Sochy, kříže, kapličky uctívaly babičky!
Pozn. Některá políčka v tajenkách pod sebou mají čísla.
Tzn., že toto písmeno nebo číslici z tajenky opiš do stejně očíslovaného políčka v hlavní tajence.

DÉLKA
TRASY

Start: Infocentrum,
Žleb 264, Velké Opatovice
Náročnost: lehká

A

3,5 km

DÉLKA
TRASY

B

1,5 km

Není určena pro kočárky, část
cesty je mimo sjízdnou trasu.

Start: Infocentrum,
Žleb 264, Velké Opatovice
Náročnost: lehká
Je určena pro kočárky.

1A 1B
Sovětský voják
Uprostřed parčíku voják stojí,
za tvoji svobodu riskoval v boji.

Na čapce hvězdu a v ruce zbraň,
v květnu vždy s úctou vzpomeň naň.

Socha vojáka byla odhalena 9. května 1961 a je dílem akademického
sochaře Františka Šenka, opatovického rodáka.

Památník padlým

Sovětský voják byl působením v „Rudé armádě“
také často nazýván

D

C

(8)

2A 2B

Jedno písmeno na textu pod sochou se opakuje nejvíce.
Zjisti a napiš číslicí kolikrát?
(2)

Hrdinům války poctu vzdej,
i po létech na ně vzpomínej!

Bojovali jako lvi,
nejvyšší oběť přinesli.

Události první světové války připomíná pomník
od akademického sochaře Aloise Bučánka.

Co drží v pravé ruce socha vojáka?

(5)

Součet lidských postav v sousoší a lístků, které
drží žena v pravé ruce je
(4)

4A
Alianční znak na oranžerii
Alianční znak nese erby rodu
Herbersteinů a Apponyiů z NagyAppony. Tento znak odkazuje na
poslední přestavbu zámku na
počátku 20. století.

3A

Zámecká lípa

Jeden z nejstarších stromů v zámeckém parku je lípa velkolistá.
Lípa dosahuje stáří téměř 300 let, přežila mnoho útrap, /
zlámána bouřkou, odstřelena, poničena požárem/, a tak právem
získala v r. 2012 titul Strom hrdina.

5A 3B
Opatovická borovice
Opatovická borovice,
zakletá je do dračice.

Přemohl ji svatý Jiří,
na památku kostel střeží.

Opatovická borovice je unikátní svým stářím a sedmiramenným kmenem.

Druhá číslice z letopočtů na informační desce
a zároveň třetí číslice u popisku STÁŘÍ a OBVOD je?
Zakletá saň se proměnila ve strom,
který se nazývá borovice

E

(3)

(14)

Text: Anna Kaderková, Petr Prosser. Jazyková korektura: Jarmila Klimešová

6A 4B

Několik stromů ve městě
získalo ocenění v soutěži
Strom roku.

Erb věž
Po dlouhé roky zámek tu stojí,
hodiny na věži už neměří čas.

Pod nimi na erbu dva vlci vyjí.
Copak tu zůstane asi po nás?

7A 5B

Původně měla věž plochou střechu s cimbuřím. Byla průchozí, byl zde
krytý vjezd pro kočáry. Panstvo tak mohlo vystoupit a nastoupit tzv.
suchou nohou.

Zádvorská lepa

Nad erbem rodu Herbersteinů zůstaly hodiny. Malé
čtvercové okénko je však jen u jedné z číslic, a to u čísla

Na křižovatce pěti cest,
Na počest svobody sázena byla,
velikou událost připomínat měla. živým svědkem dosud jest.
Z šestnácti Lip svobody, které byly ve Velkých Opatovicích
zasazeny v roce 1918, pouze tento strom přežil.

(13)

Jen jedna číslice se opakuje v datu sázení lip
hned 4x. Je to číslo
(1)

Lípu, před kterou stojíte, vysadil kameník
a písmák Jan

8A

Opuková deska

O

Opatovice mají i svou historii kamenictví. V části města zvané
Zádvoří se nachází skála, kde bývaly v provozu dva kamenolomy.
O tom svědčí tato deska.

9A

Kříž na Strážnici

10A
Herbersteinská hrobka
Hrobka Herbersteinů byla
vybudována pro poslední
majitele zdejšího panství.

11A 9B

Florián svatý, ochránce před ohněm,
utopen v řece byl i s mlýnským kamenem.
Voda ho pohřbila, před ohněm však chrání.
Florián s vědrem svým zkáze ohňů brání.
Tato socha svatého Floriána, patrona hasičů, byla vytesána roku
1746. Pochází z dílny kroměřížského sochaře Františka Prchala.

Co drží Florián v levé ruce?
(6)

12A 10B

Kříž a pieta

Na tomto místě stával původní vyřezávaný dřevěný kříž z roku
1904. Při revitalizaci Strážnického lesa v roce 2010 byl původní
kříž odstraněn a na jeho místě byl vztyčen kříž nový.

Svatý Florián

(7)

Nežli schody sejdeš dolů,
otoč hlavu zpět a vzhůru.

Kristus na kříž přikovaný
matkou svou je litovaný.

Pokud se postavíte mezi kříž a pietu zády ke kostelu
a podíváte se doleva, uvidíte na pylonu pod pietou reliéf.
Na něm svatá Veronika drží v rukou šátek s obrazem
Ježíšovy tváře.

Tato relikvie se nazývá Veroničina
(10)

Š

Většina soch ve Velkých Opatovicích
byla vytvořena za panování hrabat
z rodu Salm – Neuburg

Svatý Jan Nepomucký

13A 11B

Ve stráni u cesty sousoší tyčí se,
nejstarší, cenné je, město jím pyšní se.
Svatý Jan Nepomuk pět hvězdiček mívá,
s andílkem buclatým na nás se dívá.
Unikátní sousoší svatého Jana Nepomuckého je nejstarší
a nejcennější socha postavená ve Velkých Opatovicích.

Svatý Juda Tadeáš

14A 8B

Svatý Jan Nepomucký má položenou pravou
nohu na?

M

Svatý Juda Tadeáš od kostela mává.
„Přimlouvá se za zdraví!“ – povídala bába.
Dlouhé roucho, v ruce kyj.
Chceš být zdráv? Ruce si myj!

(15)

Socha svatého „Judy Tadeáše“ původně stávala v zámku a roku
1930 byla přenesena na dnešní místo.

Jedno písmeno je ve slovech JUDAS a THADDEUS
uvedených na podstavci vždy přesně uprostřed
jména. Je to písmeno
(11)

Kaplička Rosálka

V kapličce maličké u cesty stojící,
najdeš na obrázku italskou poustevnici.
Rosálka svatá nás od nemocí chrání,
dobře to věděli místní mocipáni.

16A 6B

Svatý Vendelín

15A 7B

Vendelín svatý tvé cesty střeží,
beránek malý mu u nohou leží.
Poutníci, pastýři, hříšní i kněží,
on hlídá kroky všem, kdo na něj věří.

Kaple svaté Rozálie, lidově zvaná Rosálka, je barokního původu.

Svatý obrázek uvnitř chrání kovaná mříž. Spočítej
ozdobné lístky na mříži a počet napiš slovem.
Je jich

Sochu sv. Vendelína, stojící mezi lípami, nechali vyhotovit
tehdejší vlastníci panství, hrabata z rodu Salm-Neuburg.

(12)

Patron pastýřů a rolníků drží v pravé ruce otevřenou
(9)

Socha Bedřicha Smetany

Erb Salmů

17A

18A

Pískovcovou sochu hudebního skladatele
Bedřicha Smetany vytvořil v 50. letech 20.
století akademický sochař Karel Otáhal.

Jediný zachovaný originál erbu se
nachází nad vjezdem do zámku.

TAJENKA
Zadej číselný kód (mj. rok první písemné zmínky o městě)
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(15)

(2)
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(4)

na zámek schránky a získej

Více informací naleznete v našem Infocentru nebo
na panelech dvou naučných stezek ve městě.
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Líbila se vám procházka s názvem Sochy, kříže, kapličky, uctívaly babičky?
Vydejte se na další putování šneka Krasíka za kamarády.

Velké Opatovice

Sochy, kříže, kapličky
uctívaly babičky

Start: Infocentrum, Žleb 264,
Velké Opatovice
Délka: 1,5 km a 3, 5 km
Náročnost: snadná
Tip: návštěva Moravského
kartografického centra
Web: www.velkeopatovice.cz

Blansko

Za dávnými hrdiny z umělecké litiny
Start: IC Blanka, Rožmitálova 6,
Blansko
Délka: 0,5 km
Náročnost: snadná
Tip: návštěva zámku
Web: www.muzeum-blanenska.cz
www.blansko.cz

Sloup

Křtiny

Rudice

Výlet po Křtinách
s překvapením

Putování za rudickými
vodami

Start: Zámek Křtiny, Křtiny 1
Délka: 5 km a 10 km
Náročnost: snadná / střední
Tip: zvonohra v ambitech chrámu
Web: www.zamek-krtiny.cz
www.penzionkrtiny.cz

Start: TIC Větrný mlýn, U větřáku 90,
Rudice
Délka: 5 km
Náročnost: střední
Tip: návštěva větrného mlýna
Web: www.rudice.cz

Češkovice

Rájec-Jestřebí

Za vůní vosku a mýdla

Lažánky

Za dalekými výhledy
ze Sloupu do Šošůvky

Start: Mydlárna a svíčkařství
Mydlidědek s. r. o., Lažánky 204
Délka: 0 km / pod střechou
Náročnost: snadná
Tip: výroba vlastního mýdla
Web: www.mydlidedek.cz

Start: hotel Stará škola, Sloup 30
Délka: 4,5 km
Náročnost: střední
Tip: vyhlídka z nejvyššího místa
Moravského krasu
Web: www.staraskola.cz

Olomučany

Putování s Velenem

Naučná včelí stezka

Putování s letovickou bludičkou

Start: Hotel Olberg, Olomučany 58
Délka: 7 km
Náročnost: snadná
Tip: Máchův památník
Web: www.olberg.cz

Start: Muzeum Boskovicka,
Hradní 642, Boskovice
Délka: 2 km
Náročnost: snadná
Tip: návštěva muzea
Web: www.muzeum-boskovicka.cz

Start: Penzion U Hraběnky,
Petrovice 20
Délka: 3 km
Náročnost: střední
Tip: včelí muzeum ve Veselici
Web: www.hrabenka.cz

Start: Turistické informační centrum
Letovice, Tyršova 2, Letovice
Délka: 3 km
Náročnost: snadná
Tip: návštěva zámku
Web: www.mks-letovice.cz/tic

Kolem studánek a pomníčků

Boskovice

Putování za oslíky
Start: Wellness hotel Panorama,
Češkovice 168
Délka: 2,5 km a 7 km
Náročnost: snadná / střední
Tip: návštěva rozhledny Podvrší
Web: www.hotelpanorama.cz

Petrovice

S knížecími zahradníky
za stromy a za rybníky

Start: zámek Rájec nad Svitavou
Délka: 2,3 km
Náročnost: snadná
Tip: návštěva zámku
Web: www.zamek-rajec.cz

Letovice

