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Socha sv. Vendelína ve Velkých
Opatovicích
Město Velké Opatovice provádí podle svých finančních možností
pravidelnou údržbu a obnovu kulturních památek na svém území. Letos
dojde k restaurování sochy sv. Vendelína, která je umístěna u silnice nad
zámkem ve Velkých Opatovicích na parcele č. 1475. Socha je osazena na
válcovitém, konvexně vydutém soklu, na jehož dvou stranách jsou zapuštěná zrcadla lemovaná zdobnými rámy. Podstavec je dekorován akantovými listy, mušlemi a volutami. Na pohledové straně je erb rodu Salmů a ryté
nápisy.
Socha světce stojí v kontrapostu, je oděna v řasené roucho, na hlavě má
široký klobouk. V pravé ruce drží otevřenou knihu, pod pravým loktem má
mošnu a v levé ruce drží kovovou pastýřskou hůl. U pravé nohy leží ovečka.
Cílem restaurování objektu je jednak jeho záchrana ve stadiu degradace
působené povrchovou korozí původního kamenného materiálu způsobeného nárůstem mikrovegetace, dále mechanickým poškozením levé ruky
a vandalským zcizením pastýřské hole. Během šetrného čištění a případných lokálně prováděných odsolovacích procesů nedojde k úbytku, nebo
chemickému poškození kamenného povrchu. Rozsah a způsob čistění cementových pačoků a tmelů bude upřesněn na základě zkoušek. Vzhledem
k tomu, že se památka nachází pod vzrostlými stromy, bude provedena závěrečná hydrofobizace kamene. Berla, která je v současnosti zcizena, bude
zhotovena dle původní předlohy.
Práce budou prováděny dle restaurátorského záměru, který vypracovala
restaurátorka Michaela Mrázova v únoru 2019. Výdaje na tyto práce budou ve výši 200 tis. Kč a město Velké Opatovice získalo na tuto akci dotaci
z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 63.000 Kč. Práce budou ukončeny
do konce tohoto roku. Udržení původního stavu památek na území města
je smyslem zachování odkazu předků a naše město každoročně tyto prostředky vynakládá a udržuje tak odkaz dalším generacím.
Kateřina Gerbrichová, starostka města

Vítání občánků
Sbor pro občanské záležitosti při MěÚ Velké Opatovice přivítal dne 18. června nové občánky našeho města.
Slavomír Kafka, předseda SOZ

Zvyšování kvality vzdělávání
na ZŠ Velké Opatovice pokračuje
Vedení města na začátku tohoto roku požádalo o dotaci z MMR
přes MAS Partnerství venkova z programu IROP na projekt „Zvýšení
kvality vzdělávání v ZŠ Velké Opatovice, II. etapa“. S touto žádostí
jsme byli úspěšní, a tak se od 1.7.2021 začala tato akce realizovat.
Hlavní část akce se týká učebny dílen v pavilonu E. Zde dojde stavebními úpravami ke zvětšení učebny. Nutná je kompletní rekonstrukce elektroinstalace. Dále nové akustické podhledy a akustické odhlučnění od okolních učeben. Budou nové podlahy, omítky,
keramické obklady, dveře. Dále vznikne nový sklad, kde si může
vyučující skladovat a připravovat materiál a podklady k výuce např.
na nové protahovací hoblovce vč. odsavače prachu. Dílny budou
nově vybaveny multimediální katedrou, dílenskými stoly, které
jsou hydraulicky výškově stavitelné, a žákovskými otočnými židlemi. V rámci polytechnického vzdělávání budou dílny vybaveny i 3D
tiskárnou a robotickými soupravami.
Další část se týká jazykové učebny v pavilonu C, kde dochází pouze
k drobné úpravě elektroinstalace, ale především k novému vybavení: katedra, nové žákovské speciální dvoulavice s vestavbou pro
kabeláže a židle. Nezbytnou součástí nových moderních učeben je
též vybavení laserovým projektorem a interaktivní tabulí.
Stavební část provádí společnost STAVKOM, spol. s r.o. za vysoutěženou cenu 1.996.414,97 Kč vč DPH. Část dodávky vybavení provádí
společnost Veto CAC, s.r.o. za vysoutěženu cenu 1.564.382,00 Kč vč
DPH. Celkové předpokládané výdaje na tuto akci činí 3.560.797,00
Kč vč DPH, z toho předpokládané krytí dotací by mělo být ve výši
2.850.000,00 Kč. Práce a dodávky by měly být dokončeny na konci
září tohoto roku. Opět se posouváme s rekonstrukcí vnitřního prostoru naší školy, na úroveň moderních škol, které poskytují kvalitní
a zážitkové vzdělávání pro naše děti!
Kateřina Gerbrichová, starostka města

www.velkeopatovice.cz
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Informace z jednání městské rady
Městská rada dne 1. 7. 2021
I. schválila
1. poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč obci Mikulčice,
IČ 00285102 na zmírnění následků živelné pohromy
2. poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč obci Hrušky,
IČ 00283185 na zmírnění následků živelné pohromy
3. poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč obci Lužice,
IČ 44164343 na zmírnění následků živelné pohromy
4. poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč městysu Moravská
Nová Ves, IČ 00283363 na zmírnění následků živelné pohromy

hodnotě 600,- Kč, panu faráři k výročí kněžské služby v hodnotě
2.500,-Kč a k životnímu jubileu paní MP ve výši 1.400,- Kč
16. jmenování členů komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek
veřejných zakázek Zvýšení kvality odborného vzdělávání v ZŠ Velké
Opatovice, II. etapa – stavební práce a dodávky
17. oslovit společnosti LifeProKlassa, IČ 03784762, KDZ, spol. s r.o.,
IČ 15526691 a Autocont a.s. IČ 04308697 v rámci veřejných zakázek
Zvýšení kvality odborného vzdělávání v ZŠ Velké Opatovice, II. etapa – dodávky

Městská rada dne 21. 6. 2021
I. schválila

Městská rada dne 7. 6. 2021
I. schválila
1. schvaluje zápis a usnesení Rady města č. 74 ze dne 24.5. K zápisu
i usnesení nebyly vzneseny žádné připomínky
2. záměr prodeje pozemku parc.č. 152/2 – zastavěná plocha a nádvoří
v k.ú. Velké Opatovice o výměře 14 m2
3. pacht části pozemku parc. č. 34 v k.ú. Velké Opatovice o výměře 10
m2 (zahrádka) a uzavření smlouvy o pachtu tohoto pozemku s paní
HH
4. nabytí oprávnění služebnosti pozemku parc.č. 921 v k.ú. Velké
Opatovice v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 13671328/2020 a smlouvu o zřízení služebnosti uzavíranou s Povodím
Moravy, s.p., IČ 70890013
5. uzavření Smlouvy o výpůjčce skladovací plochy na uskladnění travní hmoty s VOS zemědělců, a.s., IČ 25309030
6. uzavření Smlouvy o dílo na zpracování žádosti o dotaci, studie proveditelnosti a výběrové řízení na akci Zvýšení kvality odborného
vzdělávání v ZŠ Velké Opatovice, III.etapa s Regionální rozvojovou
agenturou Východní Moravy, IČ 45659176 ve výši 125.840,- Kč
7. zapojení se do projektu Mobilní rozhlas týkající se komunikace
s občany
8. neposkytnout finanční příspěvek společnosti Zdravotní klaun,
o.p.s.
9. poskytnutí finančního daru Městské správě sociálních služeb Boskovice, p.o. ve výši 4.000,- Kč
10. cenovou nabídku společnosti Atregia Brno, IČ 02017342 na zpracování DUR a DSP akce Poldry Velká Roudka ve výši 305.464,50 Kč
11. rozpočtové opatření č. 5/2021
12. 1. mateřské škole Velké Opatovice změnu odpisového plánu
13. 1. mateřské škole Velké Opatovice změnu závazných ukazatelů
a navýšení rozpočtu o částku 16.500,- Kč
14. zadávací dokumentaci pro veřejné zakázky na akci Zvýšení kvality odborného vzdělávání v ZŠ Velké Opatovice, II. etapa – stavební
práce a dodávky
15. poskytnutí nepeněžních darů na Závod míru nejmladších v hodnotě 2.000,- Kč, ocenění účastníků fotosoutěže pro 2 osoby v celkové

18. schvaluje zápis a usnesení Rady města č. 75 ze dne 7.6.2021. K zápisu i usnesení nebyly vzneseny žádné připomínky
19. záměr pronájmu nebytových prostor v objektu budovy Zámek 14,
1. podlaží JV části Zámku, místnost č. 5 o ploše 59,7 m2
20. pacht části pozemku parc. č. 322/1 v k.ú. Velké Opatovice o výměře
35 m2 za účelem zahrádky a uzavření smlouvy o pachtu tohoto pozemku se Z.I.
21. Koordinační dohodu s Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje
22. Smlouvu o dílo na Poldry Velká Roudka v rozsahu DUR a DSP v podrobnosti DPS s Atregia s.r.o., IČ 02017342
23. výběr varianty zděné stavby objektu zázemí v areálu sportoviště ZŠ
Velké Opatovice
24. použití investičního fondu 2. mateřské školy Velké Opatovice ve
výši 339.646,- Kč
25. použití investičního fondu Základní školy Velké Opatovice ve výši
162.808,53 Kč

Městská rada dne 23. 6. 2021
I. schválila
1. Dodatek č. 2 příkazní smlouvy s Vodárenskou akciovou společností
a.s. na projekt Velká Roudka – napojení na vodovod Velké Opatovice
2. výsledek výběrového řízení veřejné zakázky Zvýšení kvality odborného vzdělávání v ZŠ Velké Opatovice, II.etapa – stavební práce
3. výsledek výběrového řízení veřejné zakázky Dodávky vybavení
v rámci projektu Modernizace cvičné kuchyňky a odborných IT učeben
4. Smlouvu o dílo na akci Zvýšení kvality odborného vzdělávání v ZŠ
Velké Opatovice, II.etapa – stavební práce se STAVKOM, spol. s r.o.,
IČ 41604041
5. Smlouvu o dílo na akci Dodávky vybavení v rámci projektu Modernizace cvičné kuchyňky a odborných IT učeben s Veta CAC, s.r.o.,
IČ 64084736

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

NEPOTŘEBNÉ VĚCI POTŘEBNÝM
V měsíci červnu letošního roku se opět uskutečnila v našem městě
sbírka šatstva a ostatních věcí, tentokrát určená pro Diakonii Broumov.
Stejně jako v minulých letech se sbírka setkala s velkým zájmem občanů, a to nejen z našeho města. Přispívajícími do sbírky byli mimo jiné
například i občané Boskovic, Jaroměřic, Jevíčka, Letovic, Roubaniny
a Uhřic.
Dovolte mi touto cestou vyjádřit poděkování všem, kteří se do sbírky
zapojili. Během čtyř odpolední se podařilo díky dárcům nasbírat velké
množství věcí, které dne 29. 06. 2021 zaplnily téměř celý prostor nákladního vozidla Diakonie.
Darovaný materiál pomůže osobám v sociální nouzi v České republice,
východní Evropě a zemích třetího světa, zejména v Africe.
Ještě jednou děkujeme za ochotu pomáhat potřebným!
Ing. Kateřina Gerbrichová, starostka města

www.velkeopatovice.cz
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Mimořádná událost – tornádo na jižní Moravě pohledem
Pohotovostní služby
					
hasičů z Velkých Opatovic
Co je to mimořádná událost? Rozumí se tím škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností
člověka, přírodními vlivy, ataké havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.
Tornádo na jižní Moravě, jak již všichni víte, poznamenalo snad všechny lidi této země. Dosud
nevídaná přírodní katastrofa s tragickými následky. Vždy, když umírají lidé, jde o neštěstí, avšak
pro všechny složky Integrovaného záchranného systému je to událost a musí se takové události postavit čelem.
Když se 24. 6. 2021 začali informační kanály plnit videi, fotkami o tornádu, které zuří v obcích
na jižní Moravě a při vyhlášení mimořádné události okolo deváté hodiny večerní pro složky
záchranného systému, bylo více než jisté, že se tato situace naší jednotky dotkne. Kolem desáté
hodiny večerní byla vyhlášena jednotce pohotovost na vlastní zbrojnici pro zabezpečení části
okresu Blansko pro případný zásah. V tuto dobu odjíždí odřad vytypovaných jednotek do zasažené oblasti k plnění záchranných a likvidačních prací. Vyhlášení zvláštního stupně požárního
poplachu znamená pro naši jednotku držení nepřetržité pohotovosti na vlastní požární zbrojnici a výjezd do 2 minut s prvním vozem. Ihned se hasiči domluvili na pravidelném střídání služeb v družstvu 1+3, které je minimum pro výjezd. Informace o dění v postižené oblasti zaznívají
z různých zpráv a nevěstí nic dobrého. Při pohledu na obraz zkázy všem běhá mráz po zádech.
V neděli 27. 6. 2021 jsem kontaktován operačním důstojníkem HZS JMK a požádán o zásah
v postižené Moravské Nové Vsi s naší automobilovou plošinou AP27 Tatra 148 pro práci nad
volnou hloubkou. Okamžitě informuji hasiče a musím říct, že jejich nesmírná ochota vyjet okamžitě pomáhat je úctyhodná. V pondělí brzy ráno vyjíždí první družstvo na pomoc. Během
dne se ukazuje, že práce nebude jen na jeden den, jak bylo v plánu, a proto okamžitě řešíme
střídání dalšími hasiči. Pomáháme při veškerých možných činnostech za pomoci plošiny. Jedná
se o rizikové kácení stromů, zabezpečování bedněním rozbitých oken ve výšce, opravy střešní krytiny, upevňování plachet proti dešti, strhávání omítek či zdí a další práce, která se nedá
udělat z nastavovacího žebříku či země. Vše probíhá v součinnosti s dalšími hasiči na místě pod
vedením krizového štábu HZS JMK. Nakonec byla technika v obci do pátku a hasiči odvedli kus
práce. Tím jsem si myslel, že to pro nás končí a najedeme na standardní režim. Ale v průběhu
týdne v postižených obcích započaly demoliční práce a opět přišla výzva z krizového štábu
o podporu v místě události, kam vyrážíme na čtyři dny s velkokapacitní cisternou pomáhat při
demoličních pracích. Opět probíhá střídání osádek po dvanáctihodinových směnách.
Doposud naprosto nepředstavitelné se stalo skutečností a já bych chtěl touto cestou poděkovat všem „mým“ hasičům a jejich rodinám, že byli ochotní opustit pohodlí domova a zaměstnání a spolupracovali při řešení nastalé situace pomoci postiženým rodinám.

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

1.8.

MDDr. Koudelková Dagmar
Blansko, Pražská 1b
778 168 741

7.8.

MUDr. Kutlíková Tatiana
Boskovice, Růžové náměstí 2345/12
602 882 007

8.8.

MDDr. Kuželová Tereza
Boskovice, Lidická 8
731 074 479

14.8.

MUDr. Loskot Pavel
Svitávka, Hybešova 197
516 471 210

15.8. MUDr. Kubínová Eva
Boskovice, Nemocnice Boskovice
516 491 263
21.8. MDDr. Potůček Jiří
Blansko, Pražská 1b
516 419 538
22.8.

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

28.8.

MUDr. Padalík Karel
Boskovice, Nemocnice Boskovice
516 491 263

29.8.

MUDr. Sládek Jiří
Velké Opatovice, nám. Míru 492
516 477 319

Ptáček Luboš, velitel JSDH Velké Opatovice

Poznávací okénko č. 6
Boží muka na křižovatce cest Velké Opatovice,
Jaroměřice, Jevíčko
Tato polní kaplička je pozdně
barokního původu. První zmínka o ní je z roku 1706. Je postavena jako trojboký hranol.
Stěny jsou vyplněny okenními
rámy, ve kterých jsou na omítce namalovány obrazy. Jsou to
Ukřižování Krista, Svatý František a Panna Maria. Důvod, proč
stojí boží muka na této křižovatce není doposud znám. Poslední obnova byla provedena
v roce 2009, kdy byla také 10.
května tato muka slavnostně
požehnána.
Anna Kaderková

Vzpomínka
21. srpna před 5 lety nás opustil
náš milovaný manžel a tatínek

pan Ing. Václav Marek.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte
prosím s námi.
S láskou
manželka Aša
a dcery Zora
a Blanka s rodinami.

www.velkeopatovice.cz
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I V SRPNU POTRÉNUJEME MOZEK

Výběr z knižních
novinek městské
knihovny
Autor

Název knihy

V červenci jsme zabrousili mezi známé sportovce a snažili se přiřadit
správnou sportovní disciplínu.
Žánr

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.
Nyní máme druhý měsíc letních prázdnin. Spousta z Vás se ještě chystá
na dovolenou. Někteří v tuzemsku, jiní do zahraničí. Dnes procvičíme
mozkové závity právě zahraničními názvy. Spojte správně pokrmy, nápoje, potraviny …

Beletrie pro dospělé
Adamcová, Barbora

Chuť prázdna

psychologický
(youngadult)

Batalion, Judy

Dcery vzdoru

biografie/military

Hošková, Blanka

Když se přání neplní

společenský

Čechová, Dagmar
Digma

Nemusíš!

společenský

Jacobs, Anne

Panský dům: Návrat: 4. díl

historický

Curie, Eve

Paní Curieová

biografie

Stonex, Emma

Strážci majáku

společenský

Murakami, Haruki

Tancuj, tancuj, tancuj!

společenský

O´Donoghue,
Caroline

Všechny skryté dary

tajemno
(youngadult)

O´Neal, Barbara
Poncarová, Jana
Gillerová, Katarína
Lehečková, Hana

Když jsme ještě věřily na
mořské víly
Cyklistka: Osud poslední
baronky
Dívka v zrcadle
Poupátka

společenský
biografie

Kubíkova cesta

2.

italské

b) brambory

3.

řecké

c) med

4.

norské

d) doutník

5.

anglický

e) střiky

6.

španělský

f ) čokoláda

7.

ruská

g) báje

8.

švédská

h) těstoviny

9.

francouzské

i) fjordy

10.

finská

j) čaj

11.

japonská

k) ptáček

12.

maďarský

l) sauna

13.

belgická

m) vodka

14.

turecký

n) bonsaj

15.

skotské

o) bedna

psychologický

příběhy
pro mladší děti

Cameron, W. Bruce Psí poslání: Příběh Bayleyho dobrodružné
příběhy pro děti
Cameron, W. Bruce Psí poslání: Příběh Ellie

kubánský		a) guláš

společenský

Pro děti a mládež
Špičák, Jakub

1.

dobrodružné
příběhy pro děti

Cameron, W. Bruce Psí poslání: Příběh Molly

dobrodružné
příběhy pro děti

Wohlleben, Peter

Půjdeš s námi ven?

populárně
-naučné

Pařízková, Tereza

Stela a 16 huskyů

dobrodružné
příběhy pro děti

Naučná literatura
Kolář, Pavel

Posilování stresem – Cesta
k odolnosti

zdravý způsob
života

Caha, Jan

Sám sobě výživovým
poradcem

zdravý způsob
života

Říhová, Blanka

Jak se dělá imunita

zdravý způsob
života

Vojáčková
(Konečná), Šárka

Deník moderní jogínky aneb
Od večírků k nirváně 1. díl

psychologie, životní
pomoc

Vojáčková
(Konečná), Šárka

Deník jóga matky 2. díl

psychologie, životní
pomoc

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Správné řešení najdete opět v příštím čísle Zpravodaje. Dnes Vám ještě
prozradím, že v zářijovém úkolu se setkáme se slovy, která v běžném
hovoru již takřka neslyšíme.
Použitá literatura: Nešporová, Veronika. Dobrá myslivna. První vydání.
Praha: Pointa Publishing s.r.o., 2020, 268 stran. ISBN 978-80-7650-155-3
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Co nového u nás ve škole – Prázdniny!
Prázdniny! Kouzelné slovo, které
odemyká spoustu dobrodružství. Letos jse na prázdniny děti sice těšily,
ale… S kamarády si zábavy ve škole moc neužily, takže někteří i smutnili. Především smutnili deváťáci, kterým koronavirové restrikce znemožnily tradiční loučení se spolužáky a rodiči. V komornějším duchu se tak
nesl celý konec školního roku 2020/2021.
Aktivity v anglickém jazyce
eTwinning
Žáci ze 6. A a B se 21. 6. setkali přes video
se svými kolegy ze slovinské základní
školy v Adjovščině. Šestnáct našich žáků
představilo osmnácti slovinským žákům
své město a ti to svoje. Obě strany si to
velice užily a byly rády, že se viděly. Žáci si
již po nějakou dobu píší prostřednictvím
emailu a tato aktivita vnesla do výuky
anglického jazyka jiný prvek. Doufáme,
že spolupráce bude probíhat i v následujících letech.

race nadšených čtenářů. Knížky jsou svět plný fantazie a dobrodružství,
kde se může stát úplně všechno.
Čtenářský klub Vočko
A když se z nadšeného prvňáčka stane čtenář, může pak pokračovat
třeba ve čtenářském klubu. Ten náš jménem Vočko byl realizován
i v letošním školním roce. Díky kovidu probíhaly některé schůzky online.
Ale zase jsme si vyzkoušeli, že zajímavé stolní hry mají i online verzi, že vedle klasických knih máme i elektronické a zábavné jsou
i audioknihy.
V prezenčních setkáních jsme si zkusili vymýšlet příběh a vyrábět komiksové bubliny. Doufáme, že dobré a zábavné knížky
budou dělat radost dětem i o prázdninách.

Beseda
Dne 22. 6. se žáci 9. B zúčastnili online
konference s ředitelkou Ředitelství pro
mezinárodní policejní spolupráci Policejního prezidia ČR a viceprezidentkou Interpolu plk. Šárkou Havránkovou. Žáci se dozvěděli něco
málo o práci policie, její struktuře a také o mezinárodní policejní spolupráci, kterou se ředitelství zabývá. Videokonference byla vedena
v anglickém jazyce. Povídání paní plukovnice žáky očividně zaujalo,
vzhledem k počtu zvídavých dotazů.
Mgr. Petra Koudelková

Úspěšní žáci devátého ročníku
Tradičně přijímá Sbor pro občanské záležitosti a Město Velké Opatovice nejúspěšnější žáky devátého ročníku. Třídní
učitelé devítek tak mají nelehký úkol vybrat ty, kteří si to zaslouží. Přihlíží se k celému studiu, účasti v soutěžích, aktivitě
ve škole a celé řadě dalších ukazatelů. Letos byli vybráni tito
žáci: Alena Holubová, Filip Lysoněk a Filip Kouřil z 9. A, Linda
Tománková, Eliška Dufková, Jakub Loukota, Michaela Živná
a Zuzana Hauznerová z 9. B. Děkujeme jim za práci pro školu
a všem deváťákům přejeme šťastné vykročení do nových škol
po prázdninách.
Starostkou města byli také přijati nejúspěšnější žáci, kteří se umístili na
předních místech v různých soutěžích a olympiádách. I když se z důvodu kovidu řada soutěží nekonala, jak už víte z našich zpráv, webu a FB
školy, že naši žáci nám dělali radost a vybojovali celou řadu skvělých
umístění. Doufáme, že v příštím školním roce se už budou moci více zapojit i do sportovních soutěží, kde tradičně obsazujeme přední příčky.

KRAV MAGA
Prvňáčci si vyzkoušeli s profesionálními trenérem, jak se úspěšně bránit
před zlými lidmi. A co to vlastně znamená to záhadné KRAV MAGA? Je
to systém sebeobrany, který vznikl v Izraeli. Pro naše prvňáčky to byla
cenná zkušenost, kterou, jak doufáme, v životě nebudou muset moc
často využít.

Vzdělávací kempy
Naše škola i letos bude pořádat vzdělávací kempy – na webu školy najdete i přihlašovací formulář. Akce se budou konat na konci srpna a jsou
připraveny s různými náměty a pro různé ročníky – vždy je akce označena, pro který ročník nebo stupeň je určena. Vybrat si opravdu může
každý. Tak neváhejte, místa jsou omezená!

Beseda se spisovatelkou Lucií Hlavinkovou
Pro prvňáčky byla ještě připravena beseda s paní spisovatelkou Lucií
Hlavinkovou, která je uvedla do tajemného kraje čtenářů knížek. Předvedla jim své knížky a přečetla ukázky. Tak nám snad roste nová gene-

Příště vás čekají další zprávy z posledních akcí na konci roku. Užívejte
prázdniny a těšíme se, že příští školní rok už bude více prezenční výuky!
Pěkné prázdniny!
						
Mgr. Markéta Illová
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230 let kostela sv. Jiří – II. část
Vracíme se k historii kostela sv. Jiří ve Velkých Opatovicích.
Prosím, opravte si v červencovém Zpravodaji. Opatovský třetí farář
a první opatovský děkan P. Jan Sarkander Alois Veselý (1782-1810). Tento významný opatovský rodák (* v r. 1754) byl synem místního sládka
ve zdejším pivovaru.
Pokračujeme k celkovému vnitřnímu vybavení kostela.
V průčelí kostela je barevné okno. Nad ním vidíme věž s okny do tří stran
a po všech čtyřech stranách se můžeme přesvědčit o čase na kostelních
hodinách. Prostor chrámové lodi osvětlují tři okna na jižní a tři okna na
severní straně. Okna jsou jednoduchá obdélníková o rozměrech 160 x
285 cm. Stejně velké je v presbytáři a další 2 okna jsou menší – 120 x
285 cm (barevná). Na obou bočních stranách je vždy po jednom menším okně – jižní vede na kůr a severní na schodiště do věžního prostoru.
Po stranách hlavního vchodu byly zasazeny kamenné pamětní desky (zvané náhrobníky) s latinským nápisem. Obě zvětralé desky byly
v roce 1951 odstraněny. Jedna pocházela z roku 1810 a patřila faráři
a prvnímu děkanovi, staviteli nynějšího kostela P. Janu Aloisi Veselému
a druhá z roku 1813 patřila faráři P. Antonínu Královi, který zemřel po
nákaze při zaopatřování vojáků v lazaretu v Dolním dvoře (nyní firma
Gerbrich, čp.106, pozn.).
Poněvadž kostel dostával trhliny, bylo v roce 1879 provedeno stažení
(hankrování) železnými pruty. Při této příležitosti byl kostel obílen. Celá
tato údržba stála 400 zlatých.
Nejdůležitější částí katolického kostela je oltář, postaven v roce 1791.
Oltářní deska je z jednoho kusu kamene, spočívá na základně podoby
rakve. Je to připomínka, že v prvních dobách křesťanských se sloužívala
mše sv. na hrobech mučedníků. Proto jsou také i v této oltářní desce
ostatky sv. Klementa, Fidelise a Theodory, kteří byly do oltáře vloženy
při druhém vysvěcení kostela arcibiskupem olomouckým Bedřichem
Fürstenbergem 29.6.1872.
Nad hlavním oltářem je osazen trojdílný kruhový otočný svatostánek,
který má po stranách sloupky s jemně vyřezávanými hlavicemi zatíženy
pozlacenými vázičkami. Přední stěna svatostánku je ozdobena křížem.
Po stranách svatostánku klečí na závitnicových podstavcích dva velcí
andělé. V roce 1883 byla do kostela darovaná děkanem P. Františkem
Hanákem nová stříbrná monstrance, která stála přes 530 zlatých.
Svatostánek, konzoly i zdivo oltáře jsou z umělého mramoru v pěti
barevných odstínech – červeném, zeleném, žlutém, šedém a černém.
Práci provedl brněnský mistr František Kössler, stopařské práce Josef
Kubáček a pozlacovací práce Vincenc Kubálek. Celý oltář v té době stál
352 zlatých.
Oválný nástěnný obraz Svaté Trojice, provedený olejovými barvami na
omítce za hlavním oltářem, je zbytkem původní olejové malby, kterou
vytvořil r. 1886 jihlavský malíř a pozlačovač František Němec v podobě
velkého jehlanu. Do středu této malby byl zasazen památný obraz Pax
vobis držený dvěma Schweiglovými anděly z r. 1804. Do této architektury byly pojaty též dvě postavy sv. Petra a sv. Pavla. Při odstraňování
olejového nátěru z celého kněžiště došlo i na tuto malbu, aby udělal
místo reliéfu sv. Jiří, patrona kostela. Byl ponechán jen vrcholek malby
sv. Trojice. A proto asi došlo k omylu, když moravský místopisec Wolný
napsal, že opatovský kostel je zasvěcen sv. apoštolům Petru a Pavlovi.
Pod obrazem Svaté Trojice je od r. 1951 velký reliéf sv. Jiří (14 x 4 m) od
akademického sochaře Karla Otáhala.
V postní době (před velikonocemi, pozn.) je nad hlavním oltářem
z klenby zavěšen velký postní obraz, který pochází z r. 1849. Obraz byl
zakoupen mlynářem Konstantinem Lacinou, Floriánem Špačkem, mlynářem ve Smolně v Olší a třemi opatovskými (nejmenovanými) selkami.
Malbu provedl asi opatovický malíř, ale farníkům se nelíbil, a tak v roce
1854 jej dali přemalovat jevíčskému malíři Josefu Gerischovi. Nešporová křesla a dvě polstrované stoličky jsou asi z r. 1841 (inventář kostela,
pozn.) Nad těmito křesly je veliký obraz 145 cm šířka a 250 cm výška) sv.
Cyrila a Methoda. Od pana děkana Antonína Polanského se traduje, že
tento obraz koupil opatovský děkan a farář P. Josef Katzer st. a daroval
jej kostelu. (Při příležitosti 1000 let od příchodu sv. Cyrila a Methoda na
Moravu). Opatovický písmák Špaček píše ve své kronice: „V roce 1863

byl nový obraz sv. Cyrila a sv. Metoděje dne 26. dubna nesen z fary do
kostela sedmnácti družičkami, při čemž byla velká střelba a sláva.“
(Presbytář = celý prostor u oltáře a obětního stolu vysvětlivka, pozn.)
Pokračování příště.
						
Marie Pospíšilová

Představujeme kronikářku města,
paní Marii Pospíšilovou
Paní Pospíšilová, můžete se nám blíže přestavit? Zejména mladší
ročníky Vás nemusí znát.
Vystudovala jsem pedagogickou školu a pro nedostatek učitelek pro
mateřské školy jsem už od 17 let nastoupila k dětem do školky. S dětmi
jsem pracovala až do důchodu – 42 let a nikdy jsem toho nelitovala.
Mimo to jsem ještě vedla školáky v historicko-vlastivědném oddíle při
Pionýrské skupině Základní školy do r. 1990 – poslední soubor Malohanáček, ročník 1976.
Jste opatovickou rodačkou anebo jste se do města přistěhovala?
Jsem rodačka Velkých Opatovic, stejně jako byli moji rodiče a můj manžel. Náš první předek se narodil v roce 1540. Od historičky pí Gebriely
Maršálkové máme už z r. 1951 první nejstarší rodokmen rodu Lacinů.
Od kdy píšete kroniku města a jak se vůbec píše taková kronika? Jsou
nějaké náležitosti, které musí být při psaní kroniky dodržovány?
V roce 1989 mě požádal předseda MěNV p. Miloslav Krejčíř, abych začala psát kroniku města. Souhlasila jsem a kronikářkou jsem od 1.1.1989
s dopsáním roku 1988. Protože jsem vyrůstala v rodině, kde předkové
a písmáci měli úctu k historii i přítomnosti, bylo pro mne pouhé slovo „kronikářka města“ něčím vzácným. Psát kroniku není jednoduché.
Prošla jsem různými školeními. Ale bez pomoci Městského úřadu, podniků – šamotky, zemědělců a ostatních spolků, co jsou ve městě, bych
nemohla psát. Musím je všechny oslovit a požádat o důležité podklady
k zápisu do kroniky.
Jsem jim za to velmi vděčná. Zprávy musí být pravdivé a výstižné, aby
odkaz budoucím pokolením byl zachován.
Máte nějaký vzkaz, který byste chtěla čtenářům sdělit?
Nejen věrným čtenářům, ale i ostatním bych chtěla říct, že mne vždy
potěší, když projeví zájem o to, co se u nás stalo dříve i nyní. Není to
lehké, každý nemá vztah k historii, ale ta je a bude stále s námi „Bez
minulosti, není přítomnost!“
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Moravský svéráz ve Velkých Opatovicích – historie výroby malovaných dekorativních
předmětů
Úvod
V době první Československé republiky působila na Moravě řada výrobců dekorativních předmětů zdobených lidovým či svérázovým ornamentem. Jak je uvedeno v týdeníku Velkomeziříčsko z roku 1940,
„Velké Opatovice jsou domovem svérázného lidového umění, s nímž se
setkáváme ve všech českých lázeňských i poutních místech a ve všech
větších obchodech.“ Již od meziválečného období zde totiž fungovaly
tři soukromé výrobny dřevěného zboží s výzdobou tzv. moravského
svérázu. Firmy Bohumíra Maršálka, Richarda Kaderky a Josefa Marka
vyráběly soustružené dřevěné dekorativní a upomínkové předměty,
které nacházely odbyt po celém Československu. Na jejich tradici pak
ve V. Opatovicích navázaly některé bývalé malířky, které se dekorativní
malbě věnovaly již jen podomácku.
V několika následujících číslech zpravodaje se seznámíme s tímto
velkoopatovickým fenoménem a s fungováním tří uvedených svérázových výroben. Tento příspěvek vychází z přednášky, která proběhla
v zámeckém sále ve V. Opatovicích 6. června t. r. Výzkum tohoto tématu
nadále pokračuje, a tak budeme rádi za jakékoliv zajímavé informace,
dokumenty, fotografie či ukázky výrobků.
Svérázový ornament a jeho použití v Československu
Výroba dřevěných upomínkových předmětů, které byly zdobeny malovaným tzv. lidovým či svérázovým ornamentem, souvisela s tzv. svérázovým hnutím konce 19. století. Již v první polovině 19. století docházelo v průběhu národního obrození k uvědomělému uplatňování prvků
lidové kultury v novém společenském kontextu. Romanticky zaměřené
hnutí, které usilovalo o vytvoření sebevědomé české národní společnosti v rámci slovanských národů, doznívalo ještě na přelomu 19. a 20.
století. Jubilejní výstava roku 1891 a především Národopisná výstava
českoslovanská roku 1895 představily dosud nevídané kulturní bohatství českého a moravského venkova, což probudilo a posílilo celospolečenský zájem o lidovou kulturu a tzv. národní umění. Inspirace lidovou
tradicí hrála důležitou roli např. při formování soudobé architektury či
výtvarného umění, ale postupně pronikala do běžného života, což se
odráželo v oděvu, dobovém interiéru i jeho vybavení, užitkových a dekorativních předmětech.
Na konci 19. století se objevil pojem svéráz ve významu „svůj ráz“, tj.
„vlastní ráz“, který byl chápán jako projev osobitosti národního charakteru. Svéráz umožňoval projevit národní cítění prostřednictvím oděvu
především skrze výšivky s ornamenty. Tzv. český, moravský či československý svéráz vznikly jako reakce na potřebu národního sebeurčení,
přičemž jeho základním znakem se stal lidový dekor. Vedle kopírování místních podob venkovského dekoru se jednalo hlavně o nalezení
„ideálních“ motivů lidového ornamentu.
Důležitou roli sehrávaly i speciální odborné časopisy (např. Náš směr
s podtitulem Revue pro uměleckou výchovu, kreslení a umělecký průmysl
či Ornamenty s podtitulem Umělecký časopis pro ženské ozdobné práce), které zdůvodňovaly důležitou roli svérázu při školní výuce kreslení,
vyšívání a řemeslných činností. Výsledkem tehdejší osvěty byla rovněž
nově zakládaná družstva „lidového uměleckého průmyslu“, zaměřená
především na produkci textilních výrobků.
Soubor různých vlivů vedl k vytvoření určité univerzální soustavy především pestrobarevných dekorativních prvků, jež byla neustále opakována a upravována. Tvořily ji charakteristické rostlinné prvky, např.
různé květy (růže, tulipán, karafiát, kopretina), listy, plody (granátové
jablko, hrozen), příp. jiné výrazné tvary (např. srdce). Dalším typickým
prvkem byla figurka ptáčka (holubičky, kohoutka).
Vznik samostatného Československa v roce 1918, který historicky završil proces národní emancipace, znovu vybízel k použití a využití prvků
a forem lidové kultury. V poválečném Československu snahy o vytvoření autentického národního stylu ještě více zesílily. V meziválečném
období tak narůstala masová produkce výrobků zdobených svérá-

zovým ornamentem, především různých upomínkových předmětů,
a vzrůstal počet různých výroben „uměleckého průmyslu“, které byly
založené na komerční bázi. Projevy svérázového hnutí byly již ve své
době kritizovány, protože ulpívaly na povrchové zdobnosti a přenášely
lidový ornament z výšivek, nábytku a keramiky na artefakty z jiného
materiálu. Přesto se v tomto odvětví čile rozvíjely výroba a obchod, což
bylo navíc posíleno masovým rozvojem cestovního ruchu.
Na konci třicátých let byla vzhledem k napjaté mezinárodní politické
situaci znovu hledána opora v lidové kultuře a její prvky aplikovány do
současného života. Zájem o lidovou kulturu a její projevy pak přetrval
po celou druhou světovou válku a také v následné době budování poválečného Československa.
Sériové výrobky s ručně malovanou svérázovou výzdobou se tak staly
typickou součástí příbytků běžné populace. Toto zboží bylo nabízeno
v lázních, poutních místech a dalších turisticky oblíbených lokalitách
v rámci celého Československa. Popularita lidového ornamentu sice
v druhé polovině 20. století postupně klesala, nicméně na svérázové
motivy můžeme narazit i v současnosti, ať už v oblasti upomínkových
předmětů, módy či reklamy.
Michal Schuster

Ukázky výrobků firmy Maršálkovy, Kaderkovy:

www.velkeopatovice.cz
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Putování za Šamotovým plátkem 2021
Díky v tom čase lepšící se epidemické situaci jsme se mohli po roční
přestávce vrhnout na pořádání našeho hlavního pochodu. Můj příběh
začíná v sobotu 22.5. na členské schůzi našeho oddílu. Nevím, jak se to
stalo, ale já (co neumí číst v mapě, bez mobilu s GPS nedám ani ránu),
jsem se přistihl jak se dobrovolně hlásím ku značení trasy o délce 10km.
Naštěstí jsem nakonec nebyl sám, ale stejně jsme u značení zažili hodně legrace a samozřejmě jsme trasu zasukovali, ale nakonec jsme ji přivedli tam kam měli. Mít tu mapku velikosti A3 co se fasovala na startu
pochodu, nebyl by problém. Problém by nastal, kdybych ji ztratil, tak
jak se to povedlo mně, ale nepředbíhejme.
Letos jsem si v podstatě dal trasy dvě. V pátek 11.6. jsem si vzal dovolenou a vydali jsme se s Radkem a Míšou na značení. V poklidu jsme došli
až do Borotína ke koupališti. Kde se mělo pokračovat podél lesa. Jen
jsme neměli tušení jak dlouho, tak se stalo, že jsme se do lesa vnořili příliš brzy. Narazili jsme na cestu, kterou jsem si pamatoval z před několika
let z novoročního výšlapu. Ale dokázali jsme se napojit na ostatní trasy
tam, kde bylo třeba. Ale ten, kdo šel podle mapy, neměl šanci zabloudit.
I když v cíli zbylo několik nevyzvednutých pamětních listů. Pro jistotu
se všem příbuzným nezvěstných hluboce omlouvám a doufám, že se se
svými milými brzy shledají!
Den Dé nastal v sobotu 12.června. Na start našeho tradičního pochodu, z netradičního místa, ze sokolovny, si našlo cestu na 150 příznivců
turistiky. Já neponechal nic náhodě a na trasu 17km jsem kromě fotoaparátu vzal i moji maminku. Tím jsem eliminoval nebezpečí že bych se jí
ztratil, když se budeme držet na dohled od sebe. Na startu jsem obdržel
energii sbalenou na cesty v oplatce a onen plakát s mapou, kterou jsem
smotal do roličky a dal z boku batohu do síťované kapsy. Domluvil jsem
se s mamkou, že půjdu před ní, že mi bude mapu hlídat.

Vyrazili jsme. Směr Šraňky a potom pod lesem kolem Hradiska. Po cestě
jsem se zdržel fotografováním. Asi tak v půli cesty k borotínskému koupališti mi mamka oznámila, že jsem ztratil mapu. Tak teď víte, kdo dělá
nepořádek v lese. Omlouvám se. Poté jsem zrušil omylem označenou
trasu a fáborek pověsil do proluky ve správné trase. Po hřebeni jsme
pokračovali až do Vanovic. Po silnici do Drválovic a odtud na kontrolu
na Hrubý díl. Tady mají pod patronací občerstvení hasiči z Velké Roudky. Uprostřed lesa na mýtině si dáte točené pivo a grilovanou klobásu,
to musíte příště zažít taky! Prostě to chutná báječně!
Cesta pokračuje směr Velká Roudka. Ještě předloni trasa vedla lesem,
letos to bylo už podél lesa, přitom se jednalo o tu samou cestu. O změnu se postaral kůrovec a lesní těžaři. Dosti smutný pohled. Ve Velké
Roudce turisty čekalo překvapení v podobě občerstvení na místním
hřišti. Letos se hasiči z Roudky činili.
Potom už se šlo silnicí zpět do sokolovny v Opatovicích. Protože stále ještě platila určitá proticovidová opatření, cíl se musel obejít bez
country kapely. Počasí nám přálo a taky jsme zdrávi došli! Poděkování
zaslouží všichni, kteří jsme se podíleli na přípravě a hladkém průběhu

pochodu. Hlavní dík vám, kteří jste se účastnili a těšíme se, že se uvidíme na našich dalších akcích.
Webovou fotogalerii z pochodu najdete na adrese:
https://www.kctvelkeopatovice.cz/fotogalerie2/
nebo: https://www.zonerama.com/kajahrdina/Album/7334056
Za KČT, odbor Velké Opatovice Vás zdraví Kája Hrdina

Ohlédnutí za „ASI TAK“ festivalem
Byli jsme rádi, že po tak dlouhé době a všem těm opatřením můžeme
uskutečnit náš, v pořadí třetí country festival. Dříve Jevíčský. Festival
se konal v sobotu 5. 6. 2021 v nádherném prostředí zámeckého parku
v místě známém jako Bobrov, které nám zapůjčilo Sdružení hasičů ve
Velkých Opatovicích.
Na přípravu nebylo moc času, takže v super krátké době jsme festival
nakonec nachystali. Tímto děkuji moc svým kolegům, kteří pracovali
s obrovským nasazením. Samozřejmě děkujeme všem sponzorům
a hlavně městu Velké Opatovice za příspěvek, podporu a bezchybnou
spolupráci. Bez nich bychom festival neuskutečnili.
Výtěžek z dobrovolného vstupného jsme jako už tradičně věnovali těm,
s kterými se život nemazlí. Tentokrát jsme přispěli Elišce Trmačové z Velkých Opatovic a Martině Vařekové z Horního Štěpánova.
Festival proběhl podle ohlasů jak návštěvníků, tak vystupujících kapel
velice úspěšně. Podle našich počtů byla návštěvnost zhruba 340 lidí,
což díky nařízení považujeme za úspěch. Počasí nám naštěstí přálo, sice
chvilku zapršelo, ale festival to nijak neohrozilo. Budeme se těšit na další ročník. Snad nám to nic nepřekazí. Děkujeme moc i návštěvníkům
za účast.
Zdraví vás spolek ASI TAK

Školní divadlo
Co musí být na začátku?
Vybrat tu správnou pohádku.
Hledat herce, učit role,
práce jak by oral pole.

Že se něco nepovedlo?
Zas se tolik nestalo.
Při repríze bude lépe,
všem se nahlas tleskalo.

Nestačilo znát jen rýmy,
mět kulisy, šít kostýmy.
Celý rok se pracovalo,
starostí nebylo málo.

Když pak sálem zazněla
závěrečná písnička,
to hledala kapesník
maminka i babička.

Muzikanti budou hrát,
všechno klapne akorát.
Generálka přišla v pátek,
v neděli však nastal svátek.

www.velkeopatovice.cz

Bedřiška Skotáková
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PŘEHLED AKCÍ NA MĚSÍC SRPEN 2021
VELKÉ OPATOVICE

MALÁ ROUDKA – SKOČOVA LHOTA

1.7. - 31. 8. Výstava Fenomén Fatra - prodejní výstava retrohraček –
pořádá Odbor kultury – Výstavní síň – otevřeno: Út – Ne: 10-16
hod. Vstupné: 25 Kč
7. 8. ÁrtLegálka VO – pořádá p. Ženožička- doba trvání od 10 – 22
hod.
7. 8. Bystřecké kilometry – pochod + cyklojízda – 21. ročník - pořádá KČT MH VO – start a cíl: Bystřec – Hostinec u Špičáků – pěší
trasy: 6, 15, 27, 35, 42 a 50 km – cyklotrasy: 20 km pro rodiny
s dětmi a ostatní od 40 do 100 km
14. - 15. 8. Mistrovský turnaj – pořádá TJ Sokol oddíl tenisu – tenis
muži – kurty TJ – začátek v sobotu v 8:30 hod., v neděli v 9 hod.
28. 8. Zastávka cyklovýletu Okolo Malé Hané + Hasičské zábavné
odpoledne – u hasičské zbrojnice
28. - 29. 8. Výstava jiřinek v Zámeckém sále – pořádá Odbor kultury
– v neděli i výstava exotického ptactva a výstava zemědělské
techniky – u zámeckého sálu; koncert dechové hudby Bludověnka od 15 hod. ve stálém kině– otevřeno po oba dny: 9-18
hod. - vstupné: sobota 30 Kč; neděle 60 Kč

28. 8. Zastávka cyklovýletu Okolo Malé Hané – výletiště ve Skočové Lhotě

SVĚTLÁ
13. 8. Fotbalové utkání „ženatí – svobodní“ – víceúčelové hřiště –
začátek v 18 hod.
14. 8. Pouťová taneční zábava – výletiště – začátek ve 20 hod.
15. 8. Světelská pouť – od 14 hod. mše u kapličky a přátelské posezení na výletišti

ŠEBETOV
28. 8. XIV. Ročník cyklovýletu Okolo Malé Hané – od 14 hod. bohatý kulturní program – občerstvení zajištěno - zámecký park
– registrace: 8-10 hod. – v 10 hod. start

UHŘICE
28. 8. Zastávka cyklovýletu Okolo Malé Hané – hřiště

BOROTÍN
28. 8. Cyklovýlet Okolo Malé Hané – zastávka cyklovýletu – hospodský dvorek Hospoda „Stará škola“
28. 8. Art camp - ukázky rukodělných umění a řemesel s workshopy – občerstvení zajištěno: masala čaj, ovocné džusy, speciality
indické kuchyně - A – doba trvání 10-18 hod. – od 19 hod.
Večerní koncert tří hudebních žánrů – vstupné na koncert 100
Kč, děti do 15 let 50 Kč

ÚSOBRNO
7. 8. Pochod za historií obce – prezentace v 9 hod. na hřišti – cílem
pochodu je Durana
28. 8. Zastávka cyklovýletu Okolo Malé Hané– před Obecním úřadem

VANOVICE

CETKOVICE

28. 8. Zastávka cyklovýletu Okolo Malé Hané – u kulturního domu

21.8. 140 let SDH – program: v 11 hod. mše v kostele, od 15 hod.
ukázky hasičských dovedností na návsi a dále posezení na
zahradě kulturního domu
28. 8. Zastávka cyklovýletu Okolo Malé Hané – u kulturního domu

PROGRAM E-CINEMA (KINA) NA MĚSÍC SRPEN 2021

Hrací den - pátek, začátek představení v 19:30 hod.
POZOR!!! Hrajeme v neděli ve 14 hod.

8. 8.

Sněžná mela 			
92 min.
Napínavé a zároveň veselé dobrodružství polárního lišáka Bleska, který má velký sen, stát se nejlepším arktickým kurýrem. Jeho první zásilka ho ale zavede do tajuplné polární pevnosti, kde prohnaný zloduch
Otto Von Walrus spřádá plány na zničení Arktidy. Blesk a jeho přátelé
se rozhodnou jej zastavit, a tak začíná jedna velká sněžná mela.
Vstupné 60 Kč				
Mládeži přístupno
13. 8.

Matky
Bonton			
95 min.
Čtyři nejlepší kamarádky jsou sebevědomé, chytré, užívají si, probírají spolu chlapy, vztahy a sex. K tomu se ale taky starají o děti, nebo
je právě porodily, případně jsou těhotné. Sára (Hana Vagnerová) má
hezký zadek, a tak ho začala fotit a žít ve světě sociálních sítí. Hedvika
(Petra Hřebíčková) žije tak trochu ve zlaté kleci, její manžel workoholik (Jiří Langmajer) moc doma není, a tak není divu, že ji okouzlí mla-

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

dý zpěvák David (Vladimír Polívka). Zuzana (Sandra Nováková) je po
rozchodu s Kamilem (Václav Neužil) bez peněz, prostě upracovaná
a uhoněná matka dvou dětí. Zato Eliška (Gabriela Marcinková) má
skvělého kluka (Štěpán Benoni), nesnesitelné rodiče, je těhotná a je jí
špatně úplně ze všeho. Ale hlavně mají jedna druhou…
Vstupné 60 Kč			
Mládeži přístupno od 12 let

20. 8.

Chyby		

		
Falcon 99 min.
Ema (Pavla Gajdošíková) je energická pětadvacetiletá prodavačka
v supermarketu na malém městě. Tomáš (Jan Jankovský) je třicetiletý pokrývač žijící v nedaleké vesnici. Jedna noc, od které ani jeden
z nich nic zásadního nečekal, rychle přeroste ve vztah, lásku a společné bydlení. Ema se rozhodne Tomášovi svěřit se vším, co v životě
prožila. Toho to ale nezajímá, protože oba podle něj mají žít jen teď
a tady. Náhodné setkání s minulostí ovšem nečekaně odstartuje sérii
událostí, která obrátí životy obou dotyčných naruby.
Vstupné 60 Kč			
Mládeži přístupno od 15 let

www.velkeopatovice.cz
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PŮJČOVNÍ DOBA
KNIHOVNY V SRPNU

ÚTERÝ - ČTVRTEK
8 - 11
12 - 17
OD 2.ZÁŘÍ SE NA VÁS
TĚŠÍME V BĚŽNÉ
PŮJČOVNÍ DOBĚ.






10 AKCÍ IVV 2020 – 2022
KČT Malá Haná Velké Opatovice

2EHFQt~ĜDG%\VWĜHF
ve spolupráci s obcí Bystřec

D.ý70DOi+DQi9HONp2SDWRYLFH

pořádajíSRĜiGDMt
21. ročník


turistickéhoURþQtN
pochodu a cykloturistiky



Zámecký sál Velké Opatovice
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.
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.

WXULVWLFNpKRSRFKRGXDF\NORWXULVWLN\
Bystřecké
kilometry



Datum konání: 7. 8. 2021



%\VWĜHFNpNLORPHWU\

Start a cíl pochodu: Bystřec – Hostinec u Špičáků
Prodej turistických známek a turistických vizitek



'DWXPNRQiQt

Doprava: vlakem do Jablonného nad Orlicí, (trať č. 024) potom od nádraží
pěšky po červené turistické značce na náměstí (cca 0,5 km) a dále po modré
6WDUWDFtOSRFKRGX+RVWLQHFXâSLþiNĤ±NRXSDOLãWČ
směr Bystřec
(cca 3 km). Každému, kdo absolvuje cestu pěšky od vlaku, bude
3URGHMWXULVWLFNêFK]QiPHNDWXULVWLFNêFKYL]LWHN
připočteno
7 km.
Čas startu je v sobotu pro pěší i cykloturisty od 6.00 hod. do 12.00 hodin.
Cíl do 18:00 hodin.
Pěší trasy jsou dlouhé: 6, 15, 27, 35, 42 a 50 km.
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www.velkeopatovice.cz

