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Přímá pomoc jižní Moravě
Ničivé tornádo, které ve čtvrtek 24. 6. na jižní Moravě zdevastovalo hned několik obcí, semklo celé Česko. Tisíce lidí, měst a obcí začali posílat nejen finanční dary pro stovky rodin, které v několika minutách
přišly doslova o všechno. Na místo se vydaly i stovky dobrovolníků z celé
republiky k okamžité pomoci. Živelná pohroma na jižní Moravě se hluboce
dotkla ryzího Pražáka, Brňáka i Opatovičáka…
Takže když jsem ve čtvrtek večer viděl záběry z té katastrofy, dost to se
mnou hnulo a ihned mě napadla myšlenka, jakou zvolit formu pomoci.
V pátek na pracovním jednání s vedoucím technického odboru Ing. Šafářem byl návrh jasný – latě, desky, trámy. Vše z našich městských lesů
s pomocí firem LEKURO, s.r.o. Cetkovice a STROJ – LES s.r.o. Horní Štěpánov.
V pondělí ráno přišla nabídka od Petra Ženožičky: ,,Mám lidi, postavíme
střechy“. Koordinace z města a zástupců tesařských firem byla otázkou domluvy. Snaha byla mít přehled kdo a co potřebuje z postižených obcí udělat a vybrat si hlavně ty, u kterých víme, že si těžko dokážou sami pomoci.
Prioritou byli staří lidé a rodiny s malými dětmi a nepojištěnými domy.
V následujícím týdnu jsme osobně s Petrem Ženožičkou a Petrem Urbanem
jako zástupci města a tesařských firem navštívili jižní Moravu. Nebýt plk.
Ing. Mojmíra Richtra z úseku operačního řízení HZS JMK, tak nás do postižených lokalit vůbec nepustili.
Pohled to byl zdrcující a připadlo mi až nepatřičné, abych si takovou spoušť
a zkázu fotil. Z dálky byly vidět siluety domů bez střech, stromy vypadaly
jako po explozi granátu, zbyly z nich pouze pahýly.
Po celodenním chození po polorozpadlých domech bez střech, oken, fasád, kde nebylo možné rozpoznat podle čísla popisného majitele, naše
snaha skončila v obci Hrušky. Volba padla na tři domy. Po třech výjezdech
na Moravu s Petrem Ženožičkou, Petrem Urbanem a Mirkem Hauptem
z Knínic se podařilo vše důkladně zaměřit. Pomocnou ruku podal i Jan
Ženožička, majitel firmy Stavby JZL. Na plné obrátky se rozjel náš plán přímé pomoci. Úkolem bylo co nejrychleji vyrobit více jak 100 kubíků
trámů, fošen a střešních latí.
Během dvou týdnů se podařilo
vše zkoordinovat a připravit na
odvoz řeziva. Obrovskou zásluhu
na zhotovení střešních trámů měl
Jiří Valoušek, majitel pily z Úsobrna. Z jeho firmy bylo vše v termínu
perfektně nařezáno a připraveno
k expedici. Oslovené firmy Molat
spol. s r.o., Interkontakt spol. s r.o.
a Stroj – Les s.r.o. Horní Štěpánov
přivezly a převezly řezivo k postiženým rodinám. Veškeré práce
a služby těchto firem byly realizovány zcela zdarma.
V pondělí 26. 7. v pět hodin ráno
vyjela parta řemeslníků - fachmanů na stavbu střech. S neskutečnou rychlostí, zkušenostmi a vypracovaným fortelem tesařského
řemesla, který měli pod taktovkou
Petr Ženožička, Petr Urban a Mirek Haupt, se na druhý den ve večerních
hodinách předávaly nové tři střechy šťastným majitelům. Klempířské prvky – oplechování každé střechy komplexně zhotovil Aleš Pospíšil ze Sudic.
Město Velké Opatovice se tedy rozhodlo formou přímé pomoci postavit tři
nové střechy v obci Hrušky nemovitostem, které měly střechy tornádem

Vítání občánků
Sbor pro občanské záležitosti při MěÚ Velké Opatovice přivítal dne 31.července nové občánky našeho města.
Slavomír Kafka, předseda SOZ

zničené společně s iniciativou
místních a okolních firem. Město
také vyzvalo občany k darování
finanční nebo materiální pomoci
pro zhotovení střech. Na finančních darech od občanů a firem se
vybralo 104.500.- Kč. Tato finanční částka byla použita na nákup
materiálu pro stavbu střech. Celkový dar přímé pomoci z Města Velké
Opatovice činil 314.500.Mimo tuto přímou pomoc vedení našeho města Rada města Velké Opatovice schválila i přímý finanční dar ve výši
20 000 Kč pro jednu obec, maximální
finanční příspěvek, který je v její pravomoci, a to nejvíce postiženým obcím:
Mikulčice, Hrušky, Moravská Nová Ves
a Lužice. Tento dar mohou starostky
a starostové postižených obcí využít na
zmírnění následků řádění tornáda.
Velké poděkování patří VŠEM, kteří přispěli jak finanční, tak i materiální pomocí k zmírnění následků této katastrofy na Moravě. Touto
cestou chci jmenovitě a upřímně poděkovat celé partě za provedenou práci, kterou odvedli v rekordním čase a zcela zdarma na místě
samém v Hruškách! Také těm, co přispěli s občerstvením – Šenk 68,
Restaurace Pod Kostelem a Hospoda Na Hřišti.
Petr Ženožička, Petr Urban, David Ženožička, David Dvořák, Jan
Ženožička, Miloš Richter, Milan Kohoutek, Jaroslav Špidlík, Jiří
Brichta, Petr Šejnoha, Petr Dostál, Jiří Kaderka, Marek Ženožička,
Miroslav Haupt, Jaroslav Haupt, Jaromír Haupt, Michal Haupt, Tomáš Haupt, Aleš Pospíšil, Tomáš Odehnal, Josef Líčeník, Jiří Sekanina, Jiří Altrichter, Jaroslav Bárta.
					
Jaroslav Bárta, místostarosta
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Poděkování
Vážená paní starostko Gerbrichová,
chtěli bychom Vám nesmírně poděkovat za Vaši pomoc s obnovou našeho domu po tornádu, které nám dne 24. 6. 2021 vzalo i mimo jiné
celou střechu a díky Vám, pomoci pana místostarosty Bárty a firmy JZL máme opět „střechu nad hlavou“. I když se neznámé osobně, velmi si
Vás vážíme a patří Vám naše obrovské DĚKUJEME.
Též obrovské DÍKY patří panu místostarostovi Bártovi a klukům tesařům, jste opravdu šikovní a skvěle sehraná parta lidí, na které nikdy nezapomeneme! Ještě jednou moc děkujeme 					
Veronika, Radek a Maxík Motlovi️

Informace z jednání městské rady
Městská rada dne 12. 7. 2021
I. schválila
1. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve
výši 100.000,- Kč na pořízení prostředků požární ochrany – dýchací
přístroje
2. Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. JMK065245/20/OKH na prodloužení termínu čerpání
dotace na Revolutiontrain
3. Smlouvu o dílo s Regionální rozvojovou agenturou Východní Moravy, IČ 45659176 na zpracování žádosti o dotaci a výběrového řízení akce Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy – lokalita Hliníky ve výši
125.840,- Kč
4. Smlouvu o dílo s Regionální rozvojovou agenturou Východní Moravy, IČ 45659176 na zpracování žádosti o dotaci a výběrového řízení
akce Zvýšení kvality odborného vzdělávání v ZŠ Velké Opatovice,
III.etapa ve výši 125.840,- Kč
5. Smlouvu o výpůjčce části střechy budovy Hliníky 476
6. Smlouvu o dílo s MgA. Radkou Levínskou, DIČ 6759091438 na Restaurování sochy sv. Vendelína ve výši 198.935,- Kč
7. zápis a usnesení Rady města č. 76 ze dne 21.6.2021, č. 77 ze dne
23.6. a č. 78 ze dne 1.7.2021. K zápisům i usnesením nebyly vzneseny žádné připomínky.
8. zapůjčení pártystanů a stánků na oslavy 80 let fotbalu ve Velkých
Opatovicích
9. zařazení do seznamu zájemců o pozemky v lokalitě Hliníky zájemce: MV, DF
10. cenu ubytování pro VOŠ a SŠ Boskovice za 100,- Kč/osobu/noc
+ 10% DPH na školní rok 2021/2022
11. zařazení do seznamu žadatelů o přidělení bytu v majetku města žadatele: LN

12. realizaci díla dle výsledku cenového průzkumu na stavební práce
na hřbitově s firmou Stavby JZL s.r.o.
13. realizaci díla dle výsledku cenového průzkumu na stavební úpravy
bytu Žleb 20/6 s firmou LAKMAL s.r.o.
14. zadávací podmínky veřejné zakázky Rekonstrukce hygienických zařízení v objektech MŠ a ZŠ Velké Opatovice
15. nabídku Regionální rozvojové agentury Východní Moravy na zpracování žádosti o dotaci akce EFEKT-Snížení energetické náročnosti
a světelného znečištění veřejného osvětlení v lokalitě Šraňky ve
výši 102.850,- Kč
16. finanční dar obci Šebetov ve výši 5.000,- Kč na zajištění cyklovýletu
Okolo Malé Hané, konaný dne 28.8.2021

Městská rada dne 26. 7. 2021
I. schválila
1. záměr pronájmu části pozemku parc.č. 376/1 o výměře cca 240 m2
v k.ú. Bezděčí u Velkých Opatovic
2. záměr pronájmu části pozemku parc.č. 376/1 o výměře cca 240 m2
v k.ú. Bezděčí u Velkých Opatovic
3. zápis a usnesení Rady města č. 79 ze dne 12.7.2021. K zápisu i usnesení nebyly vzneseny žádné připomínky
4. rozpočtové opatření č. 6/2021
5. objednávku projektu u Jan Dudr, IČ 01269330 na objekt zázemí
a revitalizace travnaté plochy v atletickém ovále u ZŠ Velké Opatovice ve výši 127.050,- Kč
6. opravu požární nádrže Brťov

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

Bystřecké kilometry 2021

Upozornění
Upozorňujeme občany, že splatnost
místních poplatků (poplatek za komunální
odpad, poplatek za psa, za trvalé
parkovací místo apod.) je stanovena
na 30. 9. 2021!
Platba je možná na pokladně města v úředních
hodinách (pouze v pondělí a ve středu od 8:00 do
17:00 hodin) nebo bankovním převodem. Údaje
pro platbu převodem je možné získat na e-mailu:
pokladni@velkeopatovice.cz.

V sobotu 7. srpna se uskutečnil již 21.ročník turistického pochodu
a cyklojízdy „Bystřecké kilometry“.
Tuto akci v podhůří Orlických hor, v blízkosti známého lyžařského střediska Čenkovice a turistické chaty s rozhlednou na Suchém vrchu, pořádá náš klub ve spolupráci s obcí Bystřec.
Za krásného prázdninového
počasí vyrazilo na trasy celkem 202 turistů všech věkových kategorií. Nejmladší měl
2 roky a nejstarší 87 let. V cíli
byl pro účastníky připraven
diplom, pro děti sladkosti
a různé turistické suvenýry.
Další odměnou byla v místě
startu výborná domácí kuchyně Hostince u Špičáků,
kterou turisté velmi ocenili.

www.velkeopatovice.cz

Za pořadatele
Dušan Machourek,
Klub českých turistů Malá
Haná Velké Opatovice
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80 let fotbalu ve Velkých Opatovicích
+ 15. ročník Spíďacupu
O víkendu, ve dnech 31. 7. - 1. 8. 2021 se na útulném fotbalovém stadionku ve Velkých Opatovicích slavilo. Před 80lety, v období 2.světové války v roce 1941, zde vznikl první opatovský
fotbalový klub. Spolu s těmito oslavami bylo vzpomenuto na tragickou smrt místního mladého
fotbalisty Jakuba Paděry, pořádáním 15. ročníku Spíďacupu - turnaje žáků v kopané. Hlavním
pořadatelem této vzpomínkové akce byl velkoopatovický oddíl kopané ve spolupráci s TJ Sokol Velké Opatovice. Ale po pořádku…
V sobotu 31. 7. 2021, bylo v odpoledních hodinách sehráno na opatovském hřišti vzpomínkové utkání odchovanců, kterých se sešlo asi třicet, napříč věkovému rozhraní. Přišli místní i ti
vzdálenější, kteří zde odehráli soutěže třeba jen v žákovských či dorosteneckých kategoriích,
ale nostalgické vzpomínky jim nedaly do V. O. nepřijet. Na vzpomínkovou akci byli pozváni svými kamarády popř. přes sociální sítě (facebook) ve městě i v okolí byly také vyvěšeny plakáty
k návštěvě tohoto svátku kopané. Na výsledku nezáleží, všichni si do sytosti zahráli a poté při
občerstvení zavzpomínali na mladší časy. Počasí bylo tropické, pro přímé účastníky zápasu až
trochu příliš… Večer k poslechu i tanci zahrála rocková skupina PERPETIS.
V neděli 1. 8. 2021 byl v dopoledních hodinách sehrán turnaj žáků v rámci 15. ročníku
Spíďacupu 2021, kterého se zúčastnila 4 mužstva ze tří okresů i krajů. Hrálo se spravedlivým
systémem „každý s každým“ a konečné pořadí bylo následující:
1. Sokol KONICE,
2. BŘEZOVÁ N/SVITAVOU,
3. Sokol VELKÉ OPATOVICE,
4. SK JEVÍČKO
Vyhlášení výsledků turnaje
(a také jednotlivých individuálních cen) se zúčastnil kromě představitelů MěÚ Velké
Opatovice a předsedy TJ Sokol
Velké Opatovice hlavní host nedělního fotbalového dne - bývalý hráč AC Sparty Praha a reprezentace ČR, 13-násobný mistr české fotbalové ligy a několikanásobný nejlepší střelec české fotbalové ligy a také člen klubu ligových kanonýrů HORS SIEGL.
Ten (kromě předávání cen mužstvům i jednotlivým mladým fotbalistům) také pózoval při společném focení a rozdával autogramy velkému
množství přítomných zájemců. Ale jeho hlavním
počinem bylo, že přivezl SIGITEAM, mužstvo složené z bývalých prvoligových a reprezentačních
fotbalistů, které v nedělním odpoledni sehrálo
benefiční zápas s místním výběrem OldBoys Velké Opatovice (Stará garda) posílené o 3-4 hráče
„A mužstva“.
Za SIGITEAM, nastoupili takoví fotbaloví velikáni, jako byli svého času už zmíněný Horst Siegl,
Láďa Vízek, Jirka Novotný, Radek Látal, Václav
Koloušek, Mirek Matušovič, Láďa Maier, Zdenek
Pospěch, J. Černý, J. Müller, Z. Mičola, A. Škerle.
Rozjezd zápasu měli jaksepatří, už v 6. minutě vedli 0:2, poté se domácí
borci vzpamatovali a dva góly srovnali na poločasový stav 2:2. Druhý poločas se ale SIGITeam v rozmezí 50.- 65. minuty rozstřílel a domácí mužstvo už jen stačilo korigovat výsledek na konečných 3:10.
Domácí tým i SIGI Team byli po skončení zápasu po zásluze odměněni
velkým potleskem fanoušků zcela zaplněné tribuny a přilehlých prostor
stadionku.
I když nedělní počasí nebylo zdaleka tak slunečné jako v sobotu, déšť
a bouřka se fotbalové opatovské oslavě zčásti vyhnuly, zapršelo jen lehce,
což částečně zemdleným domácím veteránům při utkání jen pomohlo.
Poté proběhlo společné posezení s občerstvením, focením a autogramiádou s reprezentanty SIGI Teamu.
Po zápase proběhla také velká tombola a následné předání výtěžku tomboly Tomáši Reichovi
(částka 12 980Kč). Během odpoledne také zahrála k poslechu výborná country kapela NÁVRAT
z Boskovic.
Velké díky patří sponzorům, bez kterých by se tato zdařilá akce nedala realizovat:
Město Velké Opatovice, P-D Refractories CZ a.s., Novibra Boskovice s.r.o., Láník s.r.o. Boskovice,
Interkontakt s.r.o., Farela s.r.o.,Železářství Kaderková, Gerbrich s.r.o., Husovka s.r.o., Krejčíř Transport s.r.o.,Supersektor s.r.o., Monarc s.r.o., Ženožička Petr, Urban Petr, Kopecký Jaroslav, Mudr.
Sládek Jiří, Pospíšilová textil, Šich Stanislav,Vybral Lubor, Valášek Jiří zahradnictví, Monielli Boskovice, Projekt Kopeme za fotbal Gambrinus, Autodoprava Haupt - Lysoněk).
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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

4. 9.

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

5. 9.

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

11. 9. MUDr. Pernicová Libuše			
Boskovice, Růžové nám. 16 		
774 177 804
12. 9. MUDr. Beranová Alžběta
Blansko, Gellhornova 9
tel. 735 056 656
18. 9. MUDr. Mikulášková Miroslava		
Letovice, Mánesova 468/2			
516 474 488
19. 9. MUDr. Roth Pavel
Ostrov, Zdrav. středisko
516 444 326
25. 9. MUDr. Řehořek Tomáš
Poliklinika Blansko, Sadová 33
516 488 453

26. 9. MUDr. Řehořek
		
(MUDr. Řehořková)
Poliklinika Blansko, Sadová 33		
516 488 453
28. 9. MUDr. Semrádová Danuše
Sloup, Zemspol, 221
516 435 203

Dále je třeba poděkovat všem fotbalistům,
jejich rodinným příslušníkům a dalším, kteří se
podíleli na přípravě a bezproblémovém průběhu akce, Michalu Krátkému z Boskovic za ukázku jeho nádherných hadů a mladým hasičům
z Velkých Opatovic za ukázku požárního útoku
během nedělního programu.
Pavel Müller

4/

Zpravodaj města Velké Opatovice

Září 2021

Zahájení školního roku v sokolovně
- před sedmdesáti lety (Vzpomínka)

ZÁŘIJOVÝ TRÉNINK
MOZKU
Srpnový trénink paměti byl zaměřený na
spojení zahraničních názvů pokrmů, nápojů, potravin.
Správné odpovědi: 1 – D; 2 – H; 3 – G; 4 – I; 5 – J; 6 – K; 7 – M; 8 – O; 9 – B;
10 – L; 11 – N; 12 – A; 13 – F; 14 – C; 15 – E.
Jak už jsem naznačila v minulém čísle, dnes si pohrajeme se slovy, která
v běžném hovoru již téměř neslyšíme. Dokážete spojit dvě slova tak,
aby byl zachován předmět, který nese oba názvy?
							

ŘEŠENÍ

1.

lavor

a) batoh

1

2.

tébich

b) ubrus

2

3.

cimra

c) špajz

3

4.

sesle

d) kapesník

4

5.

kredenc

e) umyvadlo

5

6.

ruksak

f ) fotografie

6

7.

maštal

g) obyčejná tužka

7

8.

peroutka

h) koberec

8

9.

firhaněk

ch) pokoj

9

10.

šnuptychl

i) sklenička

10

11.

tištuch

j) židle

11

12.

podobenka

k) gauč

12

13.

lajntuch

l) příborník

13

14.

otoman

m) konírna

14

15.

odlivka

n) mašlovačka

15

16.

plavajz

o) záclona

16

17.

vařenka

p) prostěradlo

17

Sokolovna šechny žáky pojala, protože v zámeckém sále (tzv. oranžerii)
bylo stále ještě skladiště zdejšího JZD, které bylo vyklizeno po různých
intervencích až před pololetím. I když škola uznávala určitou potřebu
JZD, pokud se týče skladovacích prostorů, nemohla připustiti trvalé
užívání sálu ke zmíněnému účelu. Jednak se tím ničila omítka a parkety,
jednak jeho použití pro školu bylo znemožněno a co hlavního, usídlila
se tam spousta myší a potkanů, kteřížto hlodavci poškozovali budovu a
rozlézali se dál po celé škole.
V předvečer zahájení nového školního roku vysílal místní rozhlas relaci,
věnovanou nové škole. Ráno, dne 1. září, mezi 7. a 8. hodinou hrál místní rozhlas dětem k první cestě do školy. Žáci školy se sešli u školní budovy a v 7.45 za vedení učitelů odešli společně do sokolovny. V sokolovně
byl pořad zahájen hymnami. Po nich následoval projev ředilete školy,
Jos. Ešnera. Seznámil žáky i přítomné hosty s významem nové změny
ve školství, s hlavními úkoly v nastávajícím školním roce a s organisační
strukturou zdejší školy. Potom následoval kratší kulturní program pionýrů. Po ní poslech projevu ministra školství.
Čerpáno ze školní kroniky Velkých Opatovic - Bedřiška Skotáková

Školní divadlo roku 1951:
O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku
Klasickou pohádku Boženy Němcové nastudovali žáci tehdejší měšťanské školy ve Velkých Opatovicích pod hlavní režijní taktovkou učitelky
Heleny Hadlačové. Do zkoušení se zapojili i další učitelé, např. Vlasta
Řeháková, Růžena Ešnerová, a byly nacvičeny výstupy mluvené, zpívané i taneční. Na divadelní scéně kromě hlavních postav vystupovali
i tančící víly, skřítci s lucernami a dívky v krojích. Úspěšné představení
proběhlo v místní sokolovně za doprovodu živé hudby v podání učitelů
školy, např. Josef Ešner na housle. O klavírní doprovod se postarala paní
Olga Ušelová a jen některé pasáže doprovázela hudba reprodukovaná.
Informace o tomto divadle byly získány od pamětníků, kteří v této hře
vystupovali před velkým publikem, proto zážitky tehdejších aktérů zůstaly dodnes nesmazány. Tímto představením se také zahájila slavná
éra školních divadel ve Velkých Opatovicích.
V následujících dvou letech byla namísto divadel secvičena s žáky
moravská a česká beseda. Obě mohla veřejnost zhlédnout na hřišti
v zámeckém parku. Pak již následovala série divadelních představení,
o kterých budeme informovat v příštích zpravodajstvích.
Od pamětníků města D. Badal

V říjnovém Zpravodaji opět najdete správné řešení a nový úkol 😊. Zavzpomínáme na filmové hlášky z českých filmů a pohádek 😊.
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

Poděkování
Čelenové Muzejní rady Památníku Města děkují Ing. Tomáši Kožouškovi za darování fotografií, kronik a různých materiálů týkajících se obce Velká
Roudka. Materiály pocházejí z pozůstalosti po jeho mamince, paní Emílii Kožouškové, která byla po řadu let kronikářkou ve Velké Roudce.
								
Zdena Budínová, Památník Města

www.velkeopatovice.cz
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230 let kostela sv. Jiří – III. Část
Jsme u třetí části historie našeho kostela sv. Jiří.
Vrátíme se k srpnovému Zpravodaji. Zhruba uprostřed článku vás seznamujeme, že práci provedl brněnský mistr František Kössler, ale stopařské práce Josef Kubáček. Dál prosím o opravu u reliéfu sv. Jiří od
akad. Sochaře Karla Otáhala – rozměry jsou 4 x4 m.
A jsme opět uvnitř kostela.
Mřížka u oltáře oddělující kněžiště od lodi chrámové byla zhotovena
ze dřeva a spojují se zde elipsové prvky s vázacími kroužky. V místech
doteku je mřížka dosti masivní, je však dělána s uměleckým vkusem.
Autor je neznám. V červenci r. 2004 byla oltářní mřížka přemístěna na
1. stupeň u hlavního oltáře ze dvou stran a oltář se otevřel věřícím. Za
P. Aleše Vrzala.
Mimo hlavního oltáře jsou ještě dva oltáře. V r. 1820 farář Jan Tutta nechal namalovat dva velké obrazy od loštického malíře Jana Havelky –
jeden Neposkvrněného Početí Panny Marie a druhý obraz sv. Jiří. Sv. Jiří
měl být nad hlavním oltářem, ale tam visel do r. 1951 obraz Pax Vobis,
též známý sv. Salvatora, dovezl jej v r. 1580 Septimius z Liechtensteina ze Svaté země. Tento obraz, který znázorňuje žehnajícího Spasitele,
Liechtenstein daroval svému strýci Jindřichovi, hraběti ze Salmu a Neubergu nad Innem.Poslední Salmovna opatovické větve tuto rodinnou
památku darovala v r. 1797 opatovickému kostelu. V r. 1959 byl zhotoven k obrazu nový rám mistrem Arnoštem Tomáškem. Je potažen
červeným sametem čalouníkem p. Františkem Kouřilem a umístěn na
pravé straně vchodu do sakristie. (Za krátkého působení pana profesora Bohumila Zlámala, pozn.).
Poslední oltář byl postaven až r. 1882 na epištolní straně a je zasvěcen ke cti Panny Marie, která se v r. 1858 zjevila v jihofrancouzském
městečku v Lurdech děvčátku Bernadettě. Celý oltář zakončený trojbokým štítem spočívá na dvou sloupcích stál 400 zlatých, které zaplatili farníci. Oltář instaloval vedoucí brněnské firmy FEEG opatovický
rodák Konstantin Hess. Socha Lurdské Panny Marie je 170 cm vysoká
a je zhotovena ze zvláštní bílé masy v Paříži. Sochu na oltář instalovalo
za velké účasti věřících 15.8.1882 6 členů obecního výboru v čele se
starostou Františkem Fikrem. Oltář je důstojným protějškem kazatelny.
V roce 2014 byla Panně Marii pořízena nová korunka a nové osvětlení za
P. Aleše Vrzala.
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V kostele se nachází křtitelnice z r. 1791 a je z umělého dvojbarevného mramoru – šedý a černý. Nádrž spočívá na žlábkovaném sloupu
a je přikryta dřevěným víkem. Neuvádí se, co pořízení křtitelnice stálo.
Od r. 1956 je nad křtitelnicí zavěšený reliéf křtu Páně od akad. sochaře
Karla Otáhala. (Ježíše Krista a sv. Jana Křtitele sochař modeloval podle
studentů z Jevíčka, pozn.).
Nad křtitelnicí se vypíná kazatelna, též z r. 1791, pravděpodobně z dílny
Ondřej Schweigla a stála 117 zlatých. Jádro a dřevěná stříška nad ní je
obložena černým mramorem dohněda, barevně zpestřena tmavozelenou deskou, obepínající v širokém pásu celou předprseň. V r. 1803
v noci z 15. na 16. května střecha kazatelny spadla, protože nosné trámy byly prohnilé. Kazatelna byla celá poškozená, a tak oprava stála
120 zlatých. Výstižný je ústřední oválný reliéf Kristovy hlavy. Reliéf je
po obou stranách olemován závěsnými věnci růží a narcisů, které jsou
vyřezány s neobyčejnou smělostí. Dvě postranní ozdoby na kazatelně
byly doplněny v r. 1951. Na spodní obrubě kazatelny směrem k hlavnímu oltáři je umístěn latinský nápis: „Tento kostel byl postaven za Jana
Aloise Veselého, arcibiskupského rady a přísedícího konsistoře, arcikněze, venkovského děkana a třetího faráře, zdejšího rodáka r. 1791.“ Na
stříšce kazatelny zříme – desatero, kříž, obláčky a kotva po malování
v r. 1996 – novou hlavu andílka zhotovil řezbář Petr Steffan z Městečka
Trnávky. Umístění těchto předmětů na správné místo bylo za P. Aleše
Vrzala.
Na evangelní straně je zbudovaná sakristie, která je válcově klenutá se
dvěma zamřížovanými okny a vchodem z prostranství. Byla hned vybavena nejen věšáky, ale i trojdílnou skříní z tvrdého dřeva pro mešní
potřeby. Rozpočet boskovického mistra Vincence Stenbergera za tuto
skříň činil 28 zlatých. Venkovní dveře do sakristie od Konstantina Hesse,
stopařského mistra ve Svitávce, stály 15 zlatých.
Nad sakristií je panská oratoř, kam se dostaneme točitými schody. Oratoř se otevírá půlkruhově do kněžiště s dřevěnou předprsní se slunečnicovými květy. Nově obarvena a pozlacena v r. 1951 a v r. 1996. Oratoř
má tři zamřížovaná okna, neboť se zde přechovávala kostelní pokladnice a bohoslužebná roucha.
Za P. Aleše Vrzala byly pořízeny kopie kánonových tabulek na hlavním
oltáři v r. 2010. Menzy bočních oltářů sv. Jiří a Panny Marie Neposkvrněné byly nafládrovány a imitaci umělého mramoru, aby odpovídaly
interiéru kostela.
							
Marie Pospíšilová

Archeologický nález
V současné době vyjevily vykopávky u nás na Hliníkách významné archeologické stopy života neolitického člověka
(6.000-3.500 let př. Kr.) ve Velkých Opatovicích v místech,
kde město žije svým rozvojem. Událost vzrušila obyvatele
a chtěli by vědě víc době, lidech a jejich kultuře vzdálené
tisíce let, v mladší době kamenné = NEOLITU.
Také jsem v novinách Region-Press (č. 8 – 2021) na první
straně objevila reportáž o této překvapivé události, které
dala vznik příprava pozemků pro stavbu rodinných domků
v této lokalitě. Otevřela jsem proto vzácný výtisk knihy DĚJINY MORAVY II, kterou mi daroval před léty pan František
Kouřil, s nímž jsem spolupracovala v Historicko-vlastivědném kroužku. Prostudovala jsem znovu příslušné kapitoly
z prehistorie. A tu moje nadšení nad současným archeologickým nálezem přerostlo do fantazie a představila jsem si
chvíle života nejmenovaného etnika, žijícího na současném
území našeho města, které po sobě zanechalo pozůstatky
sídliště z doby prvních zemědělců, kultury s lineární keramikou – na Moravě moravskou malovanou keramikou.
V době neolitu došlo k rozhodující proměně v životě lidstva.
Z člověka lovce se stává zemědělec a zároveň tu vrcholí tisíciletý vývoj kamenné industrie – kamene, dřeva, kostí. Naši
pravěcí předkové byli toho svědky.

Země mluví o našem kraji
Na mírném zeleném návrší
kde ze dvou stran je chrání les,
člověka bouře rozruší
a v strachu hledí do nebes.

Nájezdy četných pasteveckých kmenů
(dějiny zvou je nomády)
ctí více muže nežli ženu –
a už je mají za zády!

Hrázděné obydlí hlínou pomazané
obráží rozlícený blesk,
déšť lomozí a vítr vane,
vstřebává strašných hromů třesk.

Dokončit v tichu květináč
své malované keramiky,
utišit dětí smutný pláč
a sbohem, kraji! Díky!

Pole žďářením zbudované –
dočkáme se tu ještě úrody?
Děti se krčí hlínou umazané …
dobře by bylo u vody!

Tak vzdaluje se obraz toho lidu,
pod zemí skrývá svoji tvář,
tisíce let tu dlela v klidu,
nad sebou slunce svatozář.

A ženy podobné na „Venuše“
tu velí rodům bez jména
modlí se jejich skleslá duše
v strachu, jenž tíží ramena.

Teď nalézáme vzácné relikvie
ukryté v lůně místní přírody.
Duch našich předků v jejím srdci žije,
zmizelých v dálkách náhody.

www.velkeopatovice.cz

			

Jarmila Klimešová
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Sledujte novinky na

www.kctboskovice.cz

Informace o pochodu: RNDr. Jaroslav Oldřich,
tel. 774 408 399, j.oldrich@centrum.cz

– diskotéka/rockotéka do nočních hodin

AFTER PARTY DJ SETH

Po oficiálním ukončení akce bude probíhat

• 14–17 hod. • představení partnerů akce, reprodukovaná
hudba DJ Seth, občerstvení (pivo, limo, klobásy aj.)

na výletišti u školy

CÍL: V MLADKOVĚ (místní část Boskovic)

Další startovací místo může být i v jiné obci ČR (registrace v cíli).

(Odjezd autobusu v 10.00 z parkoviště u Zlaté růže, Boskovice.)
odborný výklad: RNDr. Jaroslav Oldřich

START Černá Hora /u pivovaru/10.30/12 km

(Odjezd autobusu v 8.00 z parkoviště u Zlaté růže, Boskovice.)
odborný výklad: Jiří Vymětalik, RNDr. Hynek Skořepa

START Lubě /autobus. točna/8.30/20 km

• Startovné: 50 Kč •

na j.oldrich@centrum.cz

NUTNÁ REGISTRACE do úterý 31. srpna 2021

ETAPA „ČERNOHORSKÁ“

KČT Boskovice v rámci dalších ročníků Pochodu po R43 bude realizovat
v prostoru dálnice několik etap. Účastníci postupně navštíví nejdůležitější
místa současné (nedostavěné) R43 i budoucí místa nové D43.
Všechny etapy zajišťujeme s odborným výkladem historiků, odborníků
z regionu, přírodovědců a partnerů z místních samospráv.

společné vycházky
S ODBORNÝM VÝKLADEM

ročník

12.

BRNO

trasa
Městečko Trnávka
– Jevíčko

ETAPA
POD HUŠÁKEM

proběhla v roce 2020
z Boskovic a Světlé
do Velkých Opatovic

ETAPA
MALOHANÁCKÁ

SVĚTLÁ

JEVÍČKO

pro účastníky budou v cíli
připraveny diplomy a malé dárky
s logem pochodu

BOSKOVICE

VELKÉ OPATOVICE

BOSKOVICE

Září 2021

Accord

Termíny dalších etap budou postupně zveřejňovány.

4. 9. 2021
z Lubě a Černé Hory
kolem Chlumů
do Mladkova

silniční stavby
u Ostopovic, Veselky,
Bystrce, Kuřimi aj.

s návštěvou
MUZEA SILNIC
Vikýřovice
u Šumperka

ETAPA
MORAVSKO
TŘEBOVSKÁ

MĚSTEČKO TRNÁVKA

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

ETAPA
ČERNOHORSKÁ

ČERNÁ HORA

MLADKOV

ETAPA
Z BRNA KE KUŘIMI

KUŘIM

LUBĚ

4. září 2021

Klub českých turistů Boskovice
ve spolupráci s dalšími partnery
pořádá v sobotu

Zpravodaj
města Velké Opatovice
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Moravský svéráz ve Velkých Opatovicích – historie výroby malovaných dekorativních
předmětů (2. díl)
Firma Bohumíra Maršálka

Jako první ve Velkých Opatovicích založil firmu na výrobu dřevěných
předmětů zdobených svérázovým ornamentem Bohumír Maršálek, od
jehož úmrtí uplyne v letošním roce šedesát let.
Narodil se roku 1882 ve Velkém Meziříčí jako nejmladší dítě tkalce Josefa Maršálka a jeho manželky Antonie roz. Navrátilové. Kromě sestry
Marie měl ještě bratry Jaroslava, architekta, a Otakara, strojního inženýra. V rodném městě vychodil B. Maršálek obecnou školu a následně se
u soustružníka Bárty vyučil soustružnickému řemeslu. Později zahájil
výrobu dýmek - na začátku roku 1906 inzeroval coby „dýmkař v Blansku“ v brněnské Rovnosti „nejdokonalejší dýmky z dřev našich i cizozemských, veškeré kuřácké potřeby“.
Roku 1910 Maršálek již působil ve V. Opatovicích, kam se přiženil a kde
si 15. srpna otevřel v domě u Jana Dokoupila soustružnickou dílnu. Nadále se zaměřoval především na výrobu dýmek a špiček na doutníky.
‚V regionálních novinách Nová Malá Haná však nabízel také „nástěnné
věšáky, držadla na ručníky, toiletní stolky, garniže na záclony atd.“ a kromě toho veškeré opravy deštníků, holí a dýmek.
Manželkou B. Maršálka se stala Emílie Dokoupilová (nar. 1885), dcera
Jana Dokoupila, obchodníka ve V. Opatovicích, a Marianny roz. Bačákové. Měli spolu dvě dcery. Emílie (nar. 1910 ve V. Opatovicích) se roku
1933 v místním kostele sv. Jiří provdala za Theodora Schicha z Jevíčka,
t. č. poštovního adjunkta v M. Třebové. Svědkem nevěsty byl příbuzný
Emil Dokoupil (1878–1941), proslulý zahradník a „Král jiřinek“. Druhá
dcera Marie se provdala do Prahy za stavitele Vaníčka. Po předčasné
smrti manželky se B. Maršálek seznámil s Marií Snášelovou, která se stala jeho hospodyní.

pod vypínače všech velikostí i barev“.
Sám Maršálek popsal rozvoj svého podnikání v novinách Nová
Praha roku 1926 takto: „Živnost
soustružnickou založil jsem v roce
1919 s kapitálem 280 Kč; začal jsem
vyráběti podložky pod elektr. vypínače; poněvadž měl jsem stále dosti práce, zakoupila mi zdejší Obč.
záložna elektrický motor o 2 HP, za
kteréž dobrodiní budu vždy vděčný.
Později začal jsem vyrábět i valašky,
které též našly dosti odbytu. V roce
1922 započal jsem s výrobou hraček
a upomínkových předmětů. Toho
roku vystavoval jsem své výrobky na
umělecké výstavě ve Strážnici.“ Díky
vystavování na Pražských vzorkových veletrzích „našel jsem již odbyt
pro své zboží v cizině, a poněvadž dílna již nevyhovovala, započal jsem se
stavbou vlastního domku a letošním rokem postavil jsem potřebné stroje.
Zboží moje těší se dnes velké oblibě zvláště v Holandsku a Anglii.“ Firmě
s oficiálním názvem „Bohumír Maršálek, umělecký dřevoprůmysl, Velké
Opatovice, Morava“ se tak podařilo v celkem krátkém období přesáhnout svým významem hranice regionu i země.
Pokračování příště. 							
Michal Schuster

Maršálkova firma v meziválečném období

Na počátku dvacátých let přesunul B. Maršálek svou výrobu do ulice
Bahna, kde si kolem roku 1925 nechal postavit dům čp. 255 s obytnými, výrobními i skladovacími prostory. Tato ulice vznikla na počátku 20.
století při nové cestě, kolem níž byly postupně stavěny nové obytné
domy. Rozsáhlé pozemky pro pěstování svých slavných jiřin tu měl také
zahradník Emil Dokoupil, příbuzný Maršálkovy manželky.

Koupaliště Velké Opatovice
hledá

Strojníka
Vedle hlavní budovy s výrobnou čp. 255 nechal B. Maršálek po roce
1938 postavit ještě dům čp. 291. Fasády obou domů pak byly vyzdobeny barevnými ornamenty ve svérázovém stylu, které byly odstraněny
během rekonstrukce na konci 70. let.
V březnu 1921 inzeroval B. Maršálek v novinách Československý denník
„chodské hole, sekýrky zvané, zdobené řezbou, malbou žihanou neb malbou svérázovou, památkové předměty, jako: dekorační talíře, krabice na
dopisy, soupravy umělecky svérázem zdobené“. Sklady s výrobky tehdy
měla firma u Wolfa v Jevíčku a Kořínka v Prostějově. Kromě toho nabízel v inzerátu v Lidových novinách elektrotechnikům „dřevěné podložky

Práce na dohodu, pracovní náplň:
duben- květen příprava koupaliště na sezónu,
červen - srpen zajištění provozu koupaliště,
září- říjen zazimování koupaliště.
Požadujeme: manuální zručnost, flexibilitu
Kontakt:
Milan Vykydal, Mobil: 725 823 517
Mail: milan.vykydal@gmail.com

www.velkeopatovice.cz
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PŘEHLED AKCÍ NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2021
VELKÉ OPATOVICE
1. 9. První zvonění – ZŠ Velké Opatovice
9. 9. Klub mladých důchodců – další pravidelná schůzka – na programu přednáška
p. Mgr. Ctirada Burgeta na téma „Záhadné
kříže“ – začátek v 18 hod. – Zámecký sál
18. 9. Perníkový turnaj – pořádá TJ Sokol oddíl
tenisu – tenis – dvouhry smíšených dvojic
– kurty TJ Sokol - začátek v 8:30 hod.
22. 9. Krkonoše a jejich kuchyně až k vám
na talíř – pořádá městská knihovna - beseda se spisovatelkou Dankou Šárkovou
– autorka shromáždila recepty od krkonošských hospodyněk, které nazývá kouzelnicemi – součástí besedy je vyprávění
o životě horalů, nabídka knih se slevou –
městská knihovna – od 17hodin – vstupné
dobrovolné
23. 9. Etiketa ve zkratce - one man show
Ladislava Špačka – nutno zakoupit nové
vstupenky – vstupné: 330 Kč - předprodej
vstupenek na IC – začátek představení
v 19 hod.
24. 9. Bazar dětského oblečení a různých
potřeb pro děti – pořádá RC Motýlek –
prostory vestibulu bývalého učiliště a RC
Motýlek – otevřeno od 15 hod. – 17 hod.
25. 9. Veletoč – herecká legenda Iva Janžurová
přichází se svou autorskou komedií, napsanou na námět další oblíbené herečky
Jany Paulové – vstupné: 450 Kč - předprodej vstupenek v IC – začátek představení
v 19 hod.
25. - 26. 9. Podzimní výstava ovoce, zeleniny
a květin – pořádá ZO ČZS – Dům zahrádkářů – otevřeno: 25.9. od 13-17 hod., 26.9.
od 9-17 hod.

25. - 26. 9. Dny otevřených ateliérů - v Jihomoravském kraji již po jedenácté otevřou malíři, sochaři, grafici, keramici, kováři, šperkaři, oděvní výtvarníci, mozaikáři a mnoho
dalších umělců a výtvarníků své dílny, ateliéry, studia či vystaví své práce v galeriích.
Na zámku ve Velkých Opatovicích vás čekají:
- komentované prohlídky Památníku města s expozicí věnovanou akad. sochaři Karlu Otáhalovi a akad. malíři Jiřímu Hadlačovi
(So i Ne v 11:00, 13:00 a 15:00),
- výstava absolventů výtvarného oboru
ZUŠ Velké Opatovice,
- zážitková dílna výtvarného ateliéru ZUŠ –
otevřeno: 10-17 hod. - vstup zdarma.
25. - 28. 9. turistický výlet do Národního Parku
České Švýcarsko – pořádá KČT VO – zájemci, hlaste se do 15. září na e-mail: j.coufalikova@seznam.cz nebo na tel.č.: 739 412
579 – cena: člen KČT 2.000 Kč, nečlen 2.600
Kč, dítě člen 1.800 Kč, dítě nečlen 2.400 Kč
– v ceně je ubytování, polopenze a doprava
26. 9. Včelařský den – pořádá ČSV – představení práce včelařů - Zámecký sál – začátek
v 9 hod. – ukončení v 16 hod.
PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN
4. - 8. 10. Týden knihoven – celostátní akce na
podporu knih, knihoven a čtenářství, kterou pravidelně vyhlašuje Svaz knihovníků
a informačních pracovníků (SKIP) již od
roku 1997. Těšit se můžete na cestovatelskou přednášku, burzu knih, Den darované
knihy.
6. 10. Den darované knihy – v tento den se od
10 hodin rozhlížejte ve Velkých Opatovicích kolem sebe (hřiště, lavičky, kavárny,
obchody,…). Městská knihovna pro Vás

připravila malé překvapení v podobě knižních dárků.
12. 10. Západ USA & Havajské ostrovy – pořádá městská knihovna - Jaká je Amerika?
…. se pokusila zjistit rodina Márových na
své expedici za splněním životního snu.
Prozkoumali všechny nejznámější národní
parky severoamerického západu od jižních
končin až ke kanadské hranici. Odskočili si
také na Havajské ostrovy. To vše v projekci fotografií a videoukázek sestavených
do humorného i dramatického příběhu –
městská knihovna – 17 hodin – vstupné
dobrovolné
2. 10. Autobusový zájezd na turistický pochod do Buchlovic „Chřibská 33 – pořádá
KČT Malá Haná

BOROTÍN
4. 9. O Borotínský pohár – 22.ročník soutěž
hasičské mládeže - náves – začátek ve 13
hod.
12. 9. Pouťové posezení – Náves Borotín - začátek v 10 hodin -občerstvení zajištěno – pořádají hasičky Borotín
11. 9.- 12. 9. Podzim v květech+ výstava exotického ptactva a drobného zvířectva
– pořádá Arboretum Borotín – pouťová
prodejní výstava- otevřeno: 9 - 17 hod. –
možnost vyzkoušet dočasné tetování aj. –
občerstvení zajištěno
12. 9. Borotínská pouť – náves - tradiční pouťové atrakce

VANOVICE
12. 9. Koncert v evangelickém kostele - začátek v 17 hod.
26. 9. Pouť - areál kulturního domu – tradiční
pouťové atrakce

PROGRAM E-CINEMA (KINA) NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2021

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

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

3. 9. Prvok, Šampon, Tečka a Karel

ně snaží překazit šance Emmy stát se oficiálně korunovanou princez		
nou. Emmy musí projít náročnou zkouškou, jinak ztratí svou vzácnou
Bonton					
118 min.
schopnost i nejlepší přátele. Držte malé Emmy palce!
V příběhu Prvoka, Šampóna, Tečky a Karla si čtyři kamarádi ve středním
Vstupné 60 Kč				
Mládeži přístupno
věku přiznají, že nežijí tak, jak si představovali. A rozhodnou se vyřešit
svou krizi provokativní hrou a plněním odvážných úkolů. Jak čtyřicátník
zjistí, jestli je opravdovej chlap? Jak zabrání korozi svých ideálů, rozply17. 9. Okupace		 Bonton			
98 min.
nutí snů a scvrkávání varlat? Prvok, Šampón, Tečka a Karel se pokusí
Jedna noc, jeden bar. Ospalý večírek herců po představení naruší nánajít v sobě odvahu udělat pořádnou kravinu jako zamlada. Nebo asvštěva nezvaného hosta. Namol opilý ruský důstojník přišel prodat
poň odvahu za všech okolností říkat to, co si opravdu myslí. Kdo splní
kanystr armádního benzínu, jenže obchod se zvrhne v závody v pití
úkol, není sráč…
vodky a Rus, zaujatý nejen pohlednou Miladou, ale hlavně komickou
Hrají: Martin Pechlát, David Švehlík, Hynek Čermák, Martin Hofmann,
zbabělostí všech přítomných mužů, se k odchodu nemá. Atmosféra
Daniela Kolářová, Kristýna Boková, Jana Kolesárová, Petra Polnišová
houstne spolu s oblaky cigaretového dýmu, charaktery se lámou, Rus
Vstupné: 60 Kč			
Mládeži přístupno od 12 let
se skvěle baví. Tak skvěle, že nakonec vytáhne zbraň... Večírek v rytmu
kosmické psychedelie kultovních Kill the Dandies! se rozjíždí víc, než je
osazenstvu milé. Hra se mění v past, hrdinové ve zbabělce a zbabělci
POZOR!!! Hrajeme v neděli ve 14 hod.
v hrdiny. A z okupovaného baru vede jen jediná cesta: revoluce! Po
12. 9. Princezna Emmy		
Magic Box
75 min.
téhle pitce nikdo nezůstane jako dřív
Hrají: Martin Pechlát, Cyril Dobrý, Antonie Formanová, Tomáš Jeřábek,
Princezna Emmy má tajný dar – jako jediná v celém království umí mluOtakar Brousek ml., Pavel Neškudla, Alexej Gorbunov, Vlastimil Venclík
vit s koňmi. Bezstarostné chvilky, které tráví s čtyřnohými přáteli, jsou
Vstupné 60 Kč			
Mládeži přístupno od 15 let
ovšem narušeny příjezdem záludné sestřenice Gizany, která se všemož-
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