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Zpravodaj
města Velké Opatovice
Nové stavební parcely pro rodinné domy
ve Velkých Opatovicích – projekt RD Hliníky
Již několik let vedení města připravuje novou lokalitu pro výstavbu rodinných domů v našem městě. Jedná se o lokalitu Hliníky a celá investiční akce nese zkrácený název – RD HLINÍKY.
Dne 13.4.2021 byla uzavřena smlouva s vítězem výběrového řízení,
tedy se zhotovitelem stavby. Jedná se o stavební společnost BS-IMEX,
spol. s r.o. Zvonařka 16, Brno. Po dokončení stavby bude připraveno
zájemcům o stavbu rodinných domků 18 plně zasíťovaných stavebních
parcel a jedna parcela pro občanskou vybavenost (obchod aj.). Každá stavební parcela bude osazena přípojkou elektrické energie, vody,
splaškové kanalizace, plynu a kabelové televize. Jednotlivá stavební
místa budou připojena na místní komunikaci šíře 5,5 m a chodníky šíře
1,5 m. Součástí stavby jsou i sadové úpravy veřejných ploch a mobiliář.
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Chodníky jsou osvětleny veřejným osvětlením. Celá nově vznikající oblast je dopravně řešena jako obytná zóna s právem přednosti chodců.
Průměrná velikost stavebních parcel je 750 m2, stavební parcely nejsou
identické. Šířka uliční fronty na jednu parcelu je 17-22 m (šířka stavební
parcely z pohledu ulice). Základní terénní úpravy pozemků byly provedeny před dvěma roky. Předpokládaná doba dokončení stavebních
prací je do listopadu letošního roku.
Vedení města předpokládá prodej stavebních parcel od podzimu letošního roku (bude záležet na časové náročnosti přípravy právních
dokumentů). V současné době město připravuje podklady pro stanovení prodejní ceny stavebních parcel, podmínky zastavitelnosti parcel,
a také připravuje podání žádosti o dotaci na výstavbu inženýrských sítí.
Současně s výstavbou inženýrských sítí bude provedena rekonstrukce
čerpací stanice v lokalitě RD K Čihadlu. Na tuto kanalizační čerpací stanici bude nově připojena lokalita RD Hliníky.
Předpokládané celkové investiční náklady na výstavbu inženýrských
sítí dle smlouvy o dílo včetně rekonstrukce čerpací stanice jsou ve výši
23 232 000 Kč vč. DPH. Tato částka ale není konečná, do investice vstupuje spousta dalších nákladů např. na projektovou dokumentaci, poplatky, odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pod
budoucí komunikací, již provedené terénní úpravy, náklady na stavební
dozor a koordinátora BOZP aj. V případě úspěšně získané dotace město
na výstavbu stavebních parcel může získat částku 80 000 Kč na 1 stavební parcelu.
Občané a zájemci budou včas informováni o podmínkách prodeje
těchto stavebních parcel a o podmínkách a termínu podání žádosti. Již
evidovaní zájemci o tyto parcely budou úřadem vyzváni k potvrzení zájmu.						
Ing. Kateřina Gerbrichová, starostka města
			

Blahopřání
Den matek

Sbor pro občanské záležitosti při
MěÚ Velké Opatovice přeje všem
maminkám a babičkám vše nejlepší a hodně zdraví.
Slavomír Kafka, předseda SOZ

www.velkeopatovice.cz
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Informace z jednání městské rady
Rada města dne 1.3.2021
I. schválila
1. Zápis a usnesení č. 66 z jednání Rady města Velké Opatovice dne
15.2.2021
2. Smlouvu o dílo s Regionální rozvojovou agenturou Východní Moravy, Zlín na zpracování projektové žádosti, administrace projektu
a poradenství k žádosti o dotaci akce „1. MŠ – rekonstrukce vnitřních rozvodů – Velké Opatovice“ a „ZŠ – rekonstrukce sociálního zařízení v bloku C“ a pověřila starostku města k podpisu této smlouvy
3. Dodatek č.1 ke Smlouvě o výkupu dřeva nastojato s LEKURO Cetkovice a pověřila starostku města k podpisu tohoto Dodatku
4. zveřejnění záměru na pronájem části pozemku parc. č. 801/8 v k.ú.
Velké Opatovice o výměře 5 m2

Rada města dne 15.3.2021
I. schválila
5. zápis a usnesení č. 67 z jednání Rady města Velké Opatovice dne
1.3.2021
6. záměr prodeje pozemku parc.č. 528/1 o výměře 193 m2 v k.ú. Svárov u Velkých Opatovic
7. ukončení výpůjčky části pozemku parc.č. 322/1 o výměře 17 m2
v k.ú. Velké Opatovice (zahrádka) dohodou k 1.4.2021
8. ukončení pronájmu zahrádky 2/24 před domem Jubilejní 403 dohodou k 1.4.2021
9. záměr výpůjčky části parc.č. 322/1 o výměře cca 322 m2 v k.ú. Velké
Opatovice
10. smlouvu o výpůjčce V11/2021 s Národním zemědělským muzeem
na sbírkové předměty, které jsou umístěny v Moravském kartografickém centru a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy
11. 2x Licenční smlouvu produktu společnosti Gordic a pověřuje starostku podpisem smluv
12. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 20.6.2019 k akci „Velká Roudka – napojení na vodovod Velké Opatovice“ a pověřuje starostku
města podpisem tohoto Dodatku
13. zařazení do seznamu žadatelů o přidělení bytu v majetku města žadatele: AB a DK
14. záměr přípravy a realizace projektu „Založení zeleně ve městě Velké
Opatovice“ a podání žádosti o dotace SFŽP
15. Základní škole čerpání investičního fondu v částce 240.471,- Kč na
zednické práce ve škole, opravu kanalizace pod pavilonem A a výměnu radiátorů v bazénu
16. Rozpočtové opatření č.2/2021
17. výsledek výběrového řízení zakázky „Velké Opatovice – Inženýrské
sítě a komunikace v lokalitě „Hliníky“ pro výstavbu RD včetně rekonstrukce kanalizační ČS v lokalitě „Pod Dubím“ a kanalizační výtlak“
18. nákup techniky – nákladní auto Multicar M26

Rada města dne 29.3.2021

6. Příkazní smlouvu na činnost BOZP díla „Rekonstrukce sportoviště u Základní školy Velké Opatovice, p. č. 29 k.ú. Velké Opatovice“
s BOZP A STAVBY s.r.o., Brno a pověřuje starostku města podpisem
této smlouvy
7. Přílohu č.1 (ceník) ke Smlouvě na zajištění provozu sběrného dvora ve Velkých Opatovicích pro rok 2021 a pověřuje starostku města
podpisem této přílohy
8. uzavřít smlouvu na výkon technického dozoru investora akcí „Velké
Opatovice, Hliníky – infrastruktura, Velké Opatovice – rekonstrukce
kanalizační ČS Pod Dubím a kanalizační výtlak“ s Ing. Janem Králem, Svitavy a pověřuje starostku města podpisem smlouvy
9. kupní smlouvu na koupi vozidla Multicar M31C včetně 3 kontejnerů v hodnotě 1,5 mil. Kč s LADLE BOOZER s.r.o. a pověřuje starostku
města podpisem této smlouvy
10. účetní závěrku 1. Mateřské školy Velké Opatovice za rok 2020
11. výsledek hospodaření 1. Mateřské školy Velké Opatovice za rok
2020 a jeho rozdělení do fondů dle přílohy
12. účetní závěrku 2. Mateřské školy Velké Opatovice za rok 2020
13. účetní závěrku Základní školy Velké Opatovice za rok 2020
14. výsledek hospodaření Základní školy Velké Opatovice za rok 2020
a jeho rozdělení do fondů dle přílohy
15. zajistit odvoz a dovoz „Zasloužilých hasičů“ hasičským vozidlem
VW Transporter do Ústřední hasičské školy v Jánských Koupelích za
úhradu ceny PHM
16. Základní škole Velké Opatovice čerpat finanční prostředky z investičního fondu ve výši 477.435,- Kč na opravy dle žádosti
17. ukončit spolupráci se společností Konzulta Brno a.s. v rámci projektu Komunikační, varovný a monitorovací systém Jihomoravského
kraje ke dni 31.3.2021
18. výsledek výběrového řízení na výkon technického dozoru investora
akcí „Velké Opatovice, Hliníky – infrastruktura, Velké Opatovice – rekonstrukce kanalizační ČS Pod Dubím a kanalizační výtlak“
19. prodloužit pronájem reklamní plochy pro Město Velké Opatovice
u Penny v Jevíčku o dobu 1 roku

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

Oznámení o přerušení dodávky
elektrické energie

středa 28.4.2021 7:00 - 17:00 celé město
EG.D - provozovatel distribuční soustavy oznamuje, že bude přerušena
dodávka elektrické energie:

středa 28.4.2021 7:00 - 17:00

I. schválila
1. zápis a usnesení č. 68 z jednání Rady města Velké Opatovice dne
15.3.2021
2. záměr pachtu části pozemku parc.č. 322/1, ostatní plocha o výměře
cca 100 m2 v k.ú. Velké Opatovice
3. Smlouvu o pronájmu části pozemku parc.č. 801/8 v k.ú. Velké Opatovice, ostatní plocha o výměře 5 m2 s Alza.cz a.s. a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy. Záměr pronájmu byl zveřejněn 2.3. – 18.3.2021
4. pronájem části pozemku parc.č. 901/2, ostatní plocha o výměře cca
20 m2 a části parc.č. 1312/1, ostatní plocha o výměře cca 50 m2, oba
v k.ú.Velké Opatovice a pověřuje starostku města podpisem smlouvy. Záměr pronájmu byl zveřejněn 26.2. – 14.3.2021.
5. Příkazní smlouvu na činnost BOZP díla „Velké Opatovice, Hliníky –
infrastruktura, Velké Opatovice – rekonstrukce kanalizační ČS Pod
Dubím a kanalizační výtlak“ s Janou Vašíčkovou, Pelhřimov a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy

vypnutá oblast:
Celá obec Velké Opatovice
Odběratelská trafostanice Velké Opatovice - Vodárna (č. 301267)
Odběratelská trafostanice Velké Opatovice - EZ (č. 301265)
Odběratelská trafostanice Velké Opatovice - Družstvo (č. 301266)
Odběratelské trafostanice Velké Opatovice - Ústav (č. 301268)
Odběratelská trafostanice Velké Opatovice - Koupaliště (č. 700785)
Odběratelská trafostanice Velké Opatovice - ČOV (č. 702868)
Odběratelská trafostanice Velké Opatovice - Gerbrich (č. 706666)
Vypínání se netýká hlavního přívodu „šamotky“ P-D Refractories
CZ a.s.
Viz podrobný seznam odběrných míst na úřední desce.
Pro další informace volejte infolinku 800 22 55 77.

www.velkeopatovice.cz
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Rekonstrukce sportoviště u ZŠ Velké Opatovice
I. etapa
Současná podoba sportoviště u ZŠ ve Velkých Opatovicích je od roku cca 19761977. Od této doby neproběhla žádná větší rekonstrukce této části. Sportoviště je již technicky
i morálně velmi zastaralé a nesplňuje nároky současné výuky a doby. Proto se vedení města
rozhodlo připravit projekt na postupnou rekonstrukci sportoviště. Projekt I. etapy byl dokončen
v roce 2020 a byla podána žádost o dotaci, se kterou jsme byli úspěšní.
Dne 1.4.2021 byla tato rekonstrukce zahájena a v rámci I. etapy bude realizováno: příprava území, odvodňovací systém, podkladní vrstvy s použitím štěrkodrtí, umělý vodopropustný povrch
(tzv. tartan) v sektoru běžecké dráhy a oválu, sektor skoku do dálky a vrhu koulí, zpevněné přístupové plochy se schodišti a rampou, záchytné oplocení, sportovní vybavení, mobiliář, drobné
terénní úpravy aj.
Zhotovitelem této rekonstrukce je vítěz výběrového řízení společnosti VYSSPA Sports Technology s.r.o. Plzeň s celkovými náklady na stavbu ve výši 6.347.417 Kč vč. DPH. Přislíbená výše
dotace z Ministerstva pro místní rozvoj (Podpora rozvoje regionů 2019+) je v maximální výši
3.808.450 Kč vč. DPH (60%). Rekonstrukce I. etapy bude dokončena do konce července tohoto
roku.
Vedení města již připravuje projektovou dokumentaci na dokončení celého sportoviště u ZŠ,
tzv. II. etapu. A pokud budou možnosti čerpání dalších dotací, tak se pokusí je opět využít.
Zrekonstruované sportoviště
přispěje ke kvalitní výuce tělesné výchovy a bude také sloužit
pro sportovní využití veřejnosti
za předem stanovených podmínek. Tímto projektem vedení města pokračuje v rozsáhlé
rekonstrukci celého komplexu
základní školy s maximálním
využitím dotací, které se nám
daří úspěšně získávat.
Ing. Kateřina Gerbrichová,
starostka města
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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

1.5.

2.5.

8.5.

9.5.

15.5.

16.5.

22.5.

23.5.

Zimní údržba komunikací v našem městě
K napsání tohoto článku mne motivovaly dotazy některých občanů k údržbě komunikací v našem městě v zimním období.
Tak tedy, pokud je zima mírná, jako například ta minulá, není tento problém na pořadu dne.
Vaše stížnosti začínají v čase, kdy hustě chumelí, takže technika ani lidé nestačí pojmout a odklidit návaly sněhu.
Proto bych chtěl objasnit princip, který je v našem městě zaveden v období od 1. 11. do 31. 3.
následujícího roku, kdy jsou komunikace udržovány v režimu zimní údržby.
Zimní údržba místních komunikací je prováděna na základě Plánu zimní údržby, který je schválen zastupitelstvem města Velké Opatovice. V tomto plánu jsou schváleny konkrétní trasy
s určením pořadí důležitosti, včetně lhůt pro provedení zmírnění následků působení zimních
klimatických podmínek. Pro ty z vás, kteří by měli zájem zjistit, v jakém pořadí jsou komunikace
v plánu zařazeny, je to možné vyčíst na internetových stránkách našeho města.
Časté střídání chladných a teplých dní přinášelo drobné komplikace, kdy se ujeté sněhové vrstvy začaly rozpadat a při následném oteplení odtávající sníh začal opět namrzat a vytvářely se
hluboké koleje. Letošní zima by se dala z pohledu silničářů charakterizovat jako nestálá, ale
jinak by se mohla zařadit z dlouhodobého období mezi průměrnou.
Náklady na zimní údržbu byly v letošní sezóně vyčísleny celkem na 177381 Kč
Zima znamená sníh a sníh zase starosti…
Přes všechny výše uvedené skutečnosti si s námi občas počasí hraje tak, jak si zrovna nepředstavujeme, a proto někdy nastane v zimním období i taková kalamitní situace, že ani technika,
ani lidé nestíhají sníh odklízet.
Bohužel ne všechen sníh je možné uklidit z relativního pohodlí traktoru, a tak ke slovu přichází
i drobnější mechanizace a nevyhneme se ani obyčejnému koštěti, hrablu nebo lopatě.
Je na místě zde poděkovat pracovníkům města, VOS zemědělců a firmě JZL za jejich úsilí při
odklízení sněhu.
Jaroslav Bárta, místostarosta města

www.velkeopatovice.cz
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29.5.

30.5.

MDDr. Veselý (MDDr. Veselá)
Letovice,
Masarykovo náměstí 162/38
792 325 591
MDDr. Veselý Petr
Letovice,
Masarykovo náměstí 162/38
792 325 591
MDDr. Vrbová Markéta
Knínice u Boskovic, 330
774 844 735
MUDr. Žilka Vlastimil
Benešov, 19
516 467 313
MUDr. Beranová Alžběta
Blansko, Gellhornova 9
735 056 656
MDDr. Bočková Eva
Kunštát, nám. ČSČK 38
516 462 203
MUDr. Bočková Jana
Kunštát, nám. ČSČK 38
516 462 203
MDDr. Dufková Simona
Blansko, Pražská 1b
721 425 074
MUDr. Fenyk Vlastimil
Letovice, Tyršova 15
516 474 310
MDDr. Fojtíková Veronika
Rájec, Zdrav. středisko
516 432 138

Vzpomínka
Lásku měla na rtech,
dobrotu v srdci,
poctivost ve své duši...

Dne 11. května uplyne velmi smutný rok,
kdy nás opustila naše milovaná maminka

MILOSLAVA KOUŘILOVÁ
Máme tě v srdcích napořád...
Manžel a dcery s rodinami
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Co nového u nás ve škole - Otevíráme!
Už je to tady, konečně jsme se dočkali! Sice má návrat dětí do školy řadu překážek, rotace, testování dvakrát
týdně, ale my se nedáme! Toho bohdá nebude, aby české učitelky a čeští
učitelé z boje utíkali! Naše škola obdržela dodávku testů Singclean, který se
skládá z testovací tyčinky, zkumavky
s kapátkem, pufru s fyziologickým
roztokem a testovací kazety. Takže
celý odběr připomíná badatelskou
činnost. Děti si vše nachystají, vydesinfikují ruce, „polechtají“ se v nose a pak s pomocí roztoku nakapou
odběr na testovací kazetu. Ve všech třídách kromě třídních pomáhají
i další učitelé, kteří jsou všem nápomocni. K dispozici jsou i videa a návody, děláme vše pomalu a postupně, abychom to zvládli.
Škola je nachystaná, všichni chystali své třídy i nové učebny. Vybalovaly se pomůcky, čistily ty starší,
opravovaly, uspořádaly do nových skříní, zdobily se nové nástěnky. Na choby přibyly nové
sedáky, proměňuje se i vestibul
školy.
Pojďme na malou exkurzi, nejprve učebny přírodopisu s vystavenými pomůckami. Máme
i nové sbírky motýlů!
V laboratoři fyziky už je také vše
nachystáno na nové pokusy.
Vystaveny jsou například různé
modely vah a nové čekají na laboratní práce.

V modrých krabicích se schovávají
různě sady na pokusy – třeba optika, mechanika, model různých
zdrojů elektrické energie.

A své nové místo získala i sbírka
různých názorných modelů, třeba
motoru.

Naši pedagogové se také učili pracovat
s novými pomůckami, takže vedle celé
řady školení k distanční a online výuce
absolvovali zaškolení v nových učebnách
a s novou technikou. Ke školení jsme využili i kolegiální nabídky ze ZŠ Jaroměřice,
k online nástrojům vedl webináře i pan
učitel Marek Řeháček, fungovalo i sdílení
příkladů dobré praxe. Vedle toho je škola
zařazena i do programu Pomáháme školám
k úspěchu a pokračujeme i online v tzv šablonách, například pokračuje čtenářský klub
Vočko a rovněž distančně pokračují i podpůrná opatření – pedagogická intervence
a předmět speciální pedagogické péče.
Pro naše budoucí školáčky jsme připravili únikové online hry, kde si děti mohly se
svými rodiči vyzkoušet některé úkoly, které
by jinak proběhly v rámci projektu Předškoláček a mohly pak získat diplom. Zároveň se
virtuálně prošly i po naší škole. Celkem byly
připraveny 4 hry, startovalo se vždy v pátek
a to jak na FB, tak i na webu školy.
Stejně virtuálně se konal i zápis do 1. tříd,
letos děti aspoň na webu a FB školy vítal
krteček.
Skleník neustále vzkvétá! Další sklizeň
zeleniny do školní kuchyně! Tentokrát salát
a ředkvičky.
V minulém článku jsme psali také o úspěších našich dětí. S hrdostí oznamujeme, že
žákyně Linda Tománková ze 9. B zvítězila
i v okresním kole chemické olympiády a rovněž v tomto předmětu nás bude reprezentovat v kole krajském! Již se online zúčastnila krajského kola v matematické olympiádě,
kde byla úspěšným řešitelem.
Děkujeme za reprezentaci a přejeme všem hlavně zdraví!
									
Mgr. Markéta Illová

Ve staré sklárně
(Vzpomínka)

A také v chemii by se už brzy moh- Nové prvky najdeme i na chodly konat pokusy a různé experi- bách školy, máme nová místa pro
menty.
posezení a popovídání. Doufáme,
že je děti budou moci brzy využít.

S černou konvičkou v ruce,
z níž jenom melta voní,
ohňové plameny prudce
své světlo z pecí roní.

V plamenech sklo se rodí …
Těch rozmanitých tvarů!
Očima jako lodí
projíždím po prostoru.

Čekám tu na tatínka v prachu,
jenž kryje tvrdou zemi
-dívenka plná strachu –
a trochu k pláči je mi.

Fortelní mistři foukači
výtvarná díla tvoří …
A když píšťalu otáčí
světlo i v srdcích hoří.

Dlouhé píšťaly, skláři
a rozžhavené pece,
vzduch jiskřičkami září
jak ohňostroj na řece.

Od těch dob vidím stále
to kouzlo sklářské dřiny,
zatímco v rozzářené hale
je sklářský svět už jiný.

Jarmila Klimešová (dcera skláře Julia Pelíška)

www.velkeopatovice.cz

  



K ZÁPISU
DO MŠ

Co můžou rodiče očekávat?
• plnou kvalifikovanost pedagogů
• výbornou spolupráci se ZŠ
• partnerský přístup
• rozvoj dítěte v souladu s ŠVP
• příjemné prostředí
• chutnou a vyváženou stravu

Přihlášky a více informací naleznete na webových
stránkách www.2msvelkeopatovice.cz nebo na tel.čísle
737 002 317.

nabízíme:

• nové kamarády
• spoustu legrace
• nezapomenutelné zážitky
• spoustu hraček a her
• výlety, karnevaly
• hodné paní učitelky

zve všechny zájemce

Co můžou vaše děti očekávat?

1.mateřská škola Velké Opatovice, příspěvková organizace
Dlouhá 429, 679 63 Velké Opatovice
tel.: 516 477 441

Pro školní rok 2021/2022 se uskuteční přijímání žádostí
bez přítomností dětí v termínu od 2.5. - 16.5.2021.

CHARITA BLANSKO POMÁHÁ

CHARITNÍ KRIZOVÁ POMOC

www.velkeopatovice.cz

Přihlášky a bližší informace jsou k dispozici na
www.zusvelkeopatovice.cz
Tel.: 777 339 770
email: siska.zus@vopatovice.net

SLUŽBY JSOU BEZPLATNÉ (NA LINCE DŮVĚRY VOLAJÍCÍ PLATÍ HOVOR DLE SVÉHO
TARIFU).
PO DOMLUVĚ MŮŽEME PŘIJET ZA VÁMI.
BLIŽŠÍ INFORMACE O PRÁCI CHARITY BLANSKO NA WWW.BLANSKO.CHARITA.CZ

Výtvarný obor: čt 10. 6. 2021 15,00 – 17,00 (učebna výtvarného
oboru ZUŠ, Zámek 14 – vchod od letního kina)

-Řešíme s lidmi jejich dlouhodobé problémy, např. nefungující vztahy v rodině,
nedostatek financí, osamělost, problémy s bydlením, zaměstnáním
-Pomáháme při jednání s úřady, s lékaři, s exekutory a s vyřizováním dalších
osobních záležitostí

Literárně dramatický obor: st 9. 6. 2021 15,00 – 17,00
(učebna LDO v budově ZŠ Velké Opatovice)

tel. 731 626 173, e-mail: teren@blansko.charita.cz

housle, viola, violoncello, zobcová flétna, příčná flétna, saxofon,
trubka, lesní roh, klavír, varhany, klávesy, kytara, elektrická a
basová kytara, akordeon, bicí nástroje, sólový zpěv

TERÉNNÍ PROGRAMY –
SPONA–SPOLEČNÁ CESTA

Hudební obor: po 7. 6. 2021 14,00 – 17,00 (prostory ZUŠ)

- Linka důvěry řeší s lidmi jejich strachy, obavy, nejistotu, osamělost a další
problémy
- Pomáháme po telefonu nebo po e-mailu lidem v akutní krizi a nabízíme
porozumění a podporu v jejich obtížné situaci
- Pokud se cítíte osamělí a chtěli byste si povídat přes telefon pravidelně, tak
nabízíme program Dobré srdce na dálku = rozhovory s vybraným
dobrovolníkem

od 7. 6. do 11. 6. 2021

tel.: 516 410 668, 737 234 078 – NON STOP
e-mail: pomoc@blansko.charita.cz

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

LINKA DŮVĚRY BLANSKO

srdečně zve na

- Podpora lidem bez omezení věku při řešení jejich potíží, např. rodinných
problémech, vážném onemocnění, osamělosti, úmrtí v rodině, ztrátě
zaměstnání nebo jiné traumatizující události
- Pomáháme s vyřizováním soc. dávek, při jednání s úřady, lékaři, nabízíme
pomoc psycholožky atd.

Základní umělecká škola Velké Opatovice

tel. 516 417 351, e-mail: krizovapomoc@blansko.charita.cz

/5
ředitelkou školy Mgr. Alenou Javůrkovou, Mob.: 737 705 397, e-mail: skolka1@velkeopatovice.cz, web: www.1msvelkeopatovice.cz

VÁS ZVE

příjemné, téměř rodinné prostředí, tři smíšené třídy, inovovaný školní vzdělávací program
saunování v budově školy, plavání v ZŠ, pohybové vyžití dětí ve třídách, zahradě
prodloužené pobyty venku, výlety, tématické vycházky
návštěvy kulturních akcí, nadstandardní aktivity, společné akce s rodiči, spolupráci se ZŠ, ZUŠ
poradenskou činnost, spolupráci s psycholožkou, logopedkou
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ČERVENÝ BALÍČEK

ŽLUTÝ BALÍČEK

ZELENÝ BALÍČEK

61 TV programů

87 TV programů

200 MB internet

400 MB internet

87 TV programů
650 MB internet

ZA

489 Kč

ZA

699 Kč

+ 5 GB mobilních dat, volání
a sms za 1 Kč

ZA

1249 Kč

Jednorázový aktivační poplatek za připojení televizních nebo datových služeb je 1.500 Kč, v případě využívání služeb minimálně po
dobu 24 měsíců jsou tyto poplatky 0 Kč. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH. Modem včetně instalace v hodnotě 2 450 Kč ZDARMA.
KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o., Ruská 8, 101 00 Praha 10 | Zákaznická linka: 848 800 858 | e-mail: obchod@ktcz.eu

www.velkeopatovice.cz
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TRÉNINK PAMĚTI NA KVĚTEN

Výběr z knižních
novinek městské
knihovny
Autor

Název knihy

Waxman, Abbi

Drbny z předměstí

Žánr
společenský

Blackhurst, Jenny

Než bude pozdě

psychologický

Harmel, Kristin

Vinařova dcera

společenský

Carpenter, Emily

Prokletí horské dívky

psychologický

Mayhew, julie

Bezvýchodná situace

thrillery

Bowen, Sarina

Když jsme se poznali

milostný

Vareille, Marie

Láska ve světě lichých ponožek

romantický

Thorton, Rebecca

Osudný okamžik

psychologický

Aycox, klára

Pech

detektivní

Jakoubková, Alena

Pod lampou není vždy tma

společenský

Springora, Vanessa

Svolení

autobiografický

Beletrie pro dospělé

McCreight, Kimberly V dobrém i zlém

thrillery

Lacrosse, Marie

Vinařství: Nový začátek

historický

Brown, Sandra

Zachráněné dopisy

romantický

Sarginson, Saskia

Lavička

milostný

Lloyd, Sam

Les vzpomínek

detektivní

Martin, Ibon

Tanec tulipánů

detektivní

Pro děti a mládež

Vážení čtenáři Zpravodaje. Ti z Vás, kteří luští kvízy na trénink paměti asi v dubnovém
čísle zaznamenali, že hned v prvním úkolu
nebylo možné dohledat název státu – jak
znělo zadání. Chybička se vloudila a vypadlo nám jedno slovo. Správné znění bylo: Do
slaného štrúdlu přidáme ovčí sýr i ementál. A máme odpověď – Sýrie. Omlouváme
se za vzniklou chybu.
Správné odpovědi: 2 - Peru, 3 - Mali, 4 - Ukrajina, 5 - Litva, 6 - Omán,
7 - Katar, 8 - Laos, 9 - Čína, 10 – Irsko, 11 – Polsko, 12 – Rusko, 13 – Nepál.
V dnešním cvičení zavzpomínáme na známé osobnosti. Často se díky
jedné známé osobě dozvíme o té druhé právě díky tomu, že spolu tvoří anebo tvořily pár. Spojte dvě jména, která k sobě patří nebo někdy
v minulosti patřila.
										
							
Vaše odpovědi
1. Zlata Adamovská

a) Ondřej Neff

2. Hana Zagorová		

b) Josef Vinklář

3. Ljuba Krbová		

c) Alice Wienerová-Mahlerová

4. Jana Hlaváčová		

d) Václav Vydra ml.

5. Ivanka Devátá		

e) Olga Scheinpflugová

6. Veronika Žilková		

f ) Anna Tichá

7. Oldřich Nový		

g) Věra Tichánková

8. Hana Maciuchová

) Radek Holub

Peroutková, Ivana

Anička a její kamarádky

příběhy pro děti

Peroutková, Ivana

Anička a divadlo

příběhy pro děti

9. Jana Boušková		

i) Hana Gregorová

Peroutková, Ivana

Anička a Velikonoce

příběhy pro děti

10. Karel Čapek		

j) Petr Štěpánek

Levine, Karen

11. Ferenc Futurista

k) Eva Hrušková

12. Barbora Hrzánová

l) Jiří Adamíra

Smolíková, Klára

Hanin kufřík: příběh dívky, která příběhy pro
se nevrátila
mládež
Já, Finis
dobrodružný sci-fi
Písečníci a bludný asteroid
dobrodružný sci-fi
Děda kamnář a toulavý pecivál příběhy pro děti

13. Jan Skopeček		

m) Martin Stropnický

Smolíková, Klára

S Komenským do komiksu

příběhy pro děti

14. Radek Brzobohatý

n) Štefan Margita

Smolíková, Klára

Tajná dvojka: Zbloudilá střela

dobrodružný

15. Jan Přeučil		

n) Luděk Munzar

Smolíková, Klára

Tajná dvojka: Případ ztraceného dobrodružný
koně

Dvořák, Václav
Dvořák, Václav

/9

Naučná literatura
Ruiz, Miguel

Čtyři dohody

filozofie

Poncarová, Jana

Děvčata první republiky

autobiografie

Přejeme příjemné luštění. Správné odpovědi opět najdete v příštím
čísle.
Použitá literatura: Nešporová, Veronika. Dobrá myslivna. První vydání.
Praha: Pointa Publishing s.r.o., 2020, 268 stran. ISBN 978-80-7650-155-3
								Knihovna

www.velkeopatovice.cz
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Nedožitá životní jubilea

P. František Lízna

- Ing. Krantišek Krejčíř – do Velkých Opatovic přišel jako zástupce ředitele ZŠ v r. 1968 a od roku 1972 se stal ředitelem právě nově budované školy. Zasloužil se mimo jiné o zřízení školní zahrady a skleníku.
Je to 20 let, co zemřel. Jeho rozloučení se konalo za velké účasti lidí
v obřadní síni v Boskovicích. Letos by mu bylo 95 let.

Mnozí z vás jste o něm slyšeli a sledovali jeho pohřeb v televizi. Jenom
v krátkosti si připomeneme, co se týká jeho samého. Je pravda, že se
narodil v Jevíčku. Mnozí v vás ale nevíte, že se s rodiči později odstěhoval do Velké Roudky. Do osmileté školy ve Velkých Opatovicích chodil
se svými spolužáky denně pěšky tam a zpět.
Po dostavění čtyřbytovek na Strážnici se do Opatovic přestěhovali. Studoval Jedenáctiletou střední školu v Jevíčku (nyní Gymnázium, pozn.).
Jak to bylo dále, už víte. Když už žila jen maminka, dle možnosti ji navštěvoval. Přes veškeré překážky vystudoval a stal se knězem. První
primiční mši sv. měl u nás v kostele sv. Jiří 6.7.1974. Když bylo výročí
– 45 let kněžství – chtěl mít též u nás 6.7.2019 v kostele sv. Jiří mši sv.
Jenomže tou dobou byl v nemocnici, a tak přijel 1.8.2019.
Do Pamětní knihy města napsal: „S láskou Vám všem žehnám poté, co
jsem zjistil, že na mě vzpomínáte. Mši sv. jsem sloužil za všechny živé
a zemřelé, co se mé první primiční mše zúčastnili a i při mši sv. za 45 let.
Váš oddaný kněz František Lízna.“
Byl náš spolužák, a tak se v roce 2013 zúčastnil 10. setkání spolužáků
ročníku 1941. Ze setkání máme společnou fotografii. I kostel sv. Jiří
jsme také navštívili, bylo pěkné. A nezapomenutelné! A poslední!
P. František Lízna SJ zemřel 4.3.2021 v nedožitých osmdesátinách.
Zůstává jen vzpomínání.
V příštím Zpravodaji města si vzpomeneme na p. Františka Kouřila a na
náš kostel sv. Jiří, který bude letos slavit 230 let – 1791-2021!
									
Marie Pospíšilová

- Oldřich Kozák – po zrušení jednotřídky v Uhřicích v r. 1975 přišel do
Velkých Opatovic jako zástupce ředitele pro nižší stupeň. Měl dlouholeté zkušenosti s dětmi, byl oblíben dětmi a hlavně mezi spolupracovníky pro přátelskou povahu. Zemřel po zdravotních potížích ve
věku pouhých 56 let. Letos by měl 90 let.
- Jiří Hadáček – v r. 1965 přišel do ZŠ Velké Opatovice jako učitel tělesné výchovy a sportu. Dosahoval na zdejší škole se svěřenými žáky
velmi dobrých výsledků. Vedl výborně plavání ve školním bazénu,
spartakiádní vystoupení žactva, jeho záliba byla mimo jiné basketbal. Byl velmi aktivní. Zemřel předčasně v 66 letech. Občané města se
s ním rozloučili ve zdejší sokolovně, v níž se soustřeďovala rozsáhlá
činnost TJ Sokol právě pod jeho vedením. Sepsal také publikaci historie Tělovýchovné Jednoty Sokol ve Velkých Opatovicích. Letos by
měl 85 let.
- Robert Jordán – učitelské začátky jej přivedly do velkoopatovické
školy v r. 1968. Vyučoval český jazyk a dějepis. S žáky si dobře rozuměl a měli jej rádi. Zemřel v dubnu krátce před dovršením šedesátin.
Rozloučení se konalo ve velké obřadní síni v Boskovicích též za velké
účasti. Letos by měl 80 let.
V dalším Zpravodaji vzpomeneme ještě na učitele Mgr. Stanislava Čadu.
Všichni vzpomínaní významným způsobem přispívali k celkové úrovni
velkoopatovické školy. Každý z nich svým osobitým způsobem byl jiný
a neopakovatelný. Přesto zůstávají v našich myslích jako obětaví kolegové, učitelé i přátelé, na něž se nezapomíná.
Další významné osobnosti města Velkých Opatovic
- Karel Otáhal, akademický sochař – letos 100 let od jeho narození
– v únorovém Zpravodaji od pí Zdenky Budínové
- Gabriela Maršálková – rodačka místní – 130 let od narození. Byla
velkou historičkou – historii milovala. Díky ní máme v mnoha rodinách rodokmeny postupně všech opatovických významných rodů.
Její zásluha o zpracování archivů, matrik a kronik jsou nedocenitelné.
Díky ní měli možnost čerpat z nich při psaní dějin obce pan profesor
ThDr. Bohumil Zláma a p. František Kouřil. Z jejich materiálů věnovaných obci, je možné čerpat do dneška. Zemřela v 88 letech před 42
lety.
- Antonín Hrdlička – také se velmi zajímal o historii obce. Pracoval
celý život ve zdejší šamotce. Je rodákem. Letos by měl 100 let. Byl
jeden ze zakladatelů HVK – Historicko-vlastivědného kroužku při ZV
MŠLZ, založeného v r. 1956. Jeho zásluhou bylo, že sbírka nerostů
z pozůstalosti baronky Heslingerové uložená v Březinách se dostala
do Památníku města nyní v Muzeu města. V r. 1964 se stal členem
redakční rady vlastivědného časopisu Malá Haná do r. 1978. mimo
jiné sepsal mnoho historických článků o Malé Hané. Zemřel před 33
lety. Vzpomínám a mnozí také, jak vždycky o vánočních svátcích vytruboval o půlnoci na Opatovičkách na zvířecí roh.

Mladí hasiči zůstávají v kondici
a pomáhají
Bohužel nám v dnešní době nejsou umožněny společné tréninky mladých hasičů v tělocvičně ani na sportovišti Bobrov v zámeckém parku.
Naši mladí hasiči ale nezahálí a sportují dál, nyní se rozhodli podpořit
i dobrou věc a pomoci hasičům v Kravařích.
Mladí hasiči se zúčastnili virtuálního závodu Běh pro hasiče 2021. Tento
závod se uskutečnil na podporu kravařských hasičů. Jedná se o partu
hasičů, kteří se rozhodli založit novou jednotku a tím také založit novodobou kapitolu dobrovolných hasičů v Kravařích, nyní ale potřebují
velký finanční obnos na vybavení jejich hasičské zbrojnice a také na
svoje vybavení, aby byli při náročných výjezdech v bezpečí.
Závod obsahoval osm možných tratí. Naši mladí hasiči si vybrali Běh
s hadicí na 1 km a trať dlouhou 6 km – Hasím požár během. Cílem bylo
v průběhu 14 dnů uběhnout danou trať a nahrát svůj výsledek na
webové stránky. Náš sbor reprezentovalo celkem 12 mladých hasičů
a my jim z celého srdce
děkujeme, že se i v této
náročné době udržují
v kondici a zároveň pomáhají ostatním.
SDH Velké Opatovice

Ještě bude letos mnoho výročí významných občanů, ale o nich podrobněji až příště.
							
Marie Pospíšilová

PŘEHLED AKCÍ NA MĚSÍC KVĚTEN 20021
BOROTÍN

Zrušení akce

1.-9.5. Jaro v zahradě – pořádá Arboretum
Borotín – otevřeno 9 – 17 hod.

Vážení spoluobčané, z důvodu prevence šíření onemocnění koronaviru došlo ke zrušení akce
Májové posezení, které se mělo konat 1. 5. 2021 v areálu zámeckého parku.
Děkujeme za pochopení a budeme se těšit na příští setkání.
Za ZO KSČM Velké Opatovice Němec Josef

SVĚTLÁ

www.velkeopatovice.cz
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Vypínaní zastaralých systémů

televizního vysílání v síti kabelové
televize ve Velkých Opatovicích
bylo dokončeno
Vážení zákazníci kabelové televize,
od 23. března do 6. dubna 2021 bylo postupně ukončováno zastaralé doplňkové analogové vysílání a DVB-T. Naši
technici pomohli 66 zákazníkům přeladit televize a 33 zákazníkům nainstalovali dodané set-top-boxy, aby mohli
i nadále využívat svůj stávající starý televizor.
Po vypnutí posledního analogového TV programu byla
do hlavní přijímací stanice namontována a zprovozněna
nová centrální datová stanice CASA 3200, která nahradila
stávající technologii a má dvojnásobně vyšší přenosovou
kapacitu, která v současné době činí 2,4/1 Gbit/s. Celková
přenosová kapacita optického datového okruhu z Prahy
do Velkých Opatovic je 10 Gbit/s a v současné době je tato
kapacita využívána pro TV distribuci a Internet průměrně
v rozsahu cca 15 - 20 %.
Vzhledem k tomu, že po vypnutí zastaralých TV distribucí
na 33 frekvencích došlo k výraznému odlehčení sítě, nahrazujeme původní televizní provoz provozem internetovým
s kapacitním nárůstem o 100 %. Od 1. dubna 2021 máme v
nabídce nové rychlejší tarify na internet. U nejvyššího tarifu
„URAGÁN“ je maximální rychlost do 650 Mbit/s. Pro plné
využití nových vysokorychlostních tarifů internetu je nezbytné u některých zákazníků vyměnit zastaralý jednokanálový modem za nový vícekanálový v hodnotě 2.450,- Kč
s možností integrované WiFi technologie. Tuto výměnu
provádíme bezplatně.
Zároveň jsme pro všechny stávající i nové zákazníky
vytvořili 3 atraktivní balíčky služeb:
Červený balíček za cenu 489,- Kč měsíčně obsahuje:
- 61 TV programů MALÉ programové nabídky
- internetové připojení do 200 Mbit/s

ŽIJI MEZI BLÁZNY
28.03.2021 uplynulo 19 roků, co zemřel můj tatínek pan ZDENĚK BUDÍN. Než zemřel, stihl napsat knihu „ŽIL JSEM MEZI BLÁZNY“.
A my si právě připadáme, že mezi blázny žijeme.
Přichází pondělí a manžel mi volá do práce, co jsi dala psovi, že tak
zvrací? No nic, co bych mu dávala? Pejsek celé odpoledne zvrací, polehává nežere. Uvidíme co bude v úterý, jestli pojedeme na veterinu.
V úterý je mu lépe. Přichází středa a manžel mi opět volá do práce. Našel jsem návnadu na otravu našeho pejska, špekáček plný listů nakrájeného oleandru. Nechápeme, proč je někdo tak zlý a krutý. Ještěže jsou
pejsci chytří tvorečkové, co jim neudělá dobře, podruhé nesežerou. Ve
čtvrtek nacházíme opět návnadu a ještě lépe nachystanou.
Na zahradu chodí i naše dvě malé vnučky. Oleandr dokáže otrávit
i malé dítě. I naše vnučky ví, že pejsek štěká, kočka mňouká, kráva bučí,
koza mečí.
Takže, jestli to ten člověk neví, že psi štěkají, naše holčičky mu to rady
vysvětlí. Víme, že je doba zlá, ale nemusíme se mstít na nevinných tvorech.
Myslíme si, že takový člověk nemůže mít žádné svědomí. Pejsek je náš
člen rodiny.
Je to smutné.
						
Olivovi

Žlutý balíček za cenu 699,- Kč měsíčně obsahuje:
- 87 TV programů VELKÉ programové nabídky
- internetové připojení do 400 Mbit/s
Zelený balíček za cenu 1.249,- Kč měsíčně obsahuje:
- 87 TV programů VELKÉ programové nabídky
- internetové připojení do 650 Mbit/s
- 5GB mobilních dat a volaní za 1 Kč/min. a SMS za 1 Kč do všech sítí
v ČR s naší SIM kartou KT mobil. SIM kartu poskytujeme zdarma.
Všichni, kteří budou mít zájem využít výše uvedených zvýhodněných
balíčků, nás mohou do 31. května kontaktovat na zákaznickou linku:
848800858 nebo elektronicky na e-mailovou adresu: obchod@ktcz.eu
Stávající zákazníci si mohou ověřit rychlost svého připojení internetu
na: www.rychlost.ktcz.eu
Pro objektivní měření by měl být PC připojen k síti kabelem, nikoliv
přes WiFi.
Novým zákazníkům poskytujeme aktivační poplatky za připojení televizních a datových služeb v celkové hodnotě 3.000,- Kč při využívaní
služby na 24 měsíců za 0,- Kč. Zároveň poskytujeme všem novým zákazníkům dodání a instalaci vícekanálového moderního kabelového
modemu s WiFi technologií v hodnotě 2.450,- Kč zdarma.
Vaše KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o.
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DR. OPTIK Moravia
Masarykovo náměstí 158
LETOVICE
tel.: 736 629 679
email: letovice@droptik.cz
Akce platí na vybrané obruby a skla
od 1. 3. do 31. 5. 2021

DrOptikMoraviaSro
dr.optik_moravia
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Sháním domek, či chalupu se zahradou,
tak do 10 km v okolí Opatovic.
Může být i horší stav. Tel.č.: 604605814
Koupím BYT v Opatovicích 1+1 nebo 2+1,
družstevní nebo osobní.vl, nevadí ani
původní stav. Děkuji. Tel.č.: 774945405
Helena Zbořilová – Kadeřnictví, ul. Dlouhá 283,
Velké Opatovice hledá kadeřnici,
které by pronajala křeslo.
Zájemkyně pište na: zborilovahelena@seznam.cz
s krátkým životopisem a telefonním číslem.
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