již jednou přesunuté
akce či oslavy svátků jara, musíme vydržet izolaci v našich domácnostech a doufat, že tato nepříjemná doba co nevidět pomine.
Nicméně kultura si žije dále svým životem. I když je většina kulturních akcí kontaktních (a tím
pádem nemohou probíhat, jak jsme zvyklí), stále se můžete kulturně bavit. Krom různých
on-line akcí, kterých je plný internet, pro vás mohou být inspirací v našich končinách např. Poznávací okénka, hra Hledačka nebo naučné stezky, které ve městě a jeho okolí máme. Momentálně pracujeme na obnově panelů naučných stezek. Podepsal se na nich zub času a vandalové.
Takže ani my, pracovníci kultury, v těchto časech nezahálíme a vrhli jsme se na činnosti, na
které není během sezóny čas. A tak vylepšujeme prostředí, ve kterém obvykle akce probíhají.
Opravujeme, uklízíme, třídíme. Pracovnice knihovny jsou vám k dispozici s rozvozem objednaných knih, výpůjční okénko stále funguje. V muzeu probíhá badatelská činnost, třídění archivu a
příprava podkladů pro zajímavé výstavy, které máme v plánu. Bohužel, kino i Infocentrum musí
být z důvodu nařízení vlády stále uzavřené. Jsme však k dispozici na mobilním telefonu 773 149
319, popř. emailu infocentrum@velkeopatovice.cz.
Pár důležitých informací na konec. Jelikož pandemická situace není stále růžová, kultura musí
stále vyčkávat. Z tohoto důvodu neproběhnou žádné plánované akce. Nekonají se velikonoční trhy, nebude představení Ladislava Špačka s Etiketou, neproběhne tradiční pouť. Budeme
doufat, že se sejdeme v rámci Muzejní noci a Víkendu otevřených zahrad. Tato akce by se měla
uskutečnit v sobotu 12. června. Nejen my z odboru kultury, ale i pořadatelé kulturních akcí
z řad místních organizací se na vás netrpělivě těšíme. Snad již brzy naviděnou.

Duben 2021

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

2.4.

MUDr. Ševčík Štěpán
Svitávka, Hybešova 197 			
516 471 210

3.4.

MUDr. Ševčíková Bohdana
Blansko, Svitavská 1A		
516 416 386

4.4.

MUDr. Ševčíková Radomíra
Poliklinika Blansko, Sadová 33
516 488 454

5.4.

MDDr. Šméralová Kristýna
Boskovice, Lidická 8			
731 074 479

10.4.

MUDr. Štrajtová Jana		
Černá Hora, Zdrav. středisko		
608 220 806

11.4.

MUDr. Šumberová Ludmila
Lysice, Komenského 429 		
516 472 227

17.4.

MUDr. Švendová Zdena
Křtiny, Zdrav. středisko		
516 439 404

18.4.

MUDr. Tomášková Barbora
Blansko, Pražská 1b			
734 177 800

24.4.

MUDr. Semrádová Danuše
Sloup, Zemspol, 221			
516 435 203

25.4.

MDDr. Trubáčková Pavlína
Poliklinika Blansko, Sadová 33
516 488 452

Anna Kaderková – odbor kultury

POZOR!

Zakoupené vstupenky na zrušené vystoupení
Ladislava Špačka budete moci vracet na Infocentru ve Velkých Opatovicích, jakmile budeme moci otevřít. O zmíněnou akci však nepřijdete. Budeme se snažit vykomunikovat nový,
podzimní termín. Na tento termín již budou
platit nové vstupenky!
Děkujeme za pochopení.

Vzpomínka
„A proto se nikdy nedávej ptát, komu zvoní hrana. Zvoní tobě.“
							

Ernest Hemingway

24. dubna 2021 uplyne již 20 let ode dne, kdy nás opustil náš drahý

Robert Jordán
Snad se vám vybaví záblesk podoby, zvuk hlasu (a nejen při vyučování),
vzpomínka na setkání či jeho úsměv. Věnujte, prosíme, chvilku svého času
na tichou a milou vzpomínku na dobu, kdy tu byl s námi.
Děkujeme.
Jménem celé rodiny manželka Vlasta, dcera Markéta, syn Robert

www.velkeopatovice.cz
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Co nového u nás ve škole - Škola frčí
Všichni děláme maximum pro to, aby
byly negativní dopady distanční výuky pro žáky co nejmenší. Naše on-line výuka začala postupně fungovat na platformě Google Classroom
už zjara 2020, od loňského podzimu frčí plným proudem v celé škole
napříč ročníky i předměty. A aby
byly podmínky v jednotlivých třídách vyvážené, stanovili jsme si
minimální počty on-line odučených hodin za týden. Početnější
třídy dělíme na menší studijní
skupinky, pořádáme on-line
třídnické hodiny, čtenářské dílny
i doučování. Virtuální třídy jsou
plné různých aktivit, úkolů, testíků, řada z nich je i náplní on-line
hodin, tedy Meetů.
Takže i když je škola oficiálně zavřená, ta naše stále frčí. A velmi
nás těší, že si naší aktivity všímají
nejen rodiče, ale i třeba oficiální
weby, jako je web pedagogicke.
info (http://www.pedagogicke.
info/2021/03/zs-velke-opatovice-skola-frci.html), spolek Pedagogická komora a řada dalších.

předškoláčků a také nabízíme poradu speciálního pedagoga. Rodiče
paní zástupkyni Janu Šmídovou mohou kontaktovat na emailu a domluvit si schůzku. Zápis do 1. tříd bude podle metodiky MŠMT probíhat
opět online. Už se na nové (ale samozřejmě i stávající) žáky těšíme.

Individuální konzultace

Těšíme se na budoucí prvňáčky a staráme se o předškoláčky
Jako pověřená škola máme nyní v péči i několik předškoláků. Protože je
jejich vzdělávání povinné a protože chceme, aby jim to ve škole šlo co
nejlépe, budou své dovednosti
rozvíjet formou krátkých setkání s naší speciální pedagožkou. Máme pro ně připraveny
rozvojové hry, pracovní listy,
výtvarné činnosti i programy
na interaktivní tabuli, aby byla
práce zajímavá a zábavná.
Zároveň máme speciální stránku pro naše předškoláčky, protože nemůže probíhat velmi oblíbený
projekt Předškoláček. Zde nabízíme pracovní listy a návody pro rodiče

Co dělat, když mi nejde internet? Nebo nemám počítač či chytrý mobil?
Nevím si s něčím rady? Proto naše škola poskytuje individuální konzultace. Zejména jsou určeny žákům, kteří nemají dostupnou techniku
nebo internetové připojení, potřebují pomoc vyučujících nebo asistentů pedagoga, nebo o to požádali rodiče. Celkem nám takto chodí
do školy kolem 30 dětí, některé denně, některé v určité dny. Vzhledem
k pandemickým nařízením jsou žáci po jednom samostatně ve třídách
s dohledem asistentů, respektují se sourozenci v jedné třídě. Každý má
k dispozici notebook pro připojení na online hodiny a pro práci ve virtuálních učebnách, sešity, učebnice a další pomůcky. Mohou tak plnit
úkoly a účastnit se plnohodnotně výuky. Snažíme se, aby dopady na
vzdělání z důvodu zavření školy byly co nejmenší.
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Proměny školní družiny

My už máme jaro

Dalo by se říct, že v normálním režimu fungovala školní družina a školní
klub asi jen jeden měsíc. Postupně
přicházela různá opatření a my jsme
jim museli přizpůsobit provoz.
První změnou bylo, že se v jednotlivých odděleních nemohly potkávat
děti z různých tříd. Ihned jsme tedy
zareagovali a děti rozdělili tak, že každému ročníku náleželo jedno oddělení. Jen prvňáčci chodili odděleně,
protože jich je do družiny přihlášeno
mnoho a tvořili by skupinu více než
třiceti dětí. V této formě fungovala
družina do dalšího nařízení, že do
školy mohou chodit jen první a druhé ročníky. V tomto období pracovala
čtyři oddělení. Co třída, to jedno oddělení školní družiny.
A od března opět změna. Jsme pověřenou školou. Zajišťujeme nezbytnou
péči o děti rodičů vybraných profesí
ve věku od 2 do 10 let. To zahrnuje základní a předškolní vzdělávání, školní
družinu, mateřskou školu a stravování v jednom. Zpočátku jsme museli
vyřešit bezproblémový pobyt těch nejmenších dětí u nás. Z 1. mateřské školy dopravit lehátka, přikrývky, polštáře a hračky pro nejmenší,
z domova přinést redukční prkénka na WC, vytvořit značky k věšáčkům
a další nezbytnosti. Změna se netýkala pouze materiálního zabezpečení. Dopolední náplň činností a celkový denní režim dětí do šesti let je
odlišný od režimu školní družiny. Nenechali jsme se zaskočit a ze dne
na den bylo o vše postaráno. Hry, pracovní činnosti, práce s předškoláky, pravidelné vycházky i stravování. I když vše bylo najednou jiné, to
hlavní se nezměnilo - náš přístup k dětem. Snažíme se, aby v novém
režimu a jiném prostředí panovala pohoda, radost a spokojenost. A děkujeme za velkou ochotu a vstřícnost 1. MŠ.

Ve skleníku se už všechno připravuje na jarní výsadbu. Zaměstnanci školy pod vedením kuchařek
chystají vyvýšené záhony, přesazují květiny, vysévají a přesazují
sazenice, aby vše vyrostlo. Škoda,
že nemohou pracovat v těchto
zrekonstruovaných
prostorách
žáci v rámci pracovních činností.
To by ten salátek ve školní kuchyni
potom chutnal ještě více. Všichni
věříme, že si jej děti užijí, moc se na ně těšíme.

Úspěchy našich žáků
V měsíci listopadu a prosinci žáci devátého ročníku pracovali na školním kole Matematické olympiády a 27. 1. 2021 se úspěšní řešitelé - Linda Tománková 9. B, Zuzana Hauznerová 9. B, Michaela Živná 9. B a Filip
Kouřil 9. A - zúčastnili kola okresního, které se konalo online.
Z tohoto klání vyšla vítězně Linda Tománková, která obsadila 1. místo
a postupuje do krajského kola, které se uskuteční 16. 3. 2021. Ostatní
žáci nám také udělali radost. Filip Kouřil obsadil 6. místo a Michaela Živná se Zuzanou Hauznerovou obsadily 8. místo.
Ve středu 17. 2. 2021 se 9 žáků naší školy zúčastnilo okresního kola zeměpisné olympiády, které letos proběhlo online přes IS Masarykovy
univerzity.
Jako každý rok se soutěžilo ve třech kategoriích. Kategorii A (6. ročníky)
naši školu zastupovali Matěj Španiel ze 6. A, Kateřina Mazurová také ze
6. A a Filip Pospíšil ze 6. B, kategorii B (7. ročníky) Tereza Sedláčková ze
7. A, Vít Kouřil a Eliška Přichystalová ze 7. B a kategorii C (8. a 9. ročníky)
Tereza Kvasnicová z 8. B, Filip Kouřil z 9. A a Linda Tománková z 9. B.
Matěj Španiel obsadil ve své kategorii 1. místo, Filip Kouřil 2. místo
a oba postupují do krajského kola, které se uskuteční opět online přes
IS MUNI ve středu 17. 3. 2021. Vítu Kouřilovi chyběl jeden bod od třetího místa a od postupu do krajského kola. Ani ostatní žáci si nevedli
špatně a vzorně reprezentovali naši školu.
Všichni jmenovaní si zaslouží velkou pochvalu, protože olympiáda ze
zeměpisu je každý rok velmi náročná, nejen co se týká znalostí, ale
i časově.
Poděkování patří také paní zástupkyni Šimáčkové, která se postarala
o registraci žáků do systému i rodičům zúčastněných žáků.
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Fotografická soutěž na téma Ticho, prosím
Naši žáci jsou tvořiví a velmi nápadití. Dokázali to při tvorbě fotografií.
Hlasování bylo dostupné na FB školy a zapojily se do něho i pomocí
lajků a sdílení desítky hlasujících. Výsledky přineseme v dalším zpravodaji.
Z příspěvků zapojených kolegů sestavila Mgr. Markéta Illová

Poznávací okénko č. 5
V areálu P-D Refractories, v těsné blízkosti administrativní budovy „šamotky“ stojí sousoší Havíř a šamotář. Dílo je
zhotoveno z hořického vápence. Jeho autorem je akademický sochař Ladislav Martínek, brněnský sochař a pedagog. Vytvořil jej pod názvem „Cihláři“ v roce 1963. Na nynější místo bylo instalováno v 2. pol. roku 1965.
Anna Kaderková
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Šátek a šáteček
Šátek - slovo, kery má pět pismenek, ale hoplatněni velky a provázi nás
celém ževotem. V pohádkách čte mama děckovi, že princ bojoje s drakem. Princovo zraněni princezna vošetři a zaváže šátkem. Je to zároveň
znameni, podle keryho princezna pozďéš pozná svyho vevolenyho.
Děcko ruste, boli ho v krko, dostane vobklad převázané šátkem. Rozbije si koleno nebo dostane sádro na roko a decky potřeboje zdravotni
šátek.
K všeckém sténokrojum se nosel na krko šátek. Podle dobe ruznéch
barev. V Sokole se nacvičovala spartakiáda. Na roztančené Strahov bela
pěkná podivaná, dež tam cvičenke mávale šátkama.
V nedělo v kostele bévala přehlidka šátku barchetovéch, tibetovéch,
kašmirovéch.
Pře ruzné práce se take žensky bez šátka nevobešle. V litě na polo to
bela vochrana před slonkem, na podzem šátek zahřil. Ke drani peři se
bez šátka ani nesedalo. Take kochařka mosela mět šátek, abe nekdo
nevetahl z taliřka vlas.
Vod Chodska až po Slovensko se zachovale na dědinách kroje. Bez šátka ruznéch tvaru, pestréch barev a vázáni snaď ani kroj bet nemuže. Šak
voblict ho a šátek hovázat chce zručnosť, šekovnosť a trpělevosť. Bet na
slavnostich ve Strážnice a jinde, to je radosť pohledět.
Na Valašsko svarba konči vobřadem, kde je nevěsta zařazena meze vdany žensky. Přes šate dostane zástěro, do roke vařéko a na hlavo šátek.
V každym módnim časopiso só šate a kostymke doplněny šátkama
z ruznéch materiálu. Dodává to šmrnc manekynám he modelum.
Dež se votevře kochařská knižka, receptu na šátečke žlótkovy a mrkvovy s kdovijakéma náplněma je tam dosť. Jenom si vebrat a hodělat.
Textařum, co pišó slova k pisničkám, se slovo šátek take zamlóvá. Tade
só přiklade:
„Buď sbohem město milé, teď loučení je chvíle, na pozdrav Ti šáteček
dám...“
„Oba do jednoho, do šátku bílého, jsme slzy své utírali...“
„Červený šátečku kolem se toč, má milá se hněvá, já nevím proč...“
„Rudé šátky na slunci hoří, jako rozkvetlý vlčí mák...“
S koronavirovó pandemió a vopatřenima se pro šátek našlo dalši hoplatněni. Šátke ledi nosele dřiv, než si našele róške.
Ve stářó přendó všelejaky nedohe. Dobře namazany koleno a zavázany
šátkem hneď boli miň.
Dež néni šátek potřeba a měl be se vehodit, muže se do něho neco
zabalet, neco s ňém zakret nebo třeba homet vokno. 		
Bedřiška Skotáková

Rodinné centrum Motýlek
V letošním roce si připomínáme deset let od
oficiálního založení spolku Rodinné centrum
Motýlek, konkrétně to bylo 1. 2. 2011. Ale samotné centrum začalo existovat již v roce
2008. Zakladatelkou byla Věra Zemánková,
která s dalšími maminkami organizovala
společná setkání v prostorách 1. Mateřské
školy na ulici Dlouhá, za laskavé podpory paní ředitelky D. Sýkorové.
Řešení to bylo dočasné a hledalo se vhodnější místo. Proto bylo v roce
2009 požádáno o pomoc Město Velké Opatovice, které ve spolupráci s Orelskou jednotou
V. Opatovice, poskytlo
podkrovní
místnost
a nárazově i velký sál
v
nově
opravené
Orlovně. A tak jsme našli malou, ale přece jen
„naši“ základnu. Díky
finanční podpoře města
byla místnost vybavena
potřebným nábytkem
a nejdůležitějšími věcmi.

Ze sbírek jsme získali hračky pro děti a začal pravidelný program pro rodiče s dětmi. Postupem času návštěvnost začala narůstat, aktivit přibývalo
a podkrovní místnost začala být malá. Tou dobou se do čela centra postavila Karin Petrželková a nejen díky ní, jsme získali nevyužité prostory
v bývalé budově Policie
ČR na náměstí Míru. Vedení Města V. Opatovice ochotně vyšlo vstříc
a od ledna 2010 jsme
mohli začít ve svých
prostorách. K rychlému
zprovoznění přispěla
velká pomoc tatínků.
K dispozici byla herna,
místnost pro tvořivé dílny, kancelář, kuchyňka a
sociální zařízení. Motýlek zářil v krásných barvách vyzdoben pohádkovými postavami. I program byl pestrý. Vzpomínáme na Dětský koutek
s Vlaďkou Prosserovou, masáže kojenců s Olgou Grygarovou, Cvičení
Rarášků s Katkou Gerbrichovou, keramickou dílnu s Janou Trantírkovou
a Jiřím Brtnickým, Cvičení s Motýlkem s Bárou
Haasovou, angličtinu
pro děti s Danou Kaderkovou, Kutílci s Janou
Hrdličkovou, S písničkou a tanečkem s Věrou
Čadovou, Den pro tatínky, Broušení jazýčků
s Markétou Dufkovou,
Divadelní pohádková
dílna se Zdeňkou Selingerovou,
výtvarná
dílna s Alenou Tišnovskou, cyklus přesnášek
s Bárou Haasovou atd.
K tomu jsme organizovali kurzy plavání pro
děti v bazénu místní
Základní školy, Pilates
a Body and Mind s Janou Streckovou, orientální tanec s Lenkou
Zemánkovou ml., Slety čarodějnic ve spolupráci s TJ Sokol V. Opatovice,
Dětský den ve spolupráci se SRPŠ V. Opatovice, Bazar dětského oblečení a různých potřeb pro děti, vánoční dílny a mnoho dalšího.
Dne 8. 3. 2012 se uskutečnilo slavnostní otevření Family Pointu a v témže roce jsme otevřeli kurzy anglického jazyka s Petrou Koudelkovou
a konverzaci s rodilým mluvčím Markem Whitmenem. Dále jsme usku-
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cím na všechny mladé rodiny, které bydlí v našem městě, aby se do
chodu Motýlku více zapojily a přinášely nové nápady a program pro
své děti a rodiny. Mým velkým přáním je, aby byl program centra tak
pestrý, jak byl před deseti lety. Na základě této skutečnosti nabízíme zajímavou, kreativní práci pro osobu, která by chtěla koordinovat činnost
centra a jeho chod. Nabízíme práci na DPČ nebo DPD. Bližší informace
poskytneme na telefonu 702 022 924 nebo na rcmotylek@seznam.cz.
Všem stávajícím i bývalým členům Motýlku upřímně děkuji za čas
a energii, kterou vložili do chodu centra a do svých dětí, které mohly
trávit krásné chvíle se svými vrstevníky a kamarády.
Šárka Zemánková, předsedkyně RC Motýlek, z.s.

Jak na výsadbu stromů na vlastním
pozemku
tečnili spoustu přednášek a kurzů /např. kurz efektivního rodičovství/.
V listopadu 2012 byl zorganizován první Svatomartinský lampionový
průvod a v listopadu téhož roku se uskutečnila první schůzka nově vnikajícího Klubu aktivních seniorů KLAS, kterou založila Jindřiška Pátečková a s úspěchem jej vede dodnes.
Ve vedení centra došlo také ke změnám. Z důvodu odchodu Karin Petrželkové byla novou předsedkyní zvolena Šárka Zemánková a místopředsedkyní Kamila Korbelová.
V roce 2015 změnilo naše centrum adresu. Důvodem byl vznik Městské policie ve V. Opatovicích. Město nám nabídlo nové prostory
v bývalých kancelářích střední odborné školy na ulici Mládežnická.
V listopadu jsme uvolnili stávající prostory a museli stavebně upravit nové. Byla zbourána jedna příčka, a tím vznikl větší prostor pro
hernu. Museli jsme vymalovat, položit nový koberec v herně, položit nové linoleum, byla zabudována nová kuchyňská linka apod.
Snažili jsme se použít nábytek, kterým spolek disponoval ve starých prostorách. Hrubé stavební práce provedlo Město Velké Opatovice, které je majitelem objektu. Výmalbu, stěhování a úklid byl
proveden v režii Motýlku, respektive členů a jejich rodin. Město
V. Opatovice nás finančně podpořilo a náklady na stavební úpravy
a kuchyňskou linku zafinancovalo. Rovněž hradí náklady spojené
s energiemi. Každý rok je také náš spolek finančně podporován dotacemi, jak z města Velké Opatovice, tak z Jihomoravského kraje. Dotace jsou použity jak na provoz, tak na činnost našeho spolku. Byli jsme
a stále jsme za tuto pomoc vděční.
Spolek se snaží dál udržet stálý program a nabízet aktivity a přednášky.
Letní program jsme obohatili o příměstské tábory, které jsou pro mnohé rodiče vítanou pomocí při hlídání dětí o prázdninách. V roce 2020
jsme získali dotaci z Evropského sociálního fondu a můžeme nabízet
celotýdenní program za dotovanou cenu, a to až do roku 2022.
Celá tahle éra se nesla v duchu nadšení a radosti ze setkávání. Byli jsme
spolu rádi a naše děti do Motýlku vždycky rády chodily. Provoz a organizace se nesla v duchu dobrovolnosti a entuziasmu. Já osobně jsem
v Motýlku poznala spoustu fajn lidí, které bych jinak nepotkala, nebo
je alespoň nemohla poznat zblízka. Jsem vděčná za tuhle etapu života,
která nám přinesla spoustu krásných chvil s dětmi a rodinami, které se
bezelstně na chodu centra podílely.
Za více než deset let
jsme vybudovali krásnou základnu, kde se
mohou setkávat jak maminky s malými dětmi,
tak celé rodiny, dospělí
i ti dříve narození. Byli
bychom neradi, kdyby
tyto prostory zůstaly
nevyužité a život se
z nich pomalu vytrácel.
Touto cestou se obra-

Plánujete sázet stromy? Poradíme vám, jak začít a na co si dát při výsadbě
pozor.
Ještě před výsadbou byste si měli ujasnit řadu věcí, například, k čemu
má daný pozemek sloužit a jak moc se o něj a o zeleň plánujete starat.
Představit si, jaký bude strom v dospělosti i jaký bude mít vliv na své
okolí. Každá dřevina má totiž specifické nároky. Některé preferují vyšší
vlhkost, jiné jsou suchomilné, či světlomilné. To vše je při navrhování
potřeba zohlednit.
Pozor na invazivní a jedovaté druhy
Pokud se na pozemku pohybují děti, neměli byste zde vysazovat
jedovaté druhy, konkrétně třeba tis. Zvýšenou pozornost výběru
druhů by měli věnovat také alergici. Pyly lísky, břízy, olše, či vrby jsou
silné alergeny a na jaře by si zahrady moc neužili. Zamyslet byste se
měli i nad tím, zda se výsadba do daného místa hodí z širšího kontextu. Například akát, který pochází ze Severní Ameriky, se v podmínkách
České republiky velmi dobře šíří a vytlačuje původní druhy. Sázet do
krajiny nepůvodní druhy je tedy nevhodné.
Souhlas souseda (ne)třeba
Při plánování výsadby musíte dbát také na to, aby byly dodrženy
všechny zákonné povinnosti. Občanský zákoník říká: „Nestanoví-li
jiný právní předpis nebo neplyne-li z místních zvyklostí něco jiného,
platí pro stromy dorůstající obvykle výšky přesahující 3 metry jako
přípustná vzdálenost od společné hranice pozemků 3 metry a pro
ostatní stromy 1,5 metru.“ Z toho vyplývá, že váš pozemek musí být
dostatečně široký, aby nebyla tato povinnost porušena. Případně si
musíte zajistit souhlas vlastníků okolních pozemků.
Jak na výsadbu ve velkém
Příprava výsadby ve větším měřítku vyžaduje peníze a čas. Ucelené
informace o tom, co organizace takové výsadby obnáší, včetně odkazů na finanční zdroje, najdete na webu sazimebudoucnost.cz. Tam
si můžete stáhnout i podrobné manuály, jak stromy sázet a jak o ně
po výsadbě pečovat. Na webu najdete také informace o možnostech
finanční podpory výsadeb.
Každý strom se počítá
Vysazené stromy je dobré evidovat. K tomu slouží centrální registr
stromů na webu Sázíme budoucnost. Zaregistrovat do něj výsadbu
může každý, kdo od roku 2019 vysadil stromy mimo les. Po zaregistrování se strom přidá na interaktivní mapu a započítá se mezi nové stromy vysazené v naší krajině
a v obcích.
Díky tomu získáváme unikátní přehled
o druzích a počtech stromů vysazených
v ČR a můžeme měřit dopad společného
úsilí všech, kdo sází stromy. Na celonárodní
úrovni neexistují žádné souhrnné přehledy
o kácení a sázení stromů. Registrace nově vysazených stromů je proto velmi důležitá.

www.velkeopatovice.cz
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DUBNOVÝ TRÉNINK PAMĚTI
Minulý měsíc jsme zavzpomínali na jazyk našich slovenských sousedů. Podařilo se Vám správně přeložit vybraná slova?
Správný překlad: bábika – panenka, vreckovka – kapesník, čučoriedka – borůvka, cencúl´ – rampouch, rožok – rohlík, bocian – čáp, bosorka – čarodějnice, cintorín – hřbitov, korytnačka – želva, pery – rty, svokra – tchýně, ťava - velbloud, vnuká – polštář, lopta – míč, mihalnica – řasy, kúrenie
– topení.
A dnes si procvičíme názvy států.
CVIČENÍ III: V každé větě je schovaný jeden stát.
1.

Do slaného štrúdlu přidáme ovčí sýr.			

…………………………………….

2.

Krajkové šaty neperu, ale nosím je do čistírny.

…………………………………….

3.

Za domem máme malinový keř.			

…………………………………….

4.

Olinu krajina za městem naprosto uchvátila.		

…………………………………….

5.

V regálu měli tvaroh už jen ve vaničce.			

…………………………………….

6.

Letadlo má nového pilota.				

…………………………………….

7.

Televizní kartářka tarotové kary nepoužila. 		

…………………………………….

8.

Běla ostýchavě přikývla.				

…………………………………….

9.

Usmál se a řekl, že hezčí narcisku ještě neviděl.

…………………………………….

10.

Vir skolil celou rodinu.					

…………………………………….

11.

Podívej, ten topol skoro celý opadal.			

…………………………………….

12.

Hošík sekeru skoro neunesl.				

…………………………………….

13.

Česnečka byla výborná a vůbec nepálila.		

…………………………………….

!!TVRDÉ DŘEVO!!

Prodám palivové dřevo štípané měkké/tvrdé
rovnané 50 cm/100 cm, sypané 25 cm–50 cm,
smrkovou kulatinu 2 m, piliny za odvoz.
Hájenka Šebetov tel .: 606 893 919,
zouharhonza@email.cz

Hledáme RD k bydlení, Opatovice a okolí.
Tel.: 739 871 556

Koupíme byt 2+1/3+1 v Opatovicích
nebo Letovicích. Tel.: 603 386 037
Hledám domek v okolí Velkých Opatovic, tak do 10
km, nejlépe se zahradou. Děkuji. Tel: 774 945 405
Koupím dům,se zahradou, horší stav neva. Opatovice,
Roudka a okolí do 10 km. Platba hotově. Děkuji.
Tel.: 604 605 814
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

Příjemné mozkohrátky 😊.
Správné řešení najdete opět v příštím
čísle Zpravodaje.
Použitá literatura: Nešporová, Veronika.
Dobrá myslivna. První vydání. Praha:
Pointa Publishing s.r.o., 2020, 268 stran.
ISBN 978-80-7650-155-3
Městská knihovna

Výběr z knižních
novinek městské
knihovny
Autor

Název knihy

Žánr

Beletrie pro dospělé
Bannalec, Jean-Luc

Bretaňský odkaz

detektivní

Benway, Robin

Daleko od stromu

společenský

Robotham, Mandy

Dítě třetí říše

historický

Keleová-Vasilková, Táňa Julinčina pekárna

společenský

Macmillan, Gilly

Po pravdě

thrillery

Freeman, Brian

Sama proti všem

thrillery

Vondruška, Vlastimil

Spiknutí oběšenců

historický

Rimmer, Kelly

Utajená dcera

psychologický

Konečná, Lucie

Houpačky

společenský

Konečná, Lucie

Vířivka

psychologický

Minier, Bernard

Údolí

thrillery

Pro děti a mládež
Cox, Lizie

Holky, neděste se puberty rady, návody

Šlik, Petr Hugo

Ztracený na Nevděku

dobrodružný

Naučná literatura
Vojtko, Honza

www.velkeopatovice.cz

Vztahy a mýty
– Párová terapie

psychoterapie
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MULTIFOKÁLNÍ SKLA ČESKÉ VÝROBY
NA ČTENÍ, DÁLKU I PRÁCI NA PC
Masarykovo náměstí 158, LETOVICE
tel.: 736 629 679, email: letovice@droptik.cz
DrOptikMoraviaSro
dr.optik_moravia
www.doctoroptic.cz
Akce platí na vybraná skla české a německé výroby. Akce platí do 30. 4. 2021.

DrOptic-Multifokaly_Letovice_A6_02-21.indd 1
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