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Zpravodaj
města Velké Opatovice
MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ VELKÉ OPATOVICE
V roce 2020 probíhala největší investiční akce roku 2020, a to Modernizace odborných učeben ZŠ Velké Opatovice. Tato akce má delší
historii. Již v roce 2017 jsme ji připravovali pro realizaci s pomocí
dotačních prostředků z IROP. V prvním kole žádostí o dotaci jsme nebyli
úspěšní, a tak jsme museli čekat do roku 2019, kdy dotační orgán
rozhodl o přidělení dotace. V roce 2020 se připravilo a uskutečnilo
šest výběrových řízení na různé druhy dodávek. Jednalo se o stavební
práce, konektivitu, PC vybavení, pomůcky aj.
Vše probíhalo během celého roku a úspěšně
ukončeno na konci roku 2020. Výsledkem jsou
moderně vybavené učebny a laboratoře. Jedná
se o učebnu a laboratoř chemie a fyziky, dále
o učebnu ICT, učebnu přírodopisu, pěstitelskou
učebnu a skleník, venkovní učebnu a cvičnou
kuchyňku. Součástí této rekonstrukce je i bezbariérový přístup k těmto odborným učebnám.
Celkové náklady se vyšplhaly na částku 29 500
tis. Kč, dotace, kterou město obdrží v roce 2021,
by měla být ve výši 25 800 tis. Kč.
Tímto projektem má naše základní škola plně
a moderně vybavené odborné učebny, ve
kterých se mohou kvalitně vzdělávat žáci naší
školy. Bohužel tato doba covidová v současnosti
neumožňuje žákům se v prostorách školy
odborně vzdělávat, ale pevně věřím, že brzy

bude situace pro vzdělávání příznivější a naše děti kvalitně vybavené
odborné třídy ocení.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se na tomto projektu
podíleli a přispěli tak svou prací a energií ke zdárnému dokončení celé
rozsáhlé akce.
Ing. Kateřina Gerbrichová, starostka města
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Informace z jednání městské rady
Městská rada dne 14.12.2020
I. schválila
1. Zápis a usnesení č. 61 z jednání Rady města Velké Opatovice dne 30.11.2020
2. Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Městem
Velké Opatovice a ASHPA oběhové hospodářství, s.r.o. ve věci výkonu dotačního
managementu v rámci dotace na projekt
„Vybavení sběrného dvora Velké Opatovice“ za celkovou cenu 85.000,- Kč bez DPH
a pověřuje starostku podpisem Smlouvy
o dílo
3. Přílohu č. 2 ke Smlouvě č. 22/18 o odstraňování a separaci komunálního odpadu
v obci Velké Opatovice pro rok 2021 a pověřuje starostku podpisem Přílohy 2
4. Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Městem
Velké Opatovice a Regionální rozvojovou
agenturou Východní Moravy ve věci zpracování projektové žádosti, poradenství
realizace zadávacích a výběrových řízení
a administrace žádosti o dotaci na projekt
„Obnova místní komunikace ve městě Velké Opatovice“ za cenu 86.000,- Kč bez DPH
a pověřuje starostku podpisem Smlouvy
o dílo
5. Ustanovení kupní smlouvy uzavírané se
společností České dráhy, a.s., se sídlem
Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ
110 15, IČ: 70994226 týkající se ujednání
o zřízení věcných břemen, a to: zřízení služebnosti stezky a cesty na parc. č. 2096/3
a parc. č 2100 vyznačené v GP č. 11211068/2013 pod písmenem A, ve prospěch
nabyvatele (Města Velké Opatovice) jakož
i každého dalšího eventuálního budoucího vlastníka pozemku parc. č. 2098
v k. ú. Velké Opatovice. Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou za celkovou úhradu ve výši 4.000,- Kč + DPH 21% ve výši
840,-Kč; zřízení služebnosti inženýrské
sítě – uložení a provozování vodovodní
přípojky na parc. 2096/3 vyznačené v GP
č. 1112-11068/2013 pod písmenem C, ve
prospěch nabyvatele (Města Velké Opatovice) jakož i každého dalšího eventuálního budoucího vlastníka pozemku parc.
č. 2098 v k. ú. Velké Opatovice. Služebnost
se zřizuje na dobu neurčitou za celkovou
úhradu ve výši 3.000,- Kč + DPH 21% ve
výši 630,-Kč; zřízení služebnosti inženýrské sítě - uložení a provozování kanalizační přípojky na parc. č. 2100 vyznačené
v GP č. 1121-11080/2013 ve prospěch
nabyvatele (Města Velké Opatovice) jakož
i každého dalšího eventuálního budoucího vlastníka pozemku parc. č. 2098
v k. ú. Velké Opatovice. Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou za celkovou úhradu ve výši 3.000,- Kč + DPH 21% ve výši
630,-Kč.
Správní poplatek spojený s vkladem věcných břemen do katastru nemovitostí
uhradí město Velké Opatovice
6. Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. JMK065245/20/
OKH uzavřené mezi Městem Velké Opatovice a Jihomoravským krajem ve věci změny termínu poskytnutí dotace na projekt

“Protidrogový vlak“ a pověřuje starostku
podpisem Dodatku č. 1
7. Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo uzavřené
mezi Městem Velké Opatovice a Enuma
Elis s.r.o. na realizaci veřejné zakázky „Revitalizace lesoparku ve Velkých Opatovicích“ a pověřuje starostku podpisem Dodatku č. 2
8. Ukončení nájmu části pozemku p.č. 34
v k.ú. Velké Opatovice dohodou ke dni
31.12.2020 z důvodů odstěhování žadatelky
9. Zveřejnit záměr na prodej částí pozemku
p.č. 12/2 – trvalý travní porost o výměře
cca 240 m2 a p.č. 542/1 – ostatní plocha o
výměře cca 400 m2 v k.ú. Svárov u Velkých
Opatovic
10. Použití investičního fondu Základní školy
Velké Opatovice na opravy dle přiloženého seznamu v celkové výši 505.194,75,- Kč
11. Poskytnutí finančního daru ve výši 2.000,Kč Charitě Moravská Třebová
12. Udělení souhlasu DS teaTrum Velké Opatovice k použití fotografií Jaroslava Horáka
na program „Vánoční setkání s poezií“
13. Použití investičního fondu 1. mateřské
školy Velké Opatovice na dovybavení
školní kuchyně dle přiloženého seznamu
v celkové výši 82.661,- Kč
14. Rozpočtové opatření č. 16/2020
15. Odměnu ředitelce ZŠ Velké Opatovice
Mgr. Karin Petrželkové dle předložených
materiálů
16. Odměnu ředitelce 1. MŠ Velké Opatovice
Mgr. Aleně Javůrkové dle předložených
materiálů
17. Odměnu ředitelce 2. MŠ Velké Opatovice
Blance Langerové dle předložených materiálů
18. Předchozí písemný souhlas k přijetí daru
do majetku ZŠ Velké Opatovice od firmy
Lescus Cetkovice ve výši 42.123,- Kč
19. Flotilové pojištění vozidel pro rok 2021 dle
výsledku výběrového řízení u společnosti
Generali Česká pojišťovna, a.s. v celkové
výši 50.858,- Kč
20. Změnu čerpání rozpočtu ZŠ Velké Opatovice a přesun částky 490.000,- Kč z položky
za ušetřené finanční prostředky na zakoupení vybavení školy dle přílohy
21. Prodloužení nájemní smlouvy o 3 měsíce
a vznik nového nájemního vztahu s od
1.4.2021v bytě Eduarda Ušela č.p. 472
22. Zadávací dokumentaci (včetně příloh)
pro veřejnou zakázku na podlimitní stavební práce v režimu otevřeného řízení s
názvem „Velké Opatovice – Inženýrské sítě
a komunikace v lokalitě „Hliníky“ pro výstavbu RD včetně rekonstrukce kanalizační ČS v lokalitě „Pod Dubím“ a kanalizační
výtlak
23. Jako vlastník pozemku p.č. 1075/1 v k.ú.
Velké Opatovice nemá námitek s pokácením dvou vzrostlých jehličnanů před domem Záhumení č.p. 506
24. Podání žádosti o dotaci Ministerstva pro
místní rozvoj ČR na rekonstrukci ul. Mládežnická

www.velkeopatovice.cz

Městská rada dne 21.12.2020
I. schválila
1. Zápis a usnesení č. 62 z jednání Rady města Velké Opatovice dne 14.12.2020
2. Pacht pozemků (celkem 29. osobám dle
přílohy) k zahrádkářským účelům na pozemcích p.č. 196 a 197/1 v k.ú. Velké Opatovice a uzavření pachtovních smluv s uživateli jednotlivých zahrádek a pověřuje
starostku podpisem Pachtovních smluv
3. Pacht části pozemků p.č. 1050/1 v k.ú.
Velké Opatovice k zahrádkářským účelům a uzavření pachtovní smlouvy s na
pozemek o výměře 45 m2 a s na pozemek
o výměře 25 m2 a pověřuje starostku podpisem Pachtovních smluv
4. Rozpočtové opatření č. 17/2020
5. Rozpočet 1.MŠ Velké Opatovice na rok
6. Střednědobý výhled rozpočtu 1.MŠ Velké
Opatovice na roky 2022- 2024
7. Odpisový plán 1.MŠ Velké Opatovice na
rok 2021
8. Rozpočet 2. MŠ Velké Opatovice na rok
2021
9. Střednědobý výhled rozpočtu 2.MŠ Velké
Opatovice na roky 2022- 2024
10. Odpisový plán 2. MŠ Velké Opatovice na
rok 2021
11. Rozpočet ZŠ Velké Opatovice na rok 2021
12. Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Velké
Opatovice na roky 2022- 2024
13. Odpisový plán 2. MŠ Velké Opatovice na
rok 2021
14. Umístění dopravní značky B1 „zákaz vjezdu všech vozidel“ s dodatkovou tabulkou
„vjezd na povolení“ MěÚ“ do nádvoří
zámku mezi MKC Velké Opatovice a kinem
15. Poskytnutí finančního daru ve výši
10.000,- Kč Nadačnímu fondu poutního
místa Kalvárie v Jaroměřicích

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

CENY V ROCE 2021
Vodné ................................. 40,70 Kč/m3 s DPH
Stočné ............................... 40,37 Kč/m3 s DPH
Celkem: 73,70 Kč/m3 bez DPH ........
81,07 Kč/m3 s DPH
Místní poplatek za odvoz odpadu
………….. 540,-- Kč
Platby místních poplatků budou probíhat
od 1.3. 2021.
Splatnost všech poplatků je do 30.9.2021.
Schváleno v zastupitelstvu města
14.12.2020
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Pohotovostní služby
						

Co nového u nás ve škole

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

Rok 2020 byl velmi zvláštním rokem. Celý svět obrátil naruby jeden
malý virus – COVID 19. Změnil systém výuky, nastolil nové výzvy jak
žákům, tak hlavně učitelům. Vedle toho proběhla u nás rozsáhlá rekonstrukce školy, máme nové moderní učebny přírodopisu, fyziky
a chemie, laboratoře, cvičnou kuchyňku, počítačovou učebnu, skleník, učebnu pěstitelských prací a venkovní učebnu. Přibyly i bezbariérové prvky – schodolez, výtah a WC. Vše je nachystáno, jen…
Bohužel, epidemiologická situace znovu uzavřela školu, nejprve
úplně, posléze se některé ročníky vrátily do škol, některé se ocitly
na rotační výuce. Všichni pedagogové se zapojili opět do distančního vzdělávání, které se díky změně školského zákona stalo povinným. Vyučuje se online i offline, žáci mají virtuální učebny v systému
G Workspace (G Suite), jsou připravovány pracovní listy pro žáky, zajištěna podpora pro všechny, připravena technika ve škole a také
využíváme osobních konzultací.
Všichni jsme se těšili na nový rok 2021, který snad přinese změnu,
ale k prezenční výuce nastoupily pouze 1. a 2. ročníky, ostatní třídy
pokračují distančně. Snad se situace bude lepšit, protože postupně
rušíme různé oblíbené akce, včetně lyžařského kurzu.
Děkujeme P – D Refractories CZ, a. s. za poskytnutí sponzorského daru – ochranné pomůcky, dezinfekce, a především bezkontaktní stojany, které využijí všichni k ochraně před koronavirem.
Děkujeme!
Mgr. Markéta Illová

Počet obyvatel Velkých Opatovic a místních částí
k 31. 12. 2020
Velké
Opatovice

Bezděčí

Brťov

Korbelova
Lhota

Svárov

Velká
Roudka

Muži

1420

23

38

21

22

44

Ženy

1429

18

32

12

24

49

474

6

14

5

3

19

3323

47

84

38

49

112

Děti do15 let
Celkem

Celkový počet obyvatel k 31. 12. 2020

6.2.

MUDr. Paulíčková Veronika
Černá Hora, Zdrav. středisko		
725 415 615

7.2.

MUDr. Pernicová Libuše
Boskovice, Růžové nám. 16 		
774 177 804

13.2.

MUDr. Pokorná Marie
Blansko, Gellhornova 9			
516 412 422

14.2.

MDDr. Potůček Jiří
Blansko, Pražská 1b				
516 419 538

20.2.

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

21.2.

MUDr. Roth Pavel
Ostrov, Zdrav. středisko			
516 444 326

27.2.

MUDr. Řehořek Tomáš
Poliklinika Blansko, Sadová 33		
516 488 453

28.2.

MUDr. Řehořek
(MUDr. Řehořková) 			
Poliklinika Blansko, Sadová 33 		
516 488 453

3.653

Přehled počtu obyvatel za poslední léta
31.12.2009

4.020

31.12.2014

3.886

31.12.2019

3.676

31.12.2010

3.996

31.12.2015

3.816

31.12.2020

3.653

31.12.2011

3.986

31.12.2016

3.787

31.12.2012

3.936

31.12.2017

3.747

31.12.2013

3.889

31.12.2018

3.711

Srovnání pohybu obyvatel za posledních pět let
Rok

Počet narozených
celkem

muži

Počet zemřelých

ženy

Přihl. k trvalému
pobytu

Počet
svateb

celkem

muži

2016

22

13

9

33

20

13

88

70

17

2017

37

14

23

54

33

21

91

68

16

2018

30

13

17

41

24

17

90

65

22

2019

29

10

19

53

29

24

98

87

27

19

67

69

29

2020
41
22
19
66
47
									

ženy

Odhl. z trvalého
pobytu
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Významné osobnosti ve Velkých Opatovicích

Karel Otáhal, akademický sochař
k 120. výročí narození

Narodil se 19 ledna 1901 v Kostelci na Hané. Po smrti otce, který padl
v I. světové válce r. 1914, byl dán na učení do mlýna, ale záliba v kresbě přivádí mladého tovaryše na Umělecko-průmyslovou školu do Prahy. Kvůli nedostatku místa v malířském oboru se dostal na sochařství
k profesoru Štiplovi a Mařátkovi (1924 – 1927). Talentovaný hoch pokračuje dále u profesora Kafky na Akademii výtvarného umění, kde sklízí první veliký úspěch sochou Jana Kubelíka. Je odměněn stipendiem,
aby mohl studovat v Paříži a zároveň obdržel i stipendium italské vlády.
V Itálii dosahuje významných úspěchů na Academi di Belle Arti u profesora A. Zenelliho. V roce 1939 se vrací do vlasti, kde je mu udělena
výtvarná cena České akademie věd a umění za soubor bust českých
umělců. Celé jeho dílo se i nadále zaměřuje na významné osobnosti
českého kulturního života. Jeho uměleckou dílnou prošlo mnoho významných postav, nejen československých ale i evropských.
Do Velkých Opatovic přišel zásluhou pana učitele Valenty v roce 1943
se svojí ženou Jiřinou a dcerou také Jiřinkou na letní byt, později pak
trvale – bydleli v podkroví zámku. Tady si buduje ateliér a Velké Opatovice se mu na 29 let stávají druhým domovem, 23. srpna 1972 zde
umírá.
Sochař po sobě zanechal bohaté kulturní dílo – více jak 470 soch, plastik, reliéfů a kreseb. I v našem městě najdeme jeho díla:
- v roce 1947 – reliéf Petra Bezruče na Hradisku
- v roce 1952 – reliéf J. B. Ferstera na Hradisku
- v roce 1952 – reliéf ještěra
- v letech 1951-1952 – v kostele sv. Jiří oltářní plastiku boj sv. Jiří s drakem (4 x 4 m)
- v roce 1953 – pamětní desku hudebnímu skladateli B. A. Wiedermanovi na zámku
- v roce 1956 – závěsný reliéf Křtu páně v kostele sv. Jiří
- v letech 1957 -1958 – ve svatební síni Města Píseň milostná a Píseň
Svatební
- v roce 1959 – socha B. Smetany v zámeckém parku.
Ve své závěti odkázal Velkým Opatovicím více jak 40 modelů bust a kreseb, které daly základ vzniku pamětní síni v Památníku Města. Je to
jediná pamětní síň ak. sochaře Karla Otáhala v České republice.
Jeho dcera pí Jiřinka Kremerová (žije se svojí rodinou v Praze) ráda
vzpomíná na pobyty ve Velkých Opatovicích a také naše město navštěvuje. Darovala nám řadu materiálu (foto, kresby aj.) které jsou uloženy
v našem archivu. Děkujeme.
Zdena Budínová, Památník Města

Střípky vzpomínek
- Ještě se vrátím k svátku sv. Mikuláše. A to na Opleta. Historie ulice
je přiblížena na panelu (u řeznictví K. Havlíčka, pozn.). Moje maminka se na Opletách narodila. V sousedství měla kamarádku Boženku,
s kterou vyrůstala od mala. Když se přiblížil večer před sv. Mikulášem,
začal po Opletách chodit Mikuláš s čerty. Přišli i za těmito děvčaty,
v té době byly asi patnáctileté, a začali je pokoušet. Děvčata zahnali až k rybníčku, který v té době byl u Havlíčků (řeznictví ještě nebylo, pozn.). A Boženku strčili do vody. Byla zima, a i když okamžitě
utekla domů, nachladila se, dostala zápal plic a po určité době i TBC
a v 18 letech tato krásná dívka zemřela. Zbytečně, ale nemoc ji
udolala. Když jsem s maminkou byla na hřbitově, vždy se zasavila
u jejího hrobu a zavzpomínala si na svou věrnou kamarádku.
- A opět v Opletách a zase nic veselého. Byl 13. prosinec 1945 a můj
tatínek byl na návštěvě u tetičky Indrové. (Dům čp. 177 je na zmíněném panelu na fotografii. Nyní tam stojí nový dům, pozn.). Stál na
pavláčce a díval se na Opleta. Najednou uviděl, že se kouří z posledního domu. Začalo hořet Rédovo kovářství! Hned se svolali hasiči,
kteří okamžitě dle možnosti začali požár likvidovat. Vyváděli domácí
zvířata, ale šlo to velmi těžko. Kráva odmítla jít ven a uhořela. Velké
štěstí bylo, že sousední dům Krejsů byl chráněn u střechy plechem

– pojištěn, a tak se oheň nemohl dostat dál a Opleta se zachránila!
Kovářství ale lehlo popelem. Ale vše se v dobré obrátilo. Pan Krejsa
se po svatbě odstěhoval na Dolensko a původní dům na Opletách
přenechal Rédům. (V důsledku stavby domů na nynějším Náměstí
Míru, bylo na Opletách zbouráno 5 domů, pozn.).
- Při projížďce Nádražní ulicí vás překvapí pěkně opravený dům. Bývalá mlékárna! Nyní Hospoda ho Jakobů, Cukrárna a Květinářství.
Majitelé Pospíšilovi.
Přiblížím čtenářům Zpravodaje historii bývalé mlékárny – (z Dějin od
Františka Kouřila a z Vyprávění od Zdeňka Budína).
První soukromou mlékárnu ve Velkých Opatovicích měl František Smolka z č. 72. V roce 1903 ji zavřel a sedláci museli vozit mléko do Březiny.
A tak se začalo uvažovat o výstavbě mlékárny u nás v dědině. Ustavující
schůze se konala 26. července 1903 za přítomnosti 56 zájemců. Následovalo vykoupení pozemku od Josefa Kafky čp. 69. Za jedenáct měsíců od ustavujícího jednání 26. června 1904 byla mlékárna uvedena
slavnostně do provozu a dařilo se jí. Mléko se většinou zpracovávalo
na čajové máslo s názvem Růže. Ukazovalo se, že investice byla účelná.
Přichází 1. světová válka a výkup mléka začal klesat. V roce 1917 se pracovalo jen obden a po skončení války byl provoz úplně zastaven. Až od
roku 1920 opět obnoven. V roce 1940 se vyrábělo hlavně máslo, tvaroh
a dezertní sýry. Zboží se rozváželo pro celé Jevíčsko, Letovicko, Boskovicko a až do Blanska. V roce 1940 proběhla celková rekonstrukce strojního zařízení a výrobní kapacita se zvedla na zpracování 3000 l mléka
za hodinu. V roce 1951 byla provedena nová úprava strojního zařízení
a kapacita se zvedla na 5000 l mléka za hodinu.
Modernizace provozu pokračovala do roku 1989, kdy byla mlékárenská
výroba ve Velkých Opatovicích zrušena nesmyslným nařízením. Výrobky měly vynikající kvalitu až do samého uzavření provozovny. Stroje,
atd. odvezeno do olešnické mlékárny. Opatovická mlékárna sloužila
svému účelu 85 roků.
Snad jsou ještě pamětníci, kteří si odpadní syrovátku odváželi, hlavně
sedláci ke krmení svého dobytka. Někdy i podmáslí. Dle vyprávění pracovnice paní Boženy Štěpánové, chodila každý den v ½ 2 v noci obracet vynikající trojúhelníčkové sýry. (Jejich vynikající chuť cítím dodnes,
pozn.).
					
Marie Pospíšilová

Postřehy
Do konce roku 2020 bylo provedeno osvětlení březové aleje ke hřbitovu. Přivítalo to mnoho občanů a město si opět zaslouží poděkování.

r

Marie Pospíšilová

Opatovská mlékárna
Výstavná budova u silnice,
k níž vedou schůdky z obou stran,
průčelí s arkádami,
okna s mřížemi
a dveře dokořán.
Pyšně si hledí do vesnice,
do jejích starých bran.
Na schůdkách jako o výročí
skupinka tváří v dobré pohodě,
šest párů něčích očí
pluje s Bitýškou po vodě.

www.velkeopatovice.cz

A voda spěchá, voda nezdárná …
tam u silnice stojí
„Rolnická parní mlékárna.“
Stojí a hledí do výšky –
bílé jsou zdi a tmavé portály,
stojí a hledí do dáli.
Zemdlely ruce, jež se k dílu měly,
a mlékem voněl kraj náš celý.
Utichla kola, dohnalo je stáří
a život s novodobou tváří.
„A pročpak, dědo?“ vnuk se dneska ptá.
„Ach, těžko se mi na to vzpomíná!“
(Pohled na starou mlékárnu
podle dobové fotografie)

r

Jarmila Klimešová
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Mařenka Badalová byla jen jedna
(11. února 1951 Velké Opatovice - 7. prosince 2001 Brno)
Letos v únoru si připomínáme nedožité sedmdesáté narozeniny paní Marie Badalové,
rozené Zvéškové.
Narodila se na Šraňkách v domě č. 140 jako
první dítě manželům Zvéškovým. Už v dětství překvapovala svým nadáním a schopnostmi. Na základní škole hrála v několika
školních divadelních představeních a snad
právě tady jí divadlo učarovalo.
V roce 1966 nastoupila na gymnázium v Jevíčku, kde vystudovala dva ročníky. Táhlo ji
to však k výtvarnému umění, a tak pro výborné studijní výsledky a nesporný talent
byla přijata rovnou do druhého ročníku Střední uměleckoprůmyslové školy v Brně na studijní obor průmyslové výtvarnictví se studijním
zaměřením konstrukce a tvorba nábytku a interiéru. Zde studovala
v letech 1968-1971 pod vedením profesora Josefa A. Šálka, který ji spolu s ostatními studenty aktivně zapojoval do návrhů scén a kostýmů
k novým inscenacím v Národním divadle v Brně. Propagační grafiku ji
vyučoval profesor Dalibor Chatrný a kromě scénického výtvarnictví se
tu učila i malbě, keramice, sochařství, písmomalířství, umělecké knižní
vazbě, fotografii a tvorbě hraček. Podle vzpomínek spolužáků si během
třetího ročníku jen „odskočila“ porodit první dvojčata a do půl roku nastoupila zpět, odevzdala ročníkové práce a lehce složila zkoušky.
Po dokončení střední školy upustila kvůli dětem od svého velkého snu
studia scénografie na vysoké škole v Praze a nastoupila do Moravských
šamotových a lupkových závodů ve Velkých Opatovicích, kterým zůstala věrná po celý profesní život. Svůj výtvarný talent a manuální dovednost rozvíjela na propagačním oddělení při navrhování a výrobě
nejrůznějších propagačních materiálů a předmětů. Písmomalířskou
průpravu dokonale využila při psaní dokumentů, ale i při přípravě popisných textů na významných výstavách šamotových výrobků v naší
republice. Dodnes mnozí vzpomínají, jakým zážitkem bylo sledovat, jak
z volné ruky kreslí dokonalé písmo černou tuží: „Když psala, to byla pohádka.“ Její grafické návrhy se uplatnily i při vytváření Zpravodaje města Velkých Opatovic, který připravovala k tisku od roku 1981 do konce
90. let společně s dlouholetým kolegou panem Vlastimilem Robkem.
Na „propagaci“ hojně využívala techniku sítotisku jednak k tisku na papír a jednak k potisku reklamních předmětů. Mnohokrát sama navrhla
a následně vytiskla diplomy, nejrůznější pozvánky, blahopřání, svatební oznámení apod. Nebála se tisku větších formátů, jako byly plakáty pro ochotnické divadlo i další kulturní akce, a v sítotisku dosáhla
mistrovské dokonalosti. Zde využívala svoji kreativitu a předlohu buď
nakreslila, nebo využívala sušené květiny, záclonovinu apod. Tiskla na
různě barevný papír a míchala i více barevných odstínů v jednom tisku.
Z běžných divadelních plakátů tak pod jejíma rukama vznikaly originální grafické listy v mnoha variantách.
Pro prezentaci žáruvzdorných materiálů vyráběných v „šamotce“ vytvořila v 70. letech několik děl z hrubé šamotové hlíny. Trojdílným reliéfem vyzdobila zasedací místnost budovy tzv. Ličkova v areálu MŠLZ
a v 1. mateřské škole (patřící tehdy MŠLZ) vytvořila jedinečný cyklus keramických reliéfů pro výzdobu chodeb. Ten sestával vždy ze dvou nebo
tří vzájemně navazujících šamotových kachlů
v různých kompozicích. Využívala převážně florální motivy v nízkém i vysokém reliéfu. Při jejich
výrobě hodně experimentovala a kombinovala
hrubé šamotové desky s modelací detailů z jemnějších keramických hmot odlišné barvy. Místo
glazury používala roztavené lahvové sklo čiré
nebo zelené barvy. Další soubory keramických
kachlů získaly uplatnění v soukromých interiérech a ze šamotu vytvořila také sérii menších figurálních plastik.
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V 80. letech pro výzdobu 1. mateřské školy dělala suché květinové vazby na plátně v dřevěných
rámech. Malovala také na porcelán acetonovými
barvami ve stylu lidového svérázu a množství
malovaných talířů a několik čajových servisů se
dochovalo u blízkých přátel.
Ve Velkých Opatovicích byly podle jejích návrhů
realizovány dvě větší plastiky. První jsou symbolické divadelní masky vyřezané z prolamovaného
plechu, které byly instalovány v roce 1988 na budovu divadelního souboru, tzv. Barrandova. Druhou realizací byl v roce
1999 vývěsní štít se siluetou ženské hlavy zhotovený z tepaného měděného plechu pro kadeřnictví Helenky Zbořilové. Také pro obchod firmy
KOS z Velkých Opatovic navrhla firemní
znak ve formě tří kosáků, který byl využit
na tašky, složky i zástěrky prodavaček. Pro
boskovické zahradnictví LEBIŠ zase vytvořila stylizovanou postavičku květinky, kterou rozkreslila do propagačního katalogu.
Tento firemní maskot zdobí dodnes velký
reklamní poutač v Boskovicích.
Příležitostně šila originální převleky na maškarní plesy a pro ochotnické divadlo často líčila herce a napovídala během představení. Vymyslela také název i grafickou podobu loga divadelního souboru teaTrum,
které vytiskla na pracovní pláště technických pracovníků. Stala se duší
celého souboru a vtipnou formou psala jeho kroniku. Zajišťovala propagaci jednotlivých představení a vytvářela divadelní poutač na budovu sokolovny, ale také plakáty a divadelní programy. Sama na amatérské scéně zazářila v několika představeních, např. Dům na nebesích,
Pohádka o líných strašidlech nebo Sto
dukátů za Juana, kde oslnila v krásných
modrých šatech. Na scéně používala
i živé domácí mazlíčky a její poslední rolí
byla nezapomenutelná Opala ve hře Johna Patricka „Opalu má každý rád“. Tato její
první hlavní role byla největší divadelní
kreací jejího života a zároveň rozloučením s ochotnickým divadlem. Byla srovnávána s televizní inscenací Jiřiny Bohdalové a diváky hodnocena lépe, dokonce
i na přehlídce v Němčicích nad Hanou,
kde na oblastní soutěži amatérských divadelních souborů, na tzv. Hanáckém divadelním máji, byla v roce 1997 oceněna jako nejlepší ženský herecký
výkon. Škoda jen, že nemohl být realizován postup do národního kola
soutěže.
V závěru života statečně bojovala se zákeřnou nemocí, ale neustávala
ve svých aktivitách a byla činná v Zastupitelstvu města Velké Opatovice a ve sboru pro občanské záležitosti. Její velkou vášní bylo rybaření
a zahrada.
I v invalidním důchodu zůstávala činná manuálně a vytvořila novou
techniku zdobení velikonočních kraslic. Původně používanou metodu
plastického zdobení roztavenými barevnými vosky nebo tzv. voskovou
batiku nahradila lepením barevných samolepicích fólií, které nařezané
do pravidelných geometrických tvarů skládala do originálních ornamentů. Precizností provedení a nevšední kompozicí dokázala z vajíček
udělat malá umělecká díla. O kraslice z tohoto období projevilo zájem
Moravské zemské muzeum v Brně a do sbírek Etnografického ústavu
byla od několika soukromých sběratelů umístěna reprezentativní kolekce její tvorby. Samostatně byly kurátorkou vyžádány i ojedinělé kraslice s motivy inspirovanými abstraktními obrazy nizozemského malíře
Pieta Mondriana.
Umělecká stopa Marie Badalové se projevila jak v soukromých interiérech (umělecká tvorba, návrhy nábytku, obkladů apod.), tak se stala
i součástí veřejného prostoru a muzejních sbírek. Ve vzpomínkách lidí
zůstávají její neuvěřitelné příhody a hlavně přátelská povaha a spontánní projev, jako by se vždy rozzářil svět.
Děkuji všem, kteří si uchovávají tuto vzpomínku.
Dalibor Badal

www.velkeopatovice.cz
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NepusTím
tě.

Heheheé.
Máte sMůlu,
holenKové. Teď
jSem zDe já supernejHorší super
padoUcH od dob
Doroty
MácHalové

-KORONÁČ!

Kvůli mNě
zůsTanoU dVeře
SokolovNy
zavřené! Hahá!
Ples se konat
nebude!

www.velkeopatovice.cz

Co
budeme
dělat?
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Školní divadla
V několika dalších číslech bychom chtěli připomenout slavnou éru dětských divadelních představení připravovaných naší základní školou.
Vycházíme ze školní kroniky vedené po reorganizaci školství od r. 1953.
Přepis z této kroniky bude základní informací o uvedených představeních. Výpisy se bohužel týkají jen období mé základní školní docházky.
K některým představením se nám podařilo získat od účinkujících fotografie i vzpomínky. Obracíme se proto na čtenáře, aby nám pomohli
dát dohromady další podklady a dokumentaci ke všem představením,
která naše základní (dříve osmiletá střední) škola připravila. Určitě to
přivítají nejen pamětníci, ale i nadšenci, kteří začali dávat dokumenty
o dětských představeních dohromady. Pomůže to nejen rozšířit záznamy o tehdejším kulturním dění na naší škole, ale poslouží to také k doplnění archivní dokumentace divadelních počinů v našem městě.
A samozřejmě pokud někdo máte další materiály, které pomohou získat informace o obsazení jednotlivých rolí, budeme rádi za jejich zapůjčení. Ke zpestření četby jistě pomohou i osobní zážitky z účinkování,
o které byste se s čtenáři tohoto zpravodaje mohli podělit. Pokud máte
materiály k zapůjčení volejte na: 608 037 770 (D. Badal) nebo můžete
předat osobně u Krejčířových na ulici Jevíčská 254 ve Velkých Opatovicích.
Školní divadla v režii učitelky Heleny Hadlačové:
O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku
1951
1953
O dvanácti měsících
Školní divadla v režii učitelky Vlasty Řehákové:
1953-4 Stříbrná studánka
1954-5 O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku
1955-6 Radúz a Mahulena
1956-7 Broučci
1958-9 Chlapec v čarokruhu
1959-60 Hrátky s čertem
1961-2 Strakonický dudák
Školní divadla v režii učitelky Jarmily Klimešové:
1964-5 Popelka
1965-6 Sněhová královna
1967-8 Robinsonka
Miloslav Krejčíř

Zrušení Přátelského večírku
Letošní rok nezačíná lépe než ten starý skončil, a je
těžké předvídat vývoj PES a z něho vyplývající opatření. Rozhodli jsme se proto konání „Přátelského večírku“, připravovaného základní organizací zahrádkářů na 13. února, zrušit. Možná, že by nám celostátní
zákaz takových akcí ani pořádání neumožnil. Omlouváme se všem příznivcům a především tradičním
účastníkům. Mrzí nás to a věříme, že se v roce 2022
na přátelském večeru zase potkáme.
Za ZO ČZS Miloslav Krejčíř

Proč jsi hasič? Skoro každý hasič to ve svém životě slyšel.
Proč utíkáš do hořícího domu, když všichni ostatní běží ven?
Není lehké odpovědět na tuto otázku, proč riskujeme naše životy pro životy lidí a zvířat, které jsme před tím nikdy neviděli….

Ohlédnutí za činností JPO II v roce 2020
Vážení a milí přátelé, spoluobčané, pánové, dámy a všichni, co nás znáte, začal nám nový rok 2021, a proto přijměte touto cestou pár slov.
Zásahová jednotka města Velké Opatovice je zařazena do kategorie
JPO II s výjezdem do 5 minut od vyhlášení poplachu. V uplynulém roce
pracovalo v jednotce 20 mužů a 1 žena. Loňský rok byl poznamenán
nepříjemným virem. To vše se nemalou měrou podepsalo na ročních
plánech odborné přípravy jednotek požární ochrany v celé republice.
I přes všechna nařízení a opatření vydaná vládou musela být jednotka stále připravena zasahovat u jakékoli události, k níž byla operačním
střediskem vyslána v kteroukoli denní či noční hodinu, kdy nikoho nezajímá, zda odpočíváte po práci či trávíte volný čas s dětmi a rodinou.
Jednoduše je vyhlášen poplach, tak se vyráží „Ku pomoci bližnímu svému“.
V pravidelných intervalech jsme prováděli kontrolu funkčnosti nám
svěřených prostředků a techniky určené k zásahům, což jsou hodiny
strávené na zbrojnici. V loňském roce nám město zakoupilo sušičku
prádla, čímž se velmi zkrátila doba pro zpětné zařazení do akceschopnosti hasiče. Dále byli členové jednotky dovybaveni novými pracovními přilbami a rukavicemi pro zvýšení komfortu u zásahu.
V současné době disponujeme vozy Tatra 815 CAS24 Terno-1 vedeno
jako první vůz vyjíždějící ke každé události, Tatra 815 CAS32 velkokapacitní cisterna, Tatra 148 AP27 automobilová plošina a DA-VW dodávkový automobil pro přepravu hasičů a vybavení. Ke každému vozu patří
výbava pro daný typ zásahu.
V roce 2020 při vyhlášení poplachu sirénou vyjela jednotka k 75 událostem v katastru města a přilehlých obcích. Vyjížděli jsme 16x k požárům, 8x k dopravním nehodám, 3x resuscitacím osob s pomocí AED,
5x k likvidaci obtížného hmyzu, 1x k planému poplachu a vzhledem
k velmi větrnému roku 25x k odstraňování vyvrácených stromů na
pozemní komunikaci. Další technická pomoc, do níž spadá zajištění
povodňové vlny,
čerpání vody, čištění silnic, plnění
pytlů pískem, zabezpečení uvolněné krytiny střech
pomocí výškové
techniky, potřebná dopravy vody či
záchranně dronu
uvízlého v koruně
stromu, asistence odborným firmám s plošinou nebo otevření zabouchnutých dveří občanům v nouzi
a v neposlední řadě transport pacienta pro záchrannou službu JmK.
To je jen výčet mála z naší činnosti, pak už by to nebyl příspěvek, ale jen
čísla, kdy po přečtení si jistě uvědomíte, že v součtu se jedná o stovky
hodin mimo domov.
Závěrem mého článku chci popřát všem pevné zdraví, lásku nejbližších
a ať pomoc hasičů či záchranářů ve svém životě potřebujete co nejméně.
Nakonec bych chtěl poděkovat všem členům jednotky za dosavadní
práci.
Ptáček Luboš, velitel JSDH Velké Opatovice
……můžeme říct, že je to práce.
Není. Je to poslání.

www.velkeopatovice.cz
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ÚNOROVÝ FITNESS PRO VÁŠ MOZEK
Všichni chceme být tělesně i duševně fit do konce života. Stejně jako je potřeba udržovat tělo cvičením tělesným,
mozek je potřeba udržovat cvičením duševním. Trénování mozku je efektivní nástroj, jak si udržet mentální svěžest. Pokud si chcete udržet mozek v dobré kondici, je potřeba se pravidelně věnovat tréninku paměti. Stačí pár
minut denně k tomu, abyste své schopnosti posunuli kupředu a cítili se dobře.
V dnešní době najdeme na trhu spousty zajímavých knih a publikací, týkajících se tréninku paměti a nespočet
internetových odkazů.
Rádi bychom Vám každý měsíc přinesli jedno malé cvičení na osvěžení paměti.

Gabriela Preissová
Josef Škvorecký
Karel Poláček
Jan Neruda
Vladislav Vančura
Jan Amos Komenský
Karel Jaromír Erben
Bratři Mrštíkové
Jaroslav Hašek
Milan Kundera
Bohumil Hrabal
Svatopluk Čech
Jaroslav Havlíček
Petr Bezruč

15. Karel Hynek Mácha
16. Božena Němcová

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
ch)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

1
2

CVIČENÍ I. Spojte autora s knižním dílem.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Vaše odpovědi

3

Máj
Kytice
Petrolejové lampy
Konec starých časů
Gazdina roba
Babička
Příliš hlučná samota
Osudy dobrého vojáka Švejka
Maryša
Povídky malostranské
Zbabělci
Bylo nás pět
Labyrint světa a ráj srdce
Žert
Slezské písně
Nový epochální výlet pana Broučka, tentokrát do XV. st.

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Správné řešení najdete v příštím čísle Zpravodaje, společně s dalším cvičením.
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

Na portálu Boskovicko.info najdete program na víkend i práci v okolí

Boskovický portál se stal už během prvního roku svého fungování jedním z největších informačních zdrojů v regionu. Dnes tak na
jeho stránkách kromě regionálních zpráv a přehledu kulturních
akcí najdete také denně aktualizované nabídky zaměstnání a bydlení.
Chcete si prohlédnout fotky boskovické adventní výzdoby nebo si přečíst o právě probíhajících rekonstrukcích, ale rádi byste se přitom vyhnuli pročítání černé kroniky? Všechny regionální zprávy jsou řazeny
do rubrik, takže si lehce zvolíte, co vás zajímá, ať už je to aktuální dění,
policejní hlášení nebo kulturní a sportovní události. Pokud vám ale jen
povědomí o okolním dění nestačí, toužíte vyrazit ven a hledáte událost,
které byste se mohli zúčastnit, sledujte kalendář regionálních akcí.
Najdete v něm festivaly, výstavy, promítání, besedy a další možná vyžití pro rodiny, skupiny i jednotlivce. Vyhledávat je můžete jak v celém

regionu, tak v konkrétních obcích.
V případě, že akci sami pořádáte
a chcete, aby se o ní dozvědělo
i široké okolí, máte možnost na ni
právě zde upozornit zveřejněním
pozvánky v přehledném seznamu
událostí. Nejzajímavější a nejčtenější z nich se objeví také na facebookové stránce Region Boskovicko,
kterou v současnosti sleduje přes
500 uživatelů. Pokud chcete být
o dění v regionu průběžně informováni, stačí se připojit.
Možná vás ale v tuto chvíli víc zajímá, jak sehnat práci poblíž svého
bydliště. I s tím si portál poradí. Poptávku místních firem najdete v sekci
s nabídkami práce. Ve vyhledávání nastavte, o jaký obor máte zájem
a do jaké vzdálenosti jste za zaměstnáním ochotni dojíždět, a můžete
začít vybírat. Firmy, kterým momentálně schází pracovní síla, tady mají
možnost oslovit potenciální zaměstnance prostřednictvím bezplatného inzerátu a zároveň využít vysokou návštěvnost portálu pro vlastní
propagaci – díky bezplatné inzerci mohou rozšířit povědomí o nabízených službách přímo v místě svého působení. Získat nové zákazníky
a připomenout se těm stávajícím navíc můžete i zařazením své společnosti do katalogu firem a služeb.
Navštivte portál www.boskovicko.info a zjistěte, jaké možnosti nabízí
právě vám.
RegionyBrněnska.cz
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INFORMACE PRO OBČANY

SBĚRNÝ DVŮR
ÚPRAVA PROVOZNÍ DOBY

Od 1. 1. do 28. 2. 2021 dochází k úpravě
provozní doby sběrného dvora
ve Velkých Opatovicích.
Jedná se o zkrácení o 1 hodinu v pracovní dny.

Provozní doba:

Pondělí
Čtvrtek
Sobota

14:00 – 17:00 hod.
14:00 – 17:00 hod.
9:00 – 12:00 hod.

Koupaliště Velké Opatovice

Hledáme RD k bydlení,
Opatovice a okolí.
Tel.č.: 739 871 556
Koupíme byt 2+1/3+1 v Opatovicích
nebo Letovicích. Tel.č.: 603 386 037

hledá pro
letní sezónu 2021

Plavčíky

min. věk 18 let, dobrý zdravotní stav,
absolvování kurzu Vodní dozor junior

!!TVRDÉ DŘEVO!!

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

Strojníka

- manuální zručnost

(instalatér, elektrikář, zámečník atd.)
Jedná se o práci na dohodu.

Kontakt:
Milan Vykydal, Mobil: 725 823 517
Mail: milan.vykydal@gmail.com

www.velkeopatovice.cz
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BRÝLE

U
K
Č
I
B
Z A HU

KOMPLETNÍ
DIOPTRICKÉ

BRÝLE
ZA POUHÝCH

1690 Kč

Měření zraku zdarma!

On-line objednání na www.doc toroptic.cz

DR. OPTIK Moravia

Masarykovo náměstí 158, LETOVICE
tel.: 736 629 679, email: letovice@droptik.cz
Akce platí do 28.2. 2021 na vybrané obruby a skla.
DrOptikMoraviaSro

Doctor-optic-A6_12-20-Letovice-1690.indd 1

dr.optik_moravia

07.12.2020 11:20
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