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Tříkrálové sbírka - Solidarita vítězí nad virem
Díky vám!
Děkujeme, že jste i v těchto složitých časech mysleli na druhé. Svým darem do tříkrálových
pokladniček jste dokázali, že je to důležité i pro vás. A děkujeme i těm, kteří přispěli on-line platbou.
V pokladničkách ve Velkých Opatovicích se pro Charitu
Moravská Třebová vybralo 10 581 Kč. Dvě pokladničky byly
umístěné v kostele sv. Jiří ve Velkých Opatovicích a další
pokladnička byla umístěna v Lékárně U Bílého anděla.
Děkujeme za umístění pokladniček.
Poděkování Charity Moravská Třebová: https://www.youtube.
com/watch?v=MtaEjpPc8oo&feature=youtu.be

Revitalizace lesoparku ve Velkých Opatovicích
Na konci ledna 2021 byl dokončen projekt Revitalizace lesoparku ve Velkých Opatovicích. Projekt je dotován ze Státního zemědělského intervenčního fondu.
Město Velké Opatovice provedlo revitalizaci sportovní a odpočinkové zóny v lesoparku ve
Strážnickém lese. Občané mají k dispozici šest workoutových stanoviště, čtyři fitness stroje, nové
lavičky, odpadkové koše a informační tabuli včetně tréninkových návodů.
Celkové náklady této revitalizace činí 1 617 481 Kč vč. DPH. Dotace je poskytnuta ve výši 1 571
583 Kč. Revitalizaci prováděla společnost Enuma Ehs s. r. o.
Věřím, že tento zrevitalizovaný prostor, především v dnešní covidové době, přispěje ke sportovnímu vyžití a odpočinku. Také pevně věřím a doufám, že se toto místo nestane (opět) terčem
vandalů.
Kateřina Gerbrichová, starostka města

Cyklostezka Jevíčko
– Velké Opatovice
– Jsme zas o krůček blíž
Vážení čtenáři zpravodaje,
v lednu 2021 bylo vydané Městským
úřadem Boskovice pravomocné stavební povolení na společný projekt měst
Velkých Opatovic a Jevíčka, a to „VÝSTAVBA SPOLEČNÉ STEZKY Jevíčko - Velké
Opatovice“. Projekt vč. všech náležitostí
a dokladů zpracovávala společnost
TRDesign s.r.o. Hradec Králové. V současné době je podána žádost o dotaci
na Státní fond dopravní infrastruktury ve spolupráci se společností
EGRANT s.r.o. Hradec Králové. Teď musíme doufat a vyčkávat na stanovisko
o přidělení dotace. V případě přidělené
dotace by mohly stavební práce být
započaty v příštím roce. Do té doby budou probíhat přípravné práce pro realizaci, tedy výběrové řízení na dodavatele stavby.
Společná stezka mezi oběma městy
bude vybudována jako smíšená, tedy
pro pěší a cyklisty v šířce 2,50 m,
nezpevněnou krajnicí širokou 0,5 m,
jednostranným příčným sklonem 2 %
a o celkové délce 3.072,80 m.
V celém úseku této stavby je navrženo
odvodnění a cyklostezku přetínající
přejezdová místa pro zemědělskou
techniku. Celkové investiční náklady dle
zpracovaného rozpočtu jsou ve výši
33,67 mil Kč. Předpokládaná výše dotace
se pohybuje okolo 85 % z uznatelných
nákladů akce, v tomto případě by šlo
o částku 25,84 mil Kč. Reálné náklady
však budeme znát až po výběrovém
řízení, s největší pravděpodobností tedy
již ve druhé polovině tohoto roku.
Tato investiční akce se společně
připravuje již několik let a z výše uvedeného je zřejmé, že bude velmi finančně
náročná. Bez dotace by naše města
nemohla tuto akci zrealizovat. Proto
pevně doufáme, že naše žádost uspěje
a my budeme moci tento společný projekt úspěšně realizovat.
Kateřina Gerbrichová a Dušan Pávek,
starostové
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Informace z jednání městské rady

Zpráva o hospodaření města
za rok 2020

Rada města ze dne 11. 1. 2021

Příjmy

I. schválila
1. Zápis a usnesení č. 63 z jednání Rady města Velké Opatovice dne
21.12.2020
2. Dodatek č.2 smlouvy o spolupráci uzavřené mezi Městem a DIMATEX CS, spol. s r.o. a pověřuje starostku podpisem Dodatku smlouvy
3. Přílohu č. 2 a č. 4 ke „Smlouvě o pachtu a provozování“ na rok 2021
- nájemné a cena vodného a stočného mezi Městem Velké Opatovice a VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s. a pověřuje starostku podpisem příloh
4. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se spol. CETIN a.s.
na parc.č.811/1 s úpravou čl. IV, bod 2
5. Dodatek č. 4 k příloze č. 2 Směrnice č. 6 – o poskytování cestovních
náhrad, kterým se mění sazby stravného při pracovních cestách
s účinností od 1.1.2021
6. Dar ve výši 3.000,- Kč společnosti FARMA U LAMÁKA – Yvona Okáčová na podporu animoterapie
7. Návrh obnovy stromořadí v Nádražní ulici výsadbou hlohu
8. Zařazení do seznamu žadatelů o přidělení bytu v majetku města
žadatele

Rada města ze dne 25. 1. 2021
I. schválila
1. Zápis a usnesení č. 64 z jednání Rady města Velké Opatovice dne
11.1.2021
2. Smlouvu o dílo na zpracování rozvojové strategie Město Velké
Opatovice pro období 2021 – 2027 a pověřuje starostku podpisem
smlouvy
3. Smlouvu o dílo na zpracování projektové žádosti, administrace
a poradenství k žádosti o dotaci na projekt s pracovním názvem
„Výstavba technické infrastruktury pro potřeby zasíťování stavebních parcel ve Velkých Opatovicích“ a pověřuje starostku podpisem
smlouvy
4. Zveřejnit záměr na prodej části pozemku parc. č. 545/1, dle geometrického plánu č. 142-196/2020, označeného jako díl „a“ o výměře
20 m2, dosud zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský
kraj, katastrální pracoviště Boskovice na listu vlastnictví č. 1 pro
obec Velké Opatovice a katastrální území Svárov u Velkých Opatovic
5. Nabídku Ivy Machové na vypracování projektu na redesign interiéru místní knihovny ve výši 70 tis. Kč
6. Pořízení radaru se statistikou na ulici Jevíčská dle nabídky DOSIP
Servis, s.r.o. Okříšky
7. Dodatek č. 2 ke směrnici č. 37 O fondu rozvoje bydlení města Velké
Opatovice
8. Zadávací podmínky pro vyhodnocení výběrového řízení na úvěry/
půjčky z FRB v roce 2021
9. Platové podmínky ředitelek zřízených příspěvkových organizací
a schvaluje nový platový výměr Mgr. Aleně Javůrkové, Blance Langerové a Mgr. Karin Petrželkové
10. Přijetí věcného daru neinvestičního charakteru v hodnotě 5.855,Kč pro potřeby 2. Mateřské školy Velké Opatovice
11. Pořadí přidělení bytu na adrese Eduarda Ušela 678/2
12. Nápravné opatření z kontroly nahrazující interní audit města Velké
Opatovice

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

Celkové příjmy města za rok 2020 činily 95 936,49 tis. Kč. Struktura
příjmů:

DRUHY PŘÍJMŮ

2019
SKUTEČNÉ
PLNĚNÍ
v tis. Kč

2020
SKUTEČNÉ
PLNĚNÍ
v tis. Kč

%

%

Daňové příjmy
vč. poplatků

62 959,78

70

57 465,37

60

Nedaňové příjmy

18 718,87

21

17 711,40

18

8 493,02

9

20 741,34

22

225,45

0

18,38

0

90 397,12

100

95 936,49

100

Přijaté transfery
Kapitálové příjmy
CELKEM

V oblasti příjmů rozpočtu města jsou nejdůležitější daňové příjmy.
V roce 2020 byly daňové příjmy nižší, než v roce 2019 o 5 494,41 tis. Kč.
Jedná se o snížení příjmů z daní fyzických a právnických osob a daně
z přidané hodnoty. Velmi významný nárůst byl u přijatých transferů.
Především se jednalo o přijaté dotace a také o přijatou kompenzaci snížených daňových příjmů v roce 2020 ve výši 4 534 tis. Kč.

Výdaje

Výdaje města za rok 2020 činily 109 382,98 tis. Kč. Struktura výdajů:

ODVĚTVÍ
Veřejná správa

2019
SKUTEČNÉ
PLNĚNÍ
v tis. Kč

2020
SKUTEČNÉ
PLNĚNÍ
v tis. Kč

%

%

16 455,40

19

15 462,40

14

Školství

9 825,34

12

36 690,19

34

Doprava

14 941,42

18

8 010,82

7

Komunální služby

8 285,93

10

8 451,12

8

Kultura

5 171,11

6

4 464,87

4

Bezpečnost a veřejný
pořádek

4 005,47

5

4 019,12

4

Průmysl
a stavebnictví

7 731,80

9

8 363,39

8

Životní prostředí

7 154,21

8

10 341,99

9

Bydlení

6 441,88

8

7 081,86

6

Tělovýchova
a zájmová činnost

2 696,24

3

2 541,75

2

Sociální služby

1 111,45

1

1 125,18

1

Zdravotnictví

357,47

0

1 376,18

1

Zemědělství

660,46

1

1 454,11

1

0.00

0

0.00

0

84 838,18

100

109 382,98

100

Ostatní
CELKEM

Výdaje pokrývaly především běžnou činnost úřadu, údržbu a opravy
nemovitého majetku, výdaje na zeleň a zimní údržbu, odpadové hospodářství a na přípravu projektů pro budoucí rozvoj města. Velký nárůst v kapitole školství je z důvodu investice Modernizace odborných
učeben v ZŠ Velké Opatovice. Dále jsme v roce 2020 zaznamenali zvýšené náklady na údržbu zeleně z důvodu klimatických podmínek. Město v roce 2020 provedlo investice a významné opravy ve výši 45 mil. Kč.
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Mezi nejvýznamnější investice a výdaje na opravy patří:
FINANČNÍ
NÁKLADY
v tis. Kč

NÁZEV INVESTIČNÍ AKCE NEBO OPRAVY
ZŠ - modernizace odborných učeben

29 375

Lávka Bahna – demolice mostu a výstavba nové lávky

3 335

Chodníky - oprava ul.Jevíčská, Horensko a Záhumení

2 439

Sběrný dvůr - vybavení a část. rekonstrukce

1 915

Městské byty – rekonstrukce dvou bytů

1 327

Zdravotní středisko - rekonstrukce sociálního zařízení

684

Veřejné osvětlení - rekonstrukce a rozšíření

666

Zámek - rekonstrukce vestibulu jihozápadního křídla

638

Zámek - rekonstrukce koncertního sálu v jihozápadním křídle

598

Hřbitov - výstavba chodníku II. etapa

542

Kino – dokončení rekonstrukce

493

Zámek - rekonstrukce plynové kotelny v jihozápadním křídle

483

Ubytovna - rekonstrukce dvou pokojů na Ubytovně

472

Parkovací místa - ulice Nová, Zámek

423

Kompostéry - podíl města na pořízení

383

Budova MěÚ - rekonstrukce zasedací místnosti a část. vestibulu

365

Bezpečnostní kamerový systém - rozšíření

228

Vjezd a dvůr ul. Bahna č.p. 280 – oprava

214

Střecha nám. Osvobození č. 108 - oprava

185

Muzeum – renovace knihovny a truhly

167

Zpevněná plocha pod kontejnery v Korbelové Lhotě a v Bezděčí

144

Zdravotní středisko - bezbariérový přístup do ordinace dětského lékaře

118

Pomník T. G. Masaryka Velká Roudka - obnova

97

Chodníky a autobusová zastávka - Velká Roudka - rekonstrukce

85

Město Velké Opatovice v roce 2020 vyčerpalo bankovní úvěr ve výši 32 mil. Kč od Komerční
banky na investice. Tento úvěr se splácí po dobu 12 let s roční úrokovou sazbou 1,48%. Splácení tohoto úvěru započalo již v roce 2020.
Město Velké Opatovice také hradí provozní náklady svých zřízených příspěvkových organizací. V roce 2020 přispívalo: Základní škole 4 533 tis. Kč, 1. Mateřské škole 1 115 tis. Kč a 2.Mateřské škole 1 138 tis. Kč.
V roce 2020 byly poskytnuty dotace města, a to částkou 1 381 tis. Kč organizacím a spolkům
a 355 tis. Kč Charitě Blansko. Tyto dotace jsou nenárokové a podléhají ročnímu vyúčtování.
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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

6.3.

MUDr. Tomaštíková Eva
Adamov, Smetanovo nám. 327
722 907 551

7.3.

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

13.3.

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

14.3.

MDDr. Soldmann Martin
Lomnice, Tišnovská 80		
549 450 128

20.3.

MUDr. Soldmannová Svatava
Lomnice, Tišnovská 80		
549 450 128

21.3.

MUDr. Staňková Vlasta
Jedovnice, Zdrav. středisko		
516 442 726

27.3.

MDDr. Stibor Jan
Lomnice, Tišnovská 80			
549 450 128

28.3.

MUDr. Stojanov Milan
Blansko, B. Němcové 1222/15		
605 184 479

Finance

Stav finančních prostředků k 31.12.2020 (kumulovaný přebytek hospodaření) je 40 239,06 tis.
Kč. Stav nesplacených úvěrů k 31.12.2020 je 30 666,67 tis. Kč.
Vývoj přebytku hospodaření v letech 2010 až 2020
Ve vyšším přebytku hospodaření na konci roku 2020 jsou započítané dotace, které naše měs-

ROK

VÝŠE PŘEBYTKU v tis. Kč

ROK

VÝŠE PŘEBYTKU v tis. Kč

2010

8 194,40

2016

28 230,70

2011

8 480,00

2017

25 086,60

2012

1 650,00

2018

21 507,51

2013

17 337,30

2019

23 027,98

2014

16 564,30

2020

40 239,06

2015

25 945,10

to obdrželo na konci roku 2020, ale se kterými
počítal rozpočet roku 2021. V přebytku je také
vyšší výnos z prodeje dřeva a výběr daní, než
bylo predikováno na podzim 2020.
Výdaje byly ve skutečnosti nižší, než se na
podzim plánovalo, a také došlo k posunutí
termínů dokončení některých investičních
akcí do roku 2021.
Z výše uvedeného je zřejmé, že pro rok 2021
je dostatek finančních prostředků, které budou použity pro správu majetku, úřadu a pro
investiční činnost města.
Rada Města Velké Opatovice

www.velkeopatovice.cz
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FOND ROZVOJE BYDLENÍ VELKÉ OPATOVICE 2021

Město Velké Opatovice poskytuje bezúročné půjčky na opravy domů a bytů
Dle Směrnice Města Velké Opatovice č. 37/2020 O fondu
rozvoje bydlení města Velké Opatovice, poskytuje město půjčky k financování oprav a modernizaci bytových a rodinných domů a bytů ve
městě.
Půjčky lze poskytnout fyzickým osobám, které jsou vlastníky bytových
a rodinných domů a bytů postavených v katastrálním území města Velké Opatovice, dále je lze poskytnout společenstvím vlastníků bytových
jednotek a bytovým družstvům. Prostředky z Fondu rozvoje bydlení se
poskytují na tyto účely:
Poř.č. Účel

Max. výše půjčky

1.

Obnova střechy ( krytiny i rekon- do 150 tis. na dům
strukce) starší 10 let

2.

Izolace domu proti spod. vodě – do 30 tis. rodinný dům
stáří nad 10 let
do 50 tis. bytový dům

3.

Obnova fasády domu vč. klempíř- do 100 tis. na 1 byt
ských prvků u domu staršího 10 let

4.

Zateplení obvodového pláště domu do 100 tis. na 1 byt
staršího 5 let

5.

Vybudování nebo rekonstrukce WC, do 50 tis. na 1 byt
koupelny, nebo sprchového koutu v
bytě

6.

Půdní vestavba bytů rušící ploché do 150 tis. na 1 byt
střechy nebo vestavba do půdního
prostoru

7.

Zřízení plynového nebo elektrické- do 50 tis. na 1 byt
ho topení ve stávajícím domě nebo
při nové výstavbě

8.

Domovní instalace i rekonstrukce do 50 tis. na 1 byt
vč. připojení na technické sítě

9.

Výměna oken a dveří

10.

Obnova nebo zřízení přístupových Do 40 tis.
cest
na nemovitost

11.

Obnova nebo zřízení oplocení po- Min. výše 10 tis./dům
zemku v intravilánu města
Max. výše 30 tis./ dům

do 50 tis. na 1 byt

Pozn.:
Rodinným domem se rozumí dům s max. 3 bytovými jednotkami.
Bytovým domem se rozumí dům se 4 a více bytovými jednotkami.
Lze kumulovat max. 2 účely na jeden objekt. Lze poskytovat max.
50% celkových nákladů na jednotlivé účely, ne však více, než je
max. výše půjčky. Žadatel doloží náklady předběžným rozpočtem
akce s určením nákladů na materiál, práce nebo položkovým rozpočtem.
Žádosti je možné získat na Odboru finančně správním Městského úřadu ve Velkých Opatovicích nebo na webových stránkách města (http://
www.velkeopatovice.cz/mesto/fond-rozvoje-bydleni/ ) stejně jako
všechny dokumenty, které se k problematice FRB vztahují . Termín pro
odevzdání je 31. březen 2021. Žádosti, které budou odevzdány po
tomto termínu, nebo které nebudou formálně úplné a správné, nebudou zařazeny do výběrového řízení!
Rada města schválila na svém jednání dne 21. ledna 2021 následující
„Zadávací podmínky pro vyhodnocení výběrového řízení na úvěry/půjčky FRB na rok 2021“:
1. Žádosti je možné podávat v termínu od 15. února 2021 do
31.března 2021 na podatelnu městského úřadu. Každá žádost
bude opatřena razítkem doručení a zařazena v pořadí, dle data doručení.
2. Částka k rozdělení je v souladu se schváleným rozpočtem města ve
výši 900.000,--Kč.
3. V případě, že součet požadovaných částek ze žádostí bude přesahovat částku k rozdělení, jednotlivé žádosti se mohou krátit.

4. V případě, že součet požadovaných částek ze žádostí bude nižší než
částka k rozdělení, převede se zbytek nerozdělených financí do dalšího roku nebo může být vyhlášeno mimořádné výběrové řízení.
5. Úroková sazba je stanovena pro rok 2021 na 0 % p.a.
Pokud tedy zvažujete rekonstruovat či opravovat dům nebo byt, je
možné získat od Města Velké Opatovice půjčku za výhodných podmínek dle žádosti. Půjčky zajišťuje paní Jitka Moučková, vedoucí Odboru
finančně správního, e-mail: ekonom@velkeopatovice.cz, tel.: 777 486
457. Úřední hodiny: pondělí od 8:00 do 13:00 hodin a ve středu od
12:00 do 17:00 hodin nebo po předchozí telefonické domluvě i v jiném
čase.
Odbor finančně správní Města Velké Opatovice

Výběr z knižních
novinek městské
knihovny
Autor

Název knihy

Žánr

Beletrie pro dospělé
Krajčo Babinská, Karin
Gillerová, Katarína
Hunter, Georgia
Martin-Lugand, Agnés
Lewis Kusek, Kristyn
Moyes, Jojo
Hošková, Michaela
Lednická, Karin
Londsdale, Kerry
Jakoubková, Alena
Gardner, Lisa
Reed, Amy
Jirglová, Petra Š.
Läckberg, Camilla
Lester, Natasha
Mertlík, Vladimír
Eben, Marek
Sunderland, Hannah
Gibney, Patricia
Scott, Anika
Pospíšilová E.,
Pospíšilová K.
Lambert, Karine
Bratt, Kay
Meacham, Leila
Pro děti a mládež
Bertelegni, Erika
Brown, Dan

Hvězdy na cestě
Jen trochu lásky
Měli jsme štěstí
Štěstí na dně silné kávy
Co se o ní říká
Jako hvězdy v temné noci
Matěj maluje mapy
Šikmý kostel 2
Všechny vlny oceánu
Zdání a manžel vždycky
klamou
Hledej mě
Holky odnikud
Všechno nejlepší, Anno
Zlatá klec
Skříň plná Diora
Mašínovi – Ve stínu
šibenice
Myšlenky za volantem
Skoro úplně normální
Andělé smrti
Dědictví války
Pátá minuta je o nás

společenský
společenský
biografie
společenský
společenský
společenský
biografie
historický
společenský
společenský

Všechny barvy noci
Tanec se sluncem
Vážka

romantický
dobrodružný
historický

100 přání

romány pro
mládež
básničky,
říkadla

Divoká symfonie

thrillery
společenský
humoristický
detektivní
společenský
biografie
humoristický
společenský
kriminální
historický
psychologický

Naučná literatura
Štrausová, Jana
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záhady,
Děti nového věku
– Kresby a vyprávění dětí tajemno
o minulých životech
a jejich vnímání věcí mezi
nebem a zemí
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Městská police Velké Opatovice
Městská policie za rok 2020 evidovala celkem 252 čísel
jednacích. Z toho bylo v blokovém řízení vyřešeno 43 přestupků, dále 21 bylo oznámeno místně a věcně příslušným
správním orgánům a 14 případů z důvodného podezření spáchání
trestného činu bylo strážníky předáno Policii ČR. Přestupky, které měly
nižší společenskou nebezpečnost, byly vyřešeny domluvou.
Městský kamerový dohlížecí systém byl v roce 2020 rozšířen o monitorovací bod v areálu zámeckého parku a v ul. Jevíčská.
Na základě žádosti Policie ČR byl strážníky MKDS ve 27 případech využit ke zhlédnutí kamerových záznamů, kdy v případě pozitivního zjištění události byl záznam předán Policii ČR k dalšímu šetření.
Přehled projednaných přestupků dle kategorií:
• přestupky proti pořádku ve státní správě a územní samosprávě
21
• přestupky proti veřejnému pořádku 				
4
• přestupky proti občanskému soužití 				
7
• přestupky proti majetku		
				
5
• přestupky proti zákonu o provozu na pozemních komunikacích 12
• přestupky podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návyk. látek 							
4
• ostatních(porušení mimořádných opatření Covid-19)		
11
• předáno PČR podezření ze spáchání trestného činu			
14
• žádost o spolupráci IZS, šetření pro soudy, úřady aj.			
65
• bylo odchyceno nebo strážníkům předáno celkem 15 volně pobíhajících psů, v 6 případech byly odchyceny jiné druhy zvířat a v 5 případech bylo řešeno předání uhynulé zvěře mysliveckému hospodáři
• bylo řešeno odstranění 6 technicky nezpůsobilých vozidel k provozu
na poz. komunikacích
• žádost o doručení doporučených písemností: 			
17
• nález věcí, včetně dokladů: 						
10
Strážníci MP zajišťovali bezpečný průběh místních společenských akcí
- plesy, které byly pořádány v měsících leden až březen. Poté již byly
zbylé kulturní, společenské a sportovní akce zrušeny z důvodu mimořádných opatření spojených s onemocněním Covid-19. V této době
strážníci mimo běžnou činnost vykonávali zvýšený dohled na dodržování těchto opatření. Ve spolupráci s Obvodním oddělením Letovice – Policie ČR, byly prováděny kontroly na dodržování provozní doby
hospodských a restauračních zařízení a kontrolu osob/cizinců ubytovaných v místní ubytovně na ul. Mládežnická.
V roce 2020 byl městu schválen nový pasport dopravního značení,
čímž bylo možné upravit a doplnit dopravní značení ve městě. Strážníky poté byly navrženy městu další podněty ke změnám dopravního
pasportu, které by do budoucna měly zlepšit dopravní situaci ve městě. Dále bylo MP provedeno poptávkové řízení na nový informativní
ukazatel rychlosti, který v nejbližší době nahradí stávající zařízení na
ul. Jevíčská.
Petr Porket, DiS., velitel MP Velké Opatovice
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FITNESS PRO VÁŠ MOZEK
V minulém čísle jsme Vám přinesli první malé
cvičení na osvěžení paměti.
Správné odpovědi minulého cvičení: Spojte
autora s knižním dílem:
1 – e, 2 – j, 3 – k, 4 – i, 5 – d, 6 – l, 7 – b, 8 – ch,
9 – h, 10 – m, 11 – g, 12 – o, 13 – c, 14 – n, 15 – a, 16 – f
Dnes se na chvilku přeneseme k našim slovenským sousedům. Umíte
ještě řeč našich sousedů? Čemu slouží ceruzka nebo paplón? Kam byste
šli, kdyby Vás někdo poslal do pivnice? Od rozdělení České a Slovenské republiky uplynulo už více jak čtvrtstoletí a slovenština je jeden
z nejpoužívanějších cizích jazyků v Česku. Dokážete rozluštit následující
slovíčka?
CVIČENÍ II. Zavzpomínejte na slovenský jazyk a zkuste přeložit slova do českého jazyka
slovensky
1.

bábika

2.

vreckovka

3.

čučoriedka

4.

cencúl´

5.

rožok

6.

bocian

7.

bosorka

8.

cintorín

9.

korytnačka

10.

pery

11.

svokra

12.

ťava

13.

vankúš

14.

lopta

15.

mihalnica

16.

kúrenie

česky

V příštím čísle Zpravodaje najdete správný překlad.
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

Vzpomínka
Po delší nemoci zemřela 3. února
ve věku 74 roků moje sestra

Božena Chudá,
rozená Lišková z Velké Roudky.
Se svou rodinou žila v Suchovršicích
u Trutnova. Děkuji všem za projevenou soustrast
a za tichou vzpomínku těm, kteří ji znali.
Jana Lišková

www.velkeopatovice.cz

6. 2. 2021 uplynulo 10. výročí
úmrtí pana

Františka Müllera,
kdo jste ho znali,věnujte mu
prosím tichou vzpomínku.
Manželka a dcera s rodinou.
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Co nového u nás ve škole
Bilancujeme první pololetí, které se
převážně odehrávalo distančním způsobem. Co to všechno obnáší?
Změnou školského zákona se tento způsob výuky stal povinným pro
všechny žáky a studenty. Třídní učitelé tedy zjišťovali, zda mají žáci
doma technické podmínky k případné online výuce, nebo se jim zabazpečí formou výpůjčky, či si budou docházet do školy pro materiály a odevzdávat vypracované.
Všichni pedagogové se mezitím
intezivně připravovali po stránce metodické, absolvovali řadu
školení a webinářů k různým
distančním nástrojům včetně
online aplikací pro výuku, další
školení absolvují k novým učebnám a pomůckám.
Když nastala povinnost přejít na distanční výuku, vedení školy stanovilo
jednotnou výukovou platformu (G Suite), způsob komunikace se žáky,
jednotnou formu online hodiny – Meet, a také byla stanovena míra online a offline výuky, aby v naukových předmětech měli žáci minimálně
50% výuky online. Tyto online hodiny jsou naprosto rovnocenné přímé
výuce, tedy je povinností při absenci dodat škole omluvenku. Každý
vyučující založil pro svoji třídu nebo předmět virtuální třídu (kurs), kde
jsou postupně přidávány materiály k prostudování, zápisy z hodiny, online testy, úkoly, aktivity, videa, prostě vše, co pomáhá žákům se plynule
vzdělávat i v distanční výuce. Rozvrh hodin online výuky je k dispozici
na webu školy v dostatečném předstihu, nyní je většina hodin již pevně
ukotvena v rozvrhu, takže jsou žáci již připraveni na výuku. Na online
hodiny učitelé vytváří také pozvánky ve tvaru události v kalendáři, takže žáci ve svých školních účtech vidí, jaké hodiny je který týden čekají.
Online hodiny jsou především vyplněny seznámením s novým učivem,
procvičením probraného, videi, výpočty, vysvětlováním, společným
počítáním, rýsováním nebo jinými aktivitami. Na takové hodině můžete třeba poznávat lidskou kostru:

Nebo si můžete vyzkoušet bingo
na téma starověký Egypt:

Nebo si společně projít prožitkovou lekci se vzpomínkami pamětníků transportů do Osvětimi:

Pomocí nejrůznější techniky učitelé dětem vysvětlují rýsování – tady
pomůže třeba vizualizér.
Pouští se videa s výkladem, namlouvají prezentace s úkoly do různých
předmětů,
připravují
pracovní listy a vše se
opravuje a doplňuje zpětnou vazbou. Příprava na
vyučovací hodinu zabere
daleko více času než na klasickou prezenční, často jedna příprava trvá
dvě, tři i čtyři hodiny, opravování úkolů není započítáno.
Učí se z různých prostor – učebny, kabinety, z domova, to podle pomůcek, možností pedagogů a volného prostoru. Toho je nedostatek.
Různými změnami v PES se totiž ve škole přece jenom nacházejí nějací
žáci. Na podzim se prezenční výuka částečně obnovila, někteří chodili
do školy pravidelně, jiné ročníky si zažily rotaci. Po Vánocích se do lavic vrátily pouze první a druhé ročníky, ostatní pokračují na distančním
vzdělávání.
Ne každý žák má k dispozici technické či datové vybavení, někteří žáci
potřebují zvýšenou péči, třeba asistentek či samotných vyučujících.
Proto se ve škole realizují individuální konzultace. Podle manuálu smí
být v jedné třídě pouze jeden žák, výjimkou jsou sourozenci. A tak
máme všechny volné prostory školy obsazeny žáky na konzultacích,
je jich cca 30, denně na ně čekají asistentky pedagoga a někteří vyučující, na zapůjčených počítačích absolvují online hodiny a plní úkoly
ve virtuálních učebnách. Tak si mohou doplnit chybějící učivo nebo se
nechat přezkoušet. Je jen škoda, že nemáme víc prostor a pracovníků.
Bohužel, část dětí i přes veškerou snahu si neplní své školní povinnosti,
velmi často to není vinou nedostupnosti techniky. Naše škola se velmi
snaží, aby se často zmiňované nůžky v úrovni
vzdělání mezi dětmi
nerozevíraly. Učitelé,
asistentky i vychovatelky pracují nad rámec svých povinností,
jen aby žáci úspěšně
pokračovali ve studiu a neztráceli nic
z vědomostí a návyků.
Průběžně se neustále
vzděláváme, doplňujeme vybavení, učíme se
pracovat s novými nástroji, abychom umožnili dětem pokračovat
i na distančním vzdělávání.
Pololetní vysvědčení
si mohli převzít pouze prvňáčci a druháci.
Ostatní žáci obdrželi
hodnocení elektronicky prostřednictvím Bakalářů. Letos dostali jako novinku i slovní hodnocení od jednotlivých
vyučujících. V písemné podobě si je převezmou až po nástupu na prezenční výuku.
Už se na ně velmi těšíme.
Mgr. Markéta Illová

www.velkeopatovice.cz
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Harmonogram vypínání analogového
vysílání v síti kabelové televize ve Velkých
Opatovicích v roce 2021

Všem zákazníkům, kteří budou mít k dispozici vysokorychlostní modem nabízíme i internetovou službu „sledovaniTV“. Tato služba nabízí řadu výhod, například možnost zhlédnutí pořadů až 7 dní zpětně
apod., více informací o službě najdete v tomto Zpravodaji.

Vážení zákazníci kabelové televize,
pozemské analogové televizní vysílání bylo v České republice ukončeno v roce 2011 a všechny analogové televizní vysílače byly demontovány a sešrotovány. Naše společnost KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o.
pro Vás všechny zajistila svými technickými prostředky prodloužení
analogového televizního vysílání v městské síti ve Velkých Opatovicích
o deset let. Hlavním důvodem zachování tohoto analogového vysílání
byla naše snaha umožnit Vám využívat v domácnosti dlouhodobě staré analogové televizní přijímače.
V současné době využívá odhadem analogové vysílání na našich sítích
méně jak 5 % našich zákazníků, většina z nich již vlastní televizní přijímače, které umožňují digitální televizní příjem DVB-C tzn., že vypínání
analogového vysílání se jich netýká. I provozovaná technologie pro
analogové televizní vysílání je značně zastaralá a nová se nevyrábí.
Televizor pro kabelovou televizi musí být vybaven tunerem DVB-C,
kterým jsou v současné době vybaveny všechny televizory známých
výrobců (SAMSUNG, LG, SONY, PHILIPS apod.) Jiná podmínka pro příjem TV programů není.

V případě dotazů je Vám k dispozici naše Zákaznická linka: 848 800 858,
popř. nás kontaktujte na e-mail: obchod@ktcz.eu

Nákup nového televizoru orientačně pořídíte:
- již od 3500,- Kč pro velikost uhlopříčky 32 palců,
- již od 5700,- Kč pro velikost uhlopříčky 43 palců,
- již od 6300,- Kč pro velikost uhlopříčky 43 palců v provedení SMART,
- již od 8000,- Kč pro velikost uhlopříčky 48 palců
V případě, že vlastníte televizi bez DVB-C tuneru, budete potřebovat
set-top-box DVB-C, který Vám umožní přijímat více digitálních televizních programů ve vyšší kvalitě a za stejný měsíční poplatek, který
platíte nyní.
Pokud máte zájem o rozšíření programové nabídky o doplňkové balíčky, které jsou kódované (sport, filmy, erotika, příroda), je nutné si od
nás pořídit CA modul s dekódovací kartou.
Pro využití „červeného tlačítka“ – služby HbbTV musí mít televize funkci SMART. Podmínkou pro správnou funkci služby HbbTV je kvalitní
připojení k internetu, které Vám rádi zajistíme.
Vypínání analogového vysílání bude realizováno dle následujícího harmonogramu:
- 23. března bude vypnuto 15 analogových programů
- 30. března bude vypnuto zbývajících 14 analogových programů,
a to například programy ČT, NOVA, PRIMA, Barrandov apod.
Důvodem tohoto postupného vypínání doplňkové služby „analogové
vysílání“ je snaha umožnit zákazníkům v dostatečném předstihu se na
tuto změnu připravit.
Ukončením analogového vysílání dojde k uvolnění obsazených frekvencí kabelové sítě, které budou v tomto složitém období okamžitě
využity pro kapacitní navýšení a zrychlení internetu až do 650 Mbit/s.
Technologie pro navýšení této přenosové kapacity internetu je již ve
Velkých Opatovicích připravena.
Podmínkou pro možnost navýšení rychlosti internetu je u některých
zákazníků výměna stávajícího kabelového modemu, který již nesplňuje požadované nároky na vysokorychlostní internet. Výměna těchto
kabelových modemů za modernější proběhne zdarma do konce měsíce dubna.
Omezujícím faktorem pro využívání vysokorychlostního připojení
v domácnosti na různé videoslužby je domácí WiFi připojení. Doporučujeme proto našim zákazníkům připojit si svůj počítač nebo televizi
k internetu kabelem, pokud to technické možnosti dovolují. Při kabelovém připojení budete moci doma komunikovat rychlostí až 650
Mbit/s, ale nejrozšířenější WiFi standard Vám to omezí na cca 30 Mbit/s
na jedno připojené zařízení. U více zařízení připojených v domácnosti
přes WiFi se tato rychlost ještě více snižuje, i když máte doma na modemu 650 Mbit/s.

Vaše KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o.

Masopust – „Vostatke“
Opět se vracím ke knize „Život a práce našeho lidu“ od Františka Kopřivy z Malé Roudky. (14. 12. 2020 uplynulo 37 let od jeho smrti. Zemřel
v 73 letech a zanechal po sobě tak významné dílo.
„Masopust, masopust, do kola se každý pusť.“
To je symbol „vostatku“, posledních tří dnů masopustu: neděle, pondělí
a úterý, (masopustem se rozumí doba od sv. Tří králů do Popeleční středy – letos 17. února, pozn.). Na „vostatky“ muselo jít všechno stranou,
jen hospoda zářila dlouho do noci. Práce odpočívala, ale hospodyně
měly napilno, vařily, pekly a smažily koblihy, obřadní a nutné jídlo posledních tří dnů masopustu a smažívala se jich pěkná hromádka. Plná
„hohrabečnice“, nebo „na tře řičece“, jak staří pamětníci říkali (velké
moučné síto).
V ty nejveselejší dny v roce mladí tančili a ti nejstarší chodili do hospody na „čouhačku“ (na podívanou). V tanci byli lidé šťastní. To byl řád
doby a přestoupit se nesměl. V úterý držela se „voračka“. Odpoledne
vycházel průvod „vostatníků“, z některého statku, kde bylo více místa
na přestrojení se za maškary, vostatkový rychtář, ženich a nevěsta s maličkým v náručí, harmonikář, medvědář omotaný hrachovinou od hlavy
až k patě, myslivcem s puškou a cikánky. Ty kradly, na co přišly a z ruky
hádaly. A další všelijaké maškary pokračovaly.
Průvod uzavíral sběrač vajec a obilí. Maškarádi převrátili všechno
v chalupě vzhůru nohama, dostali koblihy, kořalku a peníze. Večer se
obilí a vejce podávaly, peníze se daly muzikantům, zbytek se propil,
z ukradeného masa a špeku se uvařil v hospodě guláš k večeři. Vostatková zábava měla svůj řád a z něho se nic neslevovalo. Dovoleno bylo
leccos, co by jindy asi těžko obstálo. Přišel-li na vostatky Janek Štětků
z Opatovic, bylo hej a juchuchu. Ten udělal z všech tanců směs a tanec
řídil a vedl. Než se kdo nadál, přibližila se půlnoc, muzikanti zahráli poslední skočnou, vstali ze svých míst, doprostřed sálu se postavil basista
a zůstalo pochovávání basy. Za velkého pláče a nářku pokropili basu
kořalkou a zazpívali. „Još jo nesem k hrobo, všeci v toto dobo, dobře se
zde mněte, na nás vzpominéte, pust zachovávéte.“
Basu vynesli, tím končila veselá doba masopustu a začínala vážná
doba postní, která trvala do velikonočních svátků. Tyto masopustní veselice se dodržovaly i v okolních obcích, i u nás. Naši divadelníci se Základní uměleckou školou také obnovili průvody s maskami
– maškarami. Procházeli ulicemi města, zapívali, předvedli veselé
scénky a zatancovali si s přihlížejícími. Občerstvili se „koblihami a kořalkou“ jako dříve. Každý rok to bylo velmi pěkné, určitě si vzpomenete
a dodatečně jim děkujeme! Nyní by to nebylo možné – v dnešní době
Covidu – 19, ale snad se někdy k tomuto veselí opět vrátíme!
									
Marie Pospíšilová
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Vzpomínka na ThDr. Bohumila Zlámala
Pan profesor Bohumil Zlámal se narodil 21. prosince 1904 v Oprostovicích, jeho původ byl chudobný. Otec mu zemřel v roce 1911, přišla
světová válka, která zavinila jeho TBC z hladu.
Po válce začal studovat na arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži, ve
třetím ročníku musel opustit studia s těžkou TBC a zápalem mozkových blan. Pauzoval čtyři roky u zedníků.
Nakonec dokončil gymnázium s vyznamenáním v Přerově.Roku 1931
vstoupil do bohosloví v Olomouci. V roce 1936 byl vysvěcen na kněze.
Byl kaplanem u sv. Mořice v Olomouci a chystal se na doktorát. Dne
1. září 1939 byl zatčen gestapem a po celou dobu války byl v koncentračním táboře v Dachau a Buchenwaldu. Po návratu do Olomouce získal doktorát a 24. října 1946 byl promován.
Dne 10. února 1951 přišel pan profesor Zlámal jako kooperátor do
Velkých Opatovic. Byl velmi literárně činný. Sepsal dějiny farnosti,
kostela, školy a Dějiny vladycké a panské vesnice Velkých Opatovic
a v roce 1969 k povýšení Velkých Opatovic na město napsal I. díl - Dějiny Velkých Opatovic, autorem II. dílu je František Kouřil. Dr. Zlámal přeložil řadu listin, které mají pro historii našeho města velký význam. Psal
do časopisů Malá Haná, Vlastivědný věstník moravský a dalších, celkem
napsal přes dvě stě článků.
Mnoho příspěvků věnoval historickému místopisu, především dějinám
kostela sv. Mořice v Olomouci, rodné obci Oprostovicím. Napsal životopisy osobností, lze uvést dílo Jan Sarkander, A.C. Stojan, životopisy
olomouckých biskupů z let 1777-1960. Tvořivou syntézu prokázal v 15
dílech - Příručky českých církevních dějin /1948- 1974/ s bohatým
bibliografickým doprovodem. Ve skriptech vyšla i Ochrana církevních
památek 1973 -74/.
Po otevření bohoslovecké fakulty v Olomouci byl v letech 1968-1974
proděkanem.
Neměl osobních nepřátel, protože nedovedl ani slovem ublížit. Přitahovalo to k němu jak prosté lidi, tak vzdělance z domova i z ciziny. Pan
profesor Bohumil Zlámal byl vzácný muž.
Zemřel 28. června 1984 v Olomouci. Pohřební obřady za zesnulého
vedl náš rodák, světící biskup olomoucký Josef Hrdlička. Dr. Bohumil
Zlámal je pohřben na hřbitově v Olomouci.
Marie Korbelová

Koronavirus a čeština
Nahlédněme do období zhoubné pandemie, jíž dal odborný svět název
koronavirus – Covid 19, z hlediska, které nesouvisí jen se zdravím, zdravotnictvím, ale které se dotýká našeho národního jazyka – mateřštiny.
V tisku a všech sdělovacích prostředcích slyšíme výrazy, které jsme
dříve nepoužívali a neznali, mnohým ani nerozumíme pro jejich ryzí
odbornost či neznalost cizího jazyka, a přesto nám zasahují do života
a ovlivňují jej. Na druhé straně zaznamenáváme v českém jazyce v souvislosti s dobou obsažná i vtipná slova, která se tak nečekaně a rychle
rodí v povědomí lidí, možná neodborníků a obohacují náš slovník.
Nejdříve se pokusme z celé škály těchto nových slov vybrat několik (asi
15) výrazů, z nichž si krátce objasníme jejich obsah i tvoření:
- domahnij = hanlivé označení strůjce koronavirových opatření
- výhrouška = nařízení, aby lidé nosili roušku
- pestaurace = podnik opakovaně zavíraný a otevíraný (podle PES)
- korotoč = časté otáčení názoru, chaotické zmatky ve vládních nařízeních
- chodit na Adama = chodit bez roušky, nenasazená rouška (podle
min. Adama přenesením významu)
- je mi to houby Blatný = není to moc platný (jako nařízení min. Blatného)
- Prymulex neboli lex Prymula = soubor protikoronaviroých opatření
- prymulant = schvaluje všechna opatření, aby se vyhnul práci, škole
- prýma = označení Covidu 19 lidmi, kteří jej přirovnávají jen ke chřipce
(rýma!)
- rouškolapka = spona držící roušku, aby nemusela být zavěšena za
uchem

- rouškomunismus = rovnost v nošení roušek, povinnost pro všechny
- rouškomunikace = mluvení s rouškou na obličej, malá srozumitelnost řeči člověka s rouškou
- koronaslav = vtipná satirická nadsázka, která má pomoci psychicky
se vyrovnat se situací
- lockdawn = původní význam uzavření věznice při vzpourách a nepokojích, přeneseně = úplné zamezení životních norem z důvodů
rychlého šíření nákazy (v zemi, státě, městě, …).
Čeština má pro tuto situaci krásný výraz „zarach“ – dostal zarach(a) –
dostat zákaz určité činnosti, atd.
Toto rozšiřování slovní zásoby jazyka pod dopadem změn ve společnosti je dokladem vývoje jazyka, který platí ve všech jeho obdobích
v historii i v současnosti (zanikání starých slov, přenášení významu
slov, vznikání slov nových a sousloví). Je i dokladem tvořivosti, přemýšlivosti uživatelů jazyka. Děje se tak odvozováním předponami
a příponami (prymul-ant), tvořením z dvou slovních základů – skládáním (doma-hnij), využitím zvukové podoby výrazů (houby platný =
Blatný), přejímáním sov z jiných jazyků (lockdawn), přenesením významu slov (chodit na Adama = nikoliv nahý, ale bez roušky).
Důležité přitom je, aby jazyk zůstal srozumitelný všem, aby neztratil svou hodnotu estetickou a mravní užíváním nevhodných vulgarit
a zbytečného ironizování.
Ptáme se, zda se tyto nové výrazy ujmou a přejdou do jádra slovní zásoby. Většina těchto slov nejspíše vymizí. Doufejme, že koronavirovou
pandemii svět a naše Česká republika úspěšně zdolá a tím i potřeba
nových slov spojených s koronavirovou krizí zanikne.
				
Jarmila Klimešová

Milí Opatovičtí,
slovo Šorani se zdráhám použít, jednak není příliš uctivé, jednak Šeránků už je tady poskrovnu. Na Malou Hanou jsem přišel v roce 1955 z kraje, kde „perší na smerkový perkynko“. Z kuchyně jsem viděl panorama
Krkonoš, uprostřed s vrcholem Sněžky.
Váš kraj jsem si hned zamiloval. Lesy, kopečky, jako v Podkrkonoší. Nejprve jsem bydlel na Dosedlovém mlýně. Když pršelo, přetahoval jsem
postel kde nekapalo ze stropu. Mlynář spravoval střechu tím, že donesl
hrnce. Pak jsem bydlel na drogerii pod kostelem. Moje žena se synem
byli v Brně, proto jsem sháněl bydlení v Opatovicích. Na Dokoupoilové
vile na Bahnách měl byt ředitel šamotky ve Vidnavě pan Chropovský,
ale bydlel ve Vidnavě. Několikrát jsem se za ním vypravil, až mi byt uvolnil.
Ihned jsem přestěhoval rodinu z Brna a to byl můj šťastný začátek. Kluci
paní domácí řikali babičko a pak tam byl zlatý poklad naší rodiny teta
Anežka. Tady jsme společně hospodařili do roku 73, kdy jsem zakotvil
Pod skalou obklopen dobrými sousedy.
Na jaře roku 57 jsem jedno nedělní odpoledne nachystal do aktovky
dlužní úpisy a vypravil se do dědiny vypůjčit peníze na první auto. Vrátil
jsem se dezinfikován slivovicí a v aktovce bylo 15000! Půjčili mi pan
Krejsa na Dolensku, pan Réda u potoka a zahradník Dragon na Dlouhé. Uvádím to proto, že nikdo z nich nechtěl moje potvrzení dluhu. To
Opatovičákům nikdy nezapomenu. S takovou důvěrou bych se v Podkrkonoší nesetkal.
Ihned druhý den jsem přidal svých 5000 a jel do Chrastové koupit Tatru
75. Můj veterinární obvod byl od Roubaniny po Hartinkov a při noční
a nedělní službě celé Třebovsko, tak ujeté kilometry naskakovaly a s tím
i nová auta. Když jsem přijel s novým autem, družstevníci to neopomněli komentovat: „Dívéte, jak se doktor opeřál!“
Když tak bilancuji svá léta v Opatovicích, musím poděkovat všem, co
se mnou spolupracovali. Sboru pro občanské záležitosti. Spolu s matrikářkami to byla velká pracovitá rodina. Zajišťovali jsme velké akce
a nikdo z vás nereptal, že toho nakládám na vás příliš.
Před nějakým rokem mne v Penny babka z Biskupic plácla po rameni:
„Doktore, ste to ve, já meslela, že ste dávno na pravdě Boží!“ To mne
potěšilo a tak tu s vámi i v těch devadesáti letech spokojeně žiji a přeji
Opatovicím a vám všem i v této těžké době šťastnou budoucnost.
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Vážení spoluobčané,
důležitou prioritou Zastupitelstva města je, aby se Vám ve městě dobře žilo a byli jste zde
spokojení. Proto chceme znát Váš názor, jaké by mělo naše město být. Využijte tedy této
příležitosti a zapojte se do vyplnění přiloženého dotazníku, jehož výsledky budou využity pro
zpracování strategie rozvoje města Velké Opatovice.
Rozvojovou strategii zpracováváme ve spolupráci Regionální rozvojovou agenturou Východní Morava.
Kromě nastavení aktivit pro dlouhodobý plán rozvoje města strategie umožní také lépe žádat finanční
prostředky ze státního rozpočtu a Evropské unie.
Dotazník můžete odevzdat či vyplnit:
1. V tištěné podobě přineste na Infocentrum, Městskou knihovnu nebo Městský úřad
2. Elektronicky na webových stránkách města na adrese www.velkeopatovice.cz/dotaznik
3. Elektronicky do emailu mesto@velkeopatovice.cz
Vyplněné dotazníky prosím odevzdávejte nejpozději do 31.3.2021.
7. Co se Vám v našem městě nejvíce líbí?
(Vyberte max. 3 možnosti)
⃝ klidný život
⃝ kontakty se sousedy a dalšími
obyvateli města
⃝ příznivé životní prostředí
⃝ blízkost přírody
⃝ dostupnost pracovních příležitostí
⃝ dobrá dopravní dostupnost
⃝ kulturní a společenský život
⃝ sportovní vyžití
⃝ vzhled města
⃝ bezpečnost ve městě
⃝ jiné (prosím, vypište):

1. Jste:
⃝ žena
⃝ muž
2. Jaký je Váš věk?
⃝ 15 - 25 let
⃝ 26 - 35 let
⃝ 36 - 50 let
⃝ 51 - 65 let
⃝ 65 a více let
3. Jak se Vám v našem městě žije?
⃝ Velmi dobře
⃝ Spíše dobře
⃝ Ani dobře, ani špatně
⃝ Spíše špatně
⃝ Velmi špatně
4. Jaký je Váš vztah k městu?
⃝ žiji zde od narození
⃝ přistěhoval jsem se v dětství
spolu s rodiči
⃝ přistěhoval jsem se v dospělosti
před více než 5 lety
⃝ přistěhoval jsem se v dospělosti
během posledních 5 let
5. Jak vidíte svou budoucnost ve městě?
⃝ rozhodně chci ve městě bydlet i nadále
⃝ zvažuji, že bych se z města odstěhoval/a
⃝ určitě se v budoucnu z města odstěhuji
6. Jaké jsou podle Vás mezilidské vztahy ve městě?
⃝ velmi dobré
⃝ docela dobré
⃝ spíše špatné
⃝ špatné
⃝ nedovedu posoudit

8. Co považujete za hlavní problémy
města? (Vyberte max. 5 možností)
⃝ celkový vzhled města a veřejných
prostranství
⃝ inženýrské sítě (vodovod, plynovod
veřejné osvětlení, místní rozhlas)
⃝ údržba a výstavba krajských silnic
⃝ údržba a výstavba místních komunikací
⃝ údržba a výstavba chodníků
⃝ provoz a parkování automobilů ve městě
⃝ málo kvalitní životní prostředí
⃝ sběr, třídění a odvoz odpadů
⃝ nedostatek pracovních příležitostí
⃝ špatné podmínky pro podnikání
⃝ nedostatek či špatná dostupnost
obchodů a služeb
⃝ nedostatečný kulturní a
společenský život
⃝ nedostatečné sportovní vyžití
⃝ nedostupná zdravotní péče
⃝ něco jiného (uveďte):
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9. Jste ochoten/ochotna udělat něco pro
rozvoj města?
⃝ rozhodně ano
⃝ spíše ano
⃝ spíše ne
⃝ rozhodně ne
⃝ nevím
10. Jste spokojen/a s technickou
infrastrukturou města? (kanalizace, vodovody,
plynovod, elektřina, internet, rozhlas, veřejné
osvětlení)
⃝ rozhodně ano
⃝ spíše ano
⃝ spíše ne
⃝ rozhodně ne
⃝ jiné (s jakými oblastmi
jste ne/spokojen/a):
11. Jakou rozvojovou aktivitu byste ve městě
uvítal/a? (Vyberte 3 nejdůležitější)
⃝ výstavba městských bytů (nové byty v budově
bývalého učiliště)
⃝ rekonstrukce veřejných budov (rekonstrukce
zámku – bývalá oranžérie – nový multifunkční
prostor)
⃝ řešení živelných pohrom (vybudování poldru ve
Velké Roudce proti záplavám)
⃝ územní příprava pro výstavbu nového nákupního
centra – obch. řetězce
⃝ územní příprava pro výstavbu nových rodinných
domů
⃝ územní příprava pro občanskou vybavenost
(drobné prodejny, restaurace, kavárna, služby aj.)
⃝ nový volnočasový areál (dopravní hřiště –
v areálu bývalého učiliště)
⃝ oprava letního kina a jeho provoz
⃝ vybudování veřejného WC
⃝ oprava školy/školky
⃝ vybudování nových parkovacích ploch (např.
Hliníky, Strážnice, nám. Míru aj.)
⃝ lepší péče o veřejnou zeleň a životní prostředí ve
městě (ovzduší, parky, lesy atd.)
⃝ úprava celkového vzhledu města a veřejných
prostranství
⃝ rozvoj/oprava inženýrských sítí (vodovod,
plynovod, elektřina, veřejné osvětlení, místní
rozhlas)
⃝ nové turistické cíle – volnočasové aktivity
⃝ dostupná zdravotní péče
⃝ něco jiného (uveďte):

12. Odkud čerpáte informace o dění ve městě?
⃝ na webových stránkách města
⃝ na úřední desce
⃝ sociální sítě
⃝ městský rozhlas
⃝ městský zpravodaj
⃝ kabelová televize
⃝ nezajímám se
⃝ jiným způsobem (uveďte):
13. Prosím, odpovězte na následující anketní
otázky:
a) Máte doma připojení k internetu?
⃝ ANO ⃝ NE ⃝ Nevím
b) Kdo je vaším poskytovatelem internetu:
⃝ Kabelová televize ⃝ PODA ⃝ Fortech
⃝ Jiný (uveďte):
c) Jste spokojeni s rychlostí připojení k internetu?
⃝ ANO ⃝ NE ⃝ Nevím
d) Jste spokojeni se službami kabelové televize?
⃝ ANO ⃝ NE ⃝ Nevím
e) Měl/a byste zájem o informace z města do:
⃝ E-mailu ⃝ SMS ⃝ Nemám zájem
f) Jste spokojeni s fungováním městského úřadu?
⃝ ANO ⃝ NE ⃝ Nevím
14. Jak jste spokojen/a se stavem následujících
oblastí v našem městě? (Hodnoťte jako ve škole
1 nejlepší – 5 nejhorší).
Rozvoj města v posledních letech
12345
Dostupnost školství
12345
Dostupnost zdravotnictví
12345
Veřejná doprava
12345
Kultura a společenský život
12345
Sportovní vyžití
12345
Životní prostředí
12345
Podmínky pro podnikání
12345
Informovanost o dění ve městě
12345
Činnost zastupitelstva
12345
Místní komunikace (cesty)
12345
Chodníky a cyklostezky
12345
Aktivity Mikroregionu Malá Haná
12345
15. Co Vám v našem městě nejvíce chybí?
(Uveďte):
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PŘEHLED AKCÍ NA MĚSÍC BŘEZEN
Pátek 19.3. – Bazar dětského oblečení a různých potřeb
pro děti – prostory vestibulu bývalého učiliště a RC
Motýlek – 15 – 17 hod. – akce se uskuteční podle vývoje epidemiologické situace
Neděle 28. 3. - Koncert učitelů ZUŠ Velké Opatovice
- srdečně zveme ke sledování premiéry koncertu
offline od 16:00 na Kabelové televizi (TV Regio) a na
kanálu youtube ZUŠ Velké Opatovice. Na kabelové televizi můžete zhlédnou reprízy koncertu od 29. 3. 2021
do 12. 4. 2021 v časech: 7:00, 10:00, 12:30, 16:00, 18:00,
20:00 a 22:00.

Již po šestadvacáté zavítali v sobotu 6. února turisté na Maló Hanó do
Velkých Opatovic. Místní Klub českých turistů Malá Haná Velké Opatovice pořádal tradiční pochod „Opatovské šmajd“. Přes přísná vládní
opatření, sychravé počasí, ale s dobrou náladou vyrazilo na trasy od
2 do 50 km celkově 608 účastníků z celé České republiky. Zahraniční
turisté letos z důvodu uzavření hranic nedorazili. Na nejdelší 50 km
trasu vyšlo nebo vyběhlo přes 30 dálkoplazů. Tradiční Malohanácká
stovka se letos z důvodu zákazu nočního vycházení nekonala. V cíli pro
všechny čekal diplom, sladká odměna a suvenýry pochodu. Pořadatelé
děkují všem zúčastněným za dodržování hygienických předpisů v této
nelehké době.
Za KČT Malá Haná Velké Opatovice, předseda Dušan Machourek

Vážení „KMĎáci“, minulý rok jsme zakončily virtuálně. Každý tak, jak
se cítil a do nového roku jste vykročili, doufám, tou správnou nohou.
Za minulý rok jsme toho společně moc nezažili, tak snad letos to
bude lepší. Doufám, že jste všichni zdraví a natěšení na ten letošní
rok, protože jakmile „chcípne“ PES, rozjedeme to na plný pecky. Zahájení schůzek dáme vědět ve Zpravodaji, rozhlasem a i na internetu.
Program máme zhruba nachystaný.
Na brzké setkání s Vámi všemi se těší prezidium KMD.			
						
Jiří Pospíšil

Emil Sic: Óda na borockó vodo
Hdo navščivi pálenico
- he deš labé pinďura –
deš se vrací, má „čepico“,
citi se jak Cimbura.

Do hrnečka břečka dá se,
(dvě sta litru, ne-le víc)
tvrdy dřivi překládá se,
než hodělá selné hic.

Borotin je z Malé Hané
néslavňějši dědina,
dež se páli šlihovice
a dež řádi angina.

A tém horkem vevaří se
všecek neřád z kadlátek
a pak s tróbke pálenice
teče bilé špagátek.
Je-le selné (ten špagátek),
pokropi se vodičkó,
pak se pěkně propočitá
pro stréčka he tetičko.

Emil Sic:
Malá Haná
nepůvabná?

Pak jož mužeš šlihovičko,
vechladló a zdaněnó,
do flaščeček zašpontuvat
a vopostit dědino.

Povidal jeden mistr palete:
„Co be se malovat zde dalo?
Deť je to na zátiši veleky
a na panoráma málo.“

Deš se koncem listopado
pliskanice honijó,
všecke ceste k Borotino
kadlátkama vonijó.

Já na to: „Mistře honem přeškol se,
radim tě v poslední hodino.
Ješle zde nevidíš nic pěknyho,
tak nehoževiš rodino!“
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Opatovské šmajd

Klub mladých důchodců

Borotinská pálenice
leží bokem zámečko,
vaří se tam šlihovice
v šamotovym hrnečko.

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

Black Angel nejen Second Hand

!!TVRDÉ DŘEVO!!

DrOptic-Multifokaly_Letovice_A6_02-21.indd 1

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

Velké Opatovice

10.02.2021 17:47

,,bývalá prodejna bot na Míráku“,

DÁMSKÉ, PÁNSKÉ, DĚTSKÉ, KOJENECKÉ.

Koupaliště Velké Opatovice

Hledáme RD k bydlení, Opatovice a okolí.

hledá pro letní sezónu 2021

Tel.č.: 739 871 556
Koupíme byt 2+1/3+1 v Opatovicích
nebo Letovicích. Tel.č.: 603 386 037

Plavčíky

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

Strojníka

KOUPÍM GARÁŽ ve Velkých Opatovicích.
tel.: 776 627 565
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

Ceny od 10,- Kč

- manuální zručnost

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

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