LEDEN 2021

Zpravodaj
města Velké Opatovice
NOVOROČNÍ SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, doufám, že vánoční svátky prožíváte v kruhu svých nejbližších,
a že jste si dokázali najít čas i na odpočinek a relaxaci, abyste mohli do nového roku 2021
vstoupit pevným krokem.
Máme za sebou rok 2020, velmi zvláštní rok, který nám přinesl do našich životů mnoho změn
a zkoušek. I přes pandemickou krizi se svět a život nezastavil a my jsme ho, každý v rámci svých
možností, prožili, jak jsme nejlépe mohli. Věřím, že nás v příštím roce čeká více příležitostí
pro společné chvíle s kulturními, sportovními a společenskými zážitky a časem stráveným ve
společnosti.
Ráda bych chtěla touto cestou velmi poděkovat všem, kteří se jakkoli podílí na chodu a na životě
v našem městě. Poděkování patří jak zastupitelům, členům osadních výborů a členům zřízených
výborů a komisí města, tak všem pracovníkům našeho města, spolkům a organizacím za jejich
vykonanou práci. Také bych chtěla poděkovat všem pracovníkům služeb (v sociální oblasti,
řidičům, prodavačům, lékařům, hasičům, dobrovolníkům aj.), kteří v napjaté atmosféře pandemických opatření museli nebo chtěli vykonávat služby pro nás občany.
Dovolte mi za sebe a za všechny členy Rady města Velké Opatovice popřát všem do nového roku
2021 především pevné zdraví, hodně radosti, lásky, tolerance a velkou míru tvůrčí energie. Ať do
následujícího období vykročíte spokojení, ať se vaše sny a všechna větší i drobná přání promění
ve skutečnost a jsou zaslouženou odměnou za všechno vaše každodenní snažení.
		

Ing. Kateřina Gerbrichová, starostka

Maličký andílek
za oknem stál
štěstí a pohodu
všem lidem přál,
aby v novém roce
lásku, radost, zdraví měli
a na sebe se usmívali.

Dušičkový rozhovor
s přáním do nového
roku
Vy mrtví, tvrdě si tu spíte,
běh života už netušíte,
váš dech se vznáší nad oblaky
a popohání černé mraky,
až zmizí kdesi v dálném šeru
jež ustýlá si do éteru.
Vy mrtví, v myslích blízkých spíte
a střety světů netušíte.
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lidem
přál,
Svšem
větrem se snoubí
vichr choroby
všem
lidem
přál,–
jenž vybírá si svoje živé,
aby
novém
kliďasy,
aby lidivv náruživé,
novém roce
roce
poctivce, dravce, keťasy,
lásku,
radost,
měli
na všechny
zbraň svouzdraví
vytasí!
lásku,
radost,
zdraví
měli
a
sebe
se
usmívali.
Jen Bůh
zůstává nad
a na
na
sebe
sevěcí,
usmívali.
když „covid“ všechno převrací
a lidské duše v žalech tlejí
ve vůních jedu orchidejí.

Děti
1.
Děti a
a zaměstnanci
zaměstnanci
1. MŠ
MŠ na
na Dlouh
Dlouh
Nad hroby mrtvých zkáza mlčí,

Děti a zaměstnanci 1. MŠ na Dlouhé ulici

nad strachem živých hlasy vlčí
sčítají seznamy nových obětí …..
Zachráníme svět pro děti,
pro krásu dcer a chrabrost synů?
Vykoupíme svou lidskou vinu?
Mrtví a živí – jeden svět,
jejž zdobí zvadlý dušičkový květ.
Sjednotíme se svorně při práci,
jež odvahu a sílu navrací.

JASNOU MYSL, PEVNÉ ZDRAVÍ,
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Vám přejí

Ať s novým rokem unášen,
ve vlnobití hnán,
rodí se každý nový den
a jak pták kormorán
moře a hory přelétá,
když nese zdraví do světa!
Buď život zachován!
		

Jarmila Klimešová
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Pátek – Velké Opatovice

Víte, že...
• sklo pohozené jen tak v přírodě se nikdy
nerozloží?
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Víte, že...
• přes 11 milionů tun oblečení, které by bylo
možné recyklovat, končí na skládkách?
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Informace z jednání městské rady
Městská rada dne 2.11.2020
I. schválila
1. Zápis a usnesení č. 57 z jednání Rady města Velké Opatovice dne 19.10.2020
2. Smlouvu o pronájmu části pozemku p.č.
1080/2 v k.ú. Velké Opatovice o výměře 9
m2 uzavřenou mezi Městem Velké Opatovice a zájemcem za účelem umístění pergoly a provádění jeho pravidelné údržby
3. Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo uzavřené
mezi Městem Velké Opatovice a STAVKOM, spol. s r.o. ve věci změny ceny plnění
na akci „Modernizace odborných učeben
Základní školy Velké Opatovice“ a pověřuje starostku podpisem Dodatku č. 2
4. Ukončení nájmu části pozemku p.č. 48/1
v k.ú. Velké Opatovice ke dni 31.12.2020
5. Zveřejnit záměr na pacht části pozemku
p.č. 48/1/v k.ú. Velké Opatovice o výměře
140 m2 k zahrádkářským účelům
6. Zveřejnit záměr na pronájem ordinace
a jejího příslušenství ve zdravotním středisku ve Velkých Opatovicích k poskytování služeb lékaře pediatra
7. Udělení souhlasu města Společenství
vlastníků jednotek domu Pod Strážnicí
407, 408, 409, Velké Opatovice s prováděním stavebních prací na pozemku města
– vybudování drenáže a rekonstrukce plochy pod sušáky prádla za podmínky oznámení záboru pozemku FSO MěÚ Velké
Opatovice a zachování průjezdu vozidel
po ulici Pod Strážnicí a Jubilejní
8. Zařazení žádosti do seznamu uchazečů
o přidělení bytu
9. Zařazení žádosti do seznamu uchazečů
o přidělení bytu
10. Cenovou nabídku spol. JNDS projekt s.r.o.
a vypracování projektové dokumentace
pro společné povolení a realizaci stavby
na akci “Oprava MK ul. Mládežnická“ ve
výši 114.950,- Kč včetně DPH
11. Nabídku spol. E.ON Energie, a.s. na dodavatele elektrické energie pro Město Velké
Opatovice, včetně jím zřízených příspěvkových organizací, pro rok 2021 a pověřuje starostku podpisem smlouvy
12. Nabídku na instalaci přenosu vybraných
dat z ČOV Velké Opatovice na dispečink
VAS Boskovice za cenu 72.513,- Kč bez
DPH
13. Změnu závazných ukazatelů rozpočtů
1. mateřské školy a 2. mateřské školy Velké Opatovice, kterou dochází k navýšení
příspěvku na provoz – provozní výdaje
o částku 50.400,- Kč pro každou uvedenou
organizaci

Městská rada dne 16.11.2020
I. schválila
1. Zápis a usnesení č. 58 z jednání Rady města Velké Opatovice dne 2.11.2020
2. Smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky č. 1190400084 na akci „Velká Roudka –
napojení na vodovod Velké Opatovice“ ve
výši 3,587.939,14 Kč a pověřuje starostku
podpisem Smlouvy

3. Smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi Universita Karlova, Přírodovědecká fakulta,
Knihovna geografie a Městem Velké Opatovice ve věci výpůjčky věcí dle Přílohy č. 1
a pověřuje starostku podpisem Smlouvy
4. Smlouvu o zřízení věcného břemene –
Služebnosti č. IE-12-2005031/VB/1 „Smolno – VN248 výměna UO 0067“ uzavřenou mezi Městem Velké Opatovice a ČEZ
Distribuce, a.s. pozemku p.č. 1808 a 1809
v k.ú. Velké Opatovice (uložení plynárenského zařízení NTL přípojky) - jednorázová úplata v celkové výši 7.000,- Kč plus
DPH a pověřuje starostku podpisem
Smlouvy
5. Dodatek č. 1 smlouvy o spolupráci uzavřenou mezi Městem Velké Opatovice
a NOVÉ ČESKO, nadační fond ve věci realizace programu REVOLUTION TRAIN (tzv.
protidrogový vlak) s termínem prezentace ve Velkých Opatovicích nejpozději do
30.6.2020 a vrácení zálohy, v případě neposkytnutí služby dodavatelem dle článku II. smlouvy a pověřuje starostku podpisem Dodatku č.1
6. Zveřejnit záměr na prodej pozemku p.č.
338/3 o výměře 11 m2 a části pozemků p.č.
619 o výměře 2 m2 v k.ú. Svárov u Velkých
Opatovic
7. Pacht pozemků:
parc. č. 601 – orná půda o výměře 5050 m2
parc. č. 319/1 – trvalý travní porost o výměře 180 m2
parc. č. 673 – trvalý travní porost o výměře
290 m2
parc. č. 687 – trvalý travní porost o výměře
469 m2
zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště
Boskovice na listu vlastnictví č. 1 pro obec
Velké Opatovice, katastrální území Svárov
u Velkých Opatovic s podmínkou sekání
pozemků: parc. č. 615, 616, 629, 693, 696,
738, 750, 753, 756, 766
zapsaných rovněž u Katastrálního úřadu
pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Boskovice na LV 1 pro obec Velké
Opatovice a katastrální území Svárov
u Velkých Opatovic na dobu určitou, a to
do 30. září 2023 za roční pachtovné v celkové výši Kč 709,-. Rada města ukládá starostce města vypracovat návrh smlouvy
a tuto smlouvu uzavřít
8. Použití investičního fondu 2. mateřské
školy Velké Opatovice na opravy dle přiloženého seznamu v celkové výši 6.626,- Kč
9. Poskytnutí finančního daru Sjednocené
organizaci nevidomých a slabozrakých
České republiky, z.s., Oblastní pobočka
Blansko ve výši 4.000,- Kč
10. Zařazení žádosti do seznamu uchazečů
o přidělení bytu
11. Objednávku č. 38/2020 u spol. Jan Dudr –
PROJEKTOVÁNÍ SPORTOVIŠŤ na projekt
„Rekonstrukce sportoviště u ZŠ Velké Opatovice“ v celkové výši 237.000,- Kč bez
DPH
12. Objednávku č. 41/2020 u spol. Jan Dudr
– PROJEKTOVÁNÍ SPORTOVIŠŤ na projekt „Rekonstrukce sportoviště u ZŠ Velké

www.velkeopatovice.cz

Opatovice na výkon občasného autorského dozoru za cenu 5.250,- Kč bez DPH /
kontrolní den + doprava a práce v kanceláři dle přiložené sazby bez DPH
13. Žádost Paprsek, příspěvková organizace
Velké Opatovice o změnu účelu dotace
spočívající ve vypuštění akce „Ples“ a nově
zařazení akce „Mikulášské balíčky“
14. Rozpočtové opatření č. 14/2020
15. Rozhodnutí o námitkách proti rozhodnutí
zadavatele o vyloučení účastníka COLSYS
s.r.o. v rámci veřejné zakázky na dodavatele akce „Vnitřní vybavení – Vybavení učeben II.“

Městská rada dne 19.11.2020
I. schválila
1. Smlouvu o pronájmu nebytových prostor
v části objektu Zdravotního střediska Velké Opatovice, Mládežnická č.p. 492,uzavřenou mezi Městem Velké Opatovice
a spol. GASPROMED s.r.o., IČ 09586296,
zastoupenou MUDr. Pavlem Doleželem za
účelem provozování praxe lékaře pediatra
s účinností od 1.1.2021
2. Pronájem nebytových prostor ordinace
s příslušenstvím v části objektu Zdravotního střediska Velké Opatovice, Mládežnická č.p. 492 spol. GASPROMED s.r.o., IČ
09586296, zastoupenou MUDr. Pavlem
Doleželem za účelem provozování praxe
lékaře pediatra s účinností od 1.1.2021

Městská rada dne 30.11.2020
I. schválila
1. Zápis a usnesení č. 59 z jednání Rady města Velké Opatovice dne 16.11.2020 a Zápis
a usnesení č. 60 z jednání Rady města Velké Opatovice dne 19.11.2020
2. Smlouvu o zabezpečení zimní údržby
místních komunikací na období 2020
– 2021, uzavřenou mezi Městem Velké
Opatovice a VOS zemědělců a.s. Velké
Opatovice a pověřuje starostku podpisem
Smlouvy
3. Smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi Městem Velké Opatovice a VOS zemědělců a.s.
Velké Opatovice ve věci výpůjčky pracovního stroje pro posyp místních komunikací a pověřuje starostku podpisem Smlouvy
4. Příkazní smlouvu uzavřenou mezi Městem Velké Opatovice a spol. WebSport
& Consulting service s.r.o. ve věci výkonu
zadavatelské činnosti veřejné zakázky
na stavební práce akce „Velké Opatovice
– rekonstrukce kanalizační ČS Pod Dubím, včetně kanalizačního výtlaku a Hliníky – infrastruktura“ za cenu 30.000,- Kč
bez DPH a pověřuje starostku podpisem
Smlouvy
5. Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě uzavřené
mezi Městem Velké Opatovice a KDZ, spol.
s r.o. ve věci nadlimitní veřejné zakázky na
dodávky akce „Vnitřní vybavení – Pomůcky“ a pověřuje starostku podpisem Dodatku č.1
6. Dohodu o narovnání č. 1 ke Kupní smlouvě uzavřené mezi Městem Velké Opatovice a Moderníškola s.r.o. ve věci nadlimitní
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veřejné zakázky na dodávky akce „Vnitřní
vybavení – Nábytek“a pověřuje starostku
podpisem Dohody o narovnání č.1
7. Dohodu o narovnání č. 1 ke Kupní smlouvě uzavřené mezi Městem Velké Opatovice a AUTOCONT a.s. ve věci nadlimitní
veřejné zakázky na dodávky akce „Vnitřní
vybavení – Aktivní prvky“ a pověřuje starostku podpisem Dohody o narovnání č.1
8. Zveřejnit záměr na pacht části pozemku
p.č. 1050/1 – orná půda o výměře cca 69
m2 zapsaných u Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště
Boskovice na LV 10001 pro obec a katastrální území Velké Opatovice k zahrádkářským účelům
9. Zveřejnit záměr na pacht pozemků p.č.
196 – orná půda o výměře cca 1514 m2
a p.č. 197/1 – zahrada o výměře cca 800
m2 zapsaných u Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště
Boskovice na LV 10001 pro obec a katastrální území Velké Opatovice k zahrádkářským účelům
10. Rozpočtové opatření č. 15/2020
11. Nabídku spol. Regionální rozvojová agentura Východní Moravy na zpracování strategického rozvojového dokumentu města
Velké Opatovice „Program rozvoje obce“
dle metodiky MMR v celkové výši 49.000,Kč bez DPH
12. Nemá námitky k projektové dokumentaci pro společné povolení akce „Rozšíření
a přístavba haly, p.č. 1965“ v k.ú. Velké Opatovice, p.č. 1965, 2104/1, 2104/2
a 2104/5
13. Nabídku na organizaci veřejné zakázky na
stavební práce s názvem „Velké Opatovice
– rekonstrukce kanalizační ČS Pod Dubím,

včetně kanalizačního výtlaku a Hliníky –
infrastruktura“ spol. WebSport & Consulting service s.r.o. za cenu 30.000,- Kč bez
DPH
14. Nabídku spol. Regionální rozvojová agentura Východní Moravy na zajištění činností
spojených s přípravou a vyřízením žádosti
o dotaci na projekt „Výstavba technické
infrastruktury pro potřeby zasíťování stavebních parcel ve Velkých Opatovicích“ za
celkovou cenu 42.000,- Kč bez DPH
15. V souvislosti s coronavirovou pandemií
prominutí nájemného a spol. HUSOVKA,
s.r.o. ve výši dle přílohy
16. Pořadí přidělení bytu na adrese Eduarda
Ušela č.p. 472
17. Nabídku spol. Regionální rozvojová agentura Východní Moravy na zajištění činnosti
spojených s přípravou a vyřízením žádosti
o dotaci na projekt „1. MŠ – rekonstrukce vnitřních rozvodů - Velké Opatovice“
v celkové výši 70.000,- Kč bez DPH
18. Dotace spolkům a organizacím do
50.000,- Kč pro rok 2021 dle přílohy
19. Objednávku u spol. Jan Dudr – PROJEKTOVÁNÍ SPORTOVIŠŤ na projekt „Revitalizace
multifunkčního areálu - Velké Opatovice“
v celkové výši 29.000,- Kč bez DPH
20. Poskytnutí daru formou dárkového balíčku členům: zastupitelstva města, výborů
zastupitelstva města, komisí rady města,
Sboru pro občanské záležitosti, Komise
pro projednávání přestupků a občanům
z Velkých Opatovic, kteří pobývají v pečovatelských a sociálních zařízení mimo
Velké Opatovice ve výši max 250,- Kč/ks

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

Vážení spoluobčané
Dovoluji si Vám popřát šťastný Nový rok 2021
a také mnoho osobních a pracovních úspěchů.
Za KSČM Velké Opatovice Josef Němec

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

1.1.

MUDr. Kubínová Eva
Boskovice, Nemocnice Boskovice
516 491 263

2.1.

MUDr. Kulhánková Emilie
Křtiny, Zdrav. středisko
516 414 291

3.1.

MUDr. Kupková Jarmila
Poliklinika Blansko, Sadová 33
516 488 457

9.1.

MUDr. Kutlíková Tatiana
Boskovice, Růžové náměstí 2345/12
602 882 007

10.1.

MUDr. Loskot Pavel
Svitávka, Hybešova 197
516 471 210

16.1.

MUDr. Lukeš Pavel
Boskovice, Smetanova 24
516 454 046

17.1.

MUDr. Mikulášková Miroslava
Letovice, Mánesova 468/2
516 474 488

23.1.

MUDr. Nečasová Lucie
Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2
607 812 963

24.1.

MUDr. Padalík Karel
Boskovice, Nemocnice Boskovice
516 491 263

30.1.

MUDr. Paděrová Miroslava
Šebetov, 117
516 465 452

Poděkování
Děkujeme všem přátelům a známým
za projevenou soustrast a slova
útěchy po ztrátě mé manželky
a naší maminky, paní

Pavly Krejčířové.
Tomáš Krejčíř, manžel
Tomáš Krejčíř, syn
Pavla Verlee, dcera

www.velkeopatovice.cz
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Výběr z knižních novinek
městské knihovny
Autor

Název knihy

Žánr

Beletrie pro dospělé
Bryndza, Robert

Mlha nad Shadow Sands

krimi

Riley, Lucinda

Motýlí pokoj

společenský

Rooney, sally

Normální lidi

společenský

Läckberg, Camilla

Stříbrná křídla

detektivní

Blasi, Marlena de

Antonia a její dcery

společenský

Caplin, Julie

Hotýlek na Islandu

společenský

Dán, Dominik

Klubko zmijí

krimi

Wingate, Lisa

Kniha ztracených přátel

historický

Hawker, Olivia

Na hraně noci

historický

Bomann, Corina

Paníze Severu 2:
Mathildino tajemství

historický

Brown, Sandra

Střemhlavý pád

společenský

Tudor, C.J.

Ti druzí

thrillery

Soukupová, Petra

Věci, na které nastal čas

společenský

Študent, Petr

Vlaková loupež po Česku

detektivní

Katalpa, Jakuba

Zuzanin dech

historický

Paris, B.A.

Dilema

thrillery

Šťastná, Barbora

Hezčí svět

společenský

Klíma, Josef

Šarlatán

životopisný

Poncarová, Jana

Alžběta a Nina

společenský

Karel Outrata:
Park ve Velkých Opatovicích
Terasa s údolím
a mlhou do ztracena
mechem načechraná tráva
a borovice královská
s větvemi kmene leštěnými
šplháním klubů
kam až to jde nejvýš.
Stačí jen postát
s límcem ohrnutým do mžení
s očima zavřenýma
uslyšíš majestát kočárů
a kavalkády koní
tiché doteky
i milých věčné slibování.
A vydržíš-li ještě chvíli
vítr ti přivolá
varhany mistra Wiedermana
a nebo tlukot dláta
co bilo jako srdce laskavé
pod rukou Karla Otáhala.

Pro děti a mládež
Matocha, Vojtěch

Prašina 3 – Bílá komnata

dobrodružný

Štarková, Petra

Pravidla skutečných Ninjů

příběhy s poučením

Šlik, Petr Hugo

Olinka a kouzelná truhla

příběhy pro děti

Březinová, Ivona

Ňouma z áčka

příběhy s poučením

Štarková, Petra

Lukáš a profesor Neptun

příběhy s poučením

Kapky na kameni-příběhy českých populárně naučná
a slovenských rebelek
Hlavinková, Lucie

Sesterstvo a nejoblíbenější barva příběhy pro dívky
na světě

Březinová, Ivona

Ťapka, kočka stěhovavá

příběhy s poučením

Drijverová, Martina

To kvůli mně

romány pro mládež

Naučná literatura
Knězová, Jana

Nejlepší kniha o miminku

rodina, zdraví

Hof, Wim

Ledový muž

biografie

Slavíková, Mirka van Gils

Famózní!

kuchařky

Kalorické tabulky

zdravá výživa

Čeřovská, Petra

Mukl – Přežil, ale nikdy
nezapomněl

biografie

Pipher, Mary

Ženy plují na sever

psychologie

Vieweghová, Veronika

Být sama sebou

biografie

Leden 2021
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LísTky na pLes
6.3.2021!
DivadelNí pLes
s tématem
komikSů! Hraje
EpicenTrum!

Kde
seženu lísTky
na divadelNí
pLes?

hej kLuku,
Kde seženu
lísTky?
LísTky koUpíte
v kadeřnicTví
paní Zbořilové
od 1.2.2021.*

Říkal
jSem ti,
že tě
nepusTím!
ChacHa!

* POZnÁMkA: V PŘÍPADĚ, ŽE BUDE AKcE ZrUŠENA, BUDOu vÁM PENÍZE VrÁCENY.

www.velkeopatovice.cz
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Vánoce

Vzpomínání a poděkování

Když budete číst tento článek ve Zpravodaji, budou nejkrásnější svátky
už u vás doma.
Před lety maloroudský občan pan František Kopřiva (*29.7.1910 +14.12.1983) napsal „Život a práce našeho lidu.“ Možná jste si ji zakoupili, kniha byla vydána na jeho památku.
Život, práce i zábavy našeho lidu byly v minulosti vázány především
pořadem církevního roku. Všechno se tím řídilo.
- Advent
Svátost doby před narozením Syna Božího byla brána velmi vážně. Každý věděl, že advent nese sebou nakonec kus radosti, kterou i ten nejprostší člověk vítá s otevřenou náručí. Dodržovaly se staré zvyky – 4.12.
na sv. Barboru ulamování větviček děvčaty. Sv. Barborka byla patronkou havířů- těžba ohni-vzdorného jílu.
- Sv. Mikuláš
Od nepaměti chodil u nás večer před svátkem sv. Mikuláše (6.12.) skutečný Mikuláš. Doprovázeli jej čerti, někdy i anděl.
- Štědrý den
Co krásy a radosti, co vzpomínek!
Štědrovečerní večeře se začíná až po vyjíti první hvězdičky. Nesvíti-li
hvězdy, počká se, až je slyšet z dálky hlas zvonku, oznamující večerní
Ave. Světnice je jak ze škatulky. Milo je v ní a útulno. Když zasedla rodina společně k přichystanému stolu, všichni se pomodlili. Večeře bývala
prostá, jak ten život sám. Koláče, káva nebo čaj a ovoce pro všechny na
košince.
Dodržovaly se tradiční zvyky. Nejobávanějším hostem Štědrého večera
byla Perechta. Chodil s nebozízem a provrtával dětem bříška, aby se
přesvědčil, jí-li zelí nebo ne. Kdo zelí jedl, tomu nemohl uškodit, protože se mu jim nebozíz omotal a dál již nemohl. Hůře bylo s těmi, kdo
zelí v lásce neměli. Tím se děti jen strašily, aby se nepohrdalo zelím. (Ve
Velkých Opatovicích se dělo dle vyprávění maminky to samé. Doma na
Opletách tatínek také vyhrožoval čtyřem dětem. Stromeček kvůli malé
seknici byl upevněn u stropu, pozn.) Štědrý večer byl ale krásný, protože to byly především svátky míru a pokoje, svátky duchovní. Snad proto
v tom bylo tolik krásy, kouzla a poezie, že si to lidé všechno připravovali
sami v hluboké víře v příchod Syna Božího na Zemi.
(Tolik z napsání p. Fr. Kopřivy.)
A jaké budou letošní vánoční svátky v této nelehké době? To bude záležet na každém z nás. Koronavirus zasáhl do našeho života, do našich
rodin různě.
Ale nejkrásnější svátky přijdou, tak je se svou typickou atmosférou
oslavte co nejlépe! Ať nastávající nový rok je šťastný a hlavně zdravý!
Nejen čtenářům Zpravodaje, ale všem!			
Marie Pospíšilová

Kamna netahnó, bochte nebodó?
Základem každé kocheně bévale kachlovy kamna s plotnó a dvóma
tróbama. Dež to vepadalo, že málo hřijó, mosele se take nekde vemist
a vepocovat.
Nélepši to belo, dež nebel žádné doma. To měla hospodeně na to práco čas. Nachestala si néhorši voblečeni a vokolo kamen tvrdé papir na
zem. Měla dlóhé nuž, škrabko, lopatko, perótko, smeták, kybl na popel
a papirák na saze. Plotno rozebrala a každó čásť voškrabala vod sazi.
Pláte skládala do řade za sebó, abe je česty vrátila zasé nazpátek, na
správny misto. Tróbe se vesazovale a take voškrabovale vod nánoso
sazi. Vebrané popel bel dobrém hnojivem na zahrádce. Saze z papirovyho měcha se venášele do hnoje. Vodebralo se na troje vidle hnoje,
saze se vesepale a zahrnole. Debe se nechale saze na kopce, větr a slipke be se postarale vo roznášeni.
Nekde se zjistilo, že je v plotně vedrolené a vodpadlé kósek šamoto. Takové nedostatek zapravila kaše ze šamoto a vodniho skla. Po vemazáni
se to moselo nechat nejaké čas zatohnót a pomale roztápět.
Ho nás dež to měla mama hotovy a bela plotna v pořádko, tróbe na
mistě, tak sme mosele všecko hoklodit a klódně homet.
Pak se mohlo zasé zatopit, postavit na plotno pařák s jabkama a hrnec
s vodó pro dobetek. A mohlo se zadělávat na bochte.
Bedřiška Skotáková

„Já smutný listopad, mě nemá žádný rád.
Kam já přijdu, květy zvadnou
a lístečky dolů spadnou, jsem smutný listopad.“
Tuto písničku jsem zpívala v divadelní scénce v mateřské školce. Ale
tento měsíc nemusí být smutný, ba naopak. Pro lidi, kteří mají zahradu,
mají mnoho práce a jsou rádi, když vše stihnou. Ale vrátím se na začátek měsíce, kdy jsme vzpomínali na naše drahé zemřelé a navštěvovali
jejich hroby, abychom uctili jejich památku. Celým rokem se celé prostranství hřbitova upravuje a zvelebuje. Náhodnými návštěvníky, kteří
zde zavítají, je obdivován.
Našemu vedení města patří velké poděkování za viditelnou péči a starost o hřbitov.
Poděkování patří i našim pí knihovnicím – Olince Nárožné a Haničce
Dokoupilové. Již dříve, když knihovna byla běžně otevřená, se staraly
o osamělé čtenáře, kteří si nemohli přijít půjčit knihu. Knihovnice jim
čtení přivezly až do domu. A nyní? V době uzavření knihovny kvůli pandemii COVID 19, čtenářům, kteří měli zájem, vozily také knihy až k nim.
Byly vždy laskavé a obětavé a snažily se všem čtenářům vyhovět. Proto
ještě jednou jim srdečně děkujeme!
Marie Pospíšilová

Členové KČT Malá Haná neseděli
v roce 2020 doma u televize
I přes nemilý aktuální stav v naší zemi, turistický klub z Malé Hané během letošního roku nezahálel.
Po lednové výroční schůzi nás v únoru čekaly hlavní akce pořádané naším klubem.
Opatovské šmajd a Malohanácká stovka byla svou rekordní účastí přes
800 lidí největší turistickou akcí v našem regionu. Březen až červenec
byl většinou ve znamení individuální turistiky a příprav na další akce.
Pár organizovaných akcí sice v ČR proběhlo, ale s omezením. V srpnu
nás čekala tradiční akce Bystřecké kilometry. Za krásného počasí si turisté užili krásné přírody v podhůří Orlických hor. V září jsme vypravili
autobus na Loučení s létem aneb za Hůzovským škopkem. Hrad Sovinec a Pradědova galerie stály za návštěvu. Říjnové Putování přes Halasovo Kunštátsko v Letovicích bylo
poslední naší pořádanou akcí pro
veřejnost.
Začátkem listopadu začaly přípravy na turistické akce v příštím roce.
A tak vás budeme již 6. února 2021
čekat na startu Opatovského šmajdu. Oprava značení naučné stezky
Bělásek, v okolí Jevíčského sanatoria byla začátkem.
Další výlety na pořádané akce jako
Josefovský pochod, Z Chválkovic
do Chválkovic, Krajem po zámcích
Malých Karpat a Putování Slováckými vinohrady letos nemohly být
pořádány. Pokusíme se tedy akce
zopakovat v roce 2021. A jak praví
mnoho lékařů a odborníků, choďte
do přírody a neseďte doma u televize. Chůze je po celý rok krásný
a nejlevnější sport pro celou rodinu.
Sledujte proto web našeho klubu
www.kctmalahana.cz a facebook
KČT Malá Haná a přidejte se k nám.

www.velkeopatovice.cz

Za Klub českých turistů Malá Haná
Velké Opatovice
předseda Dušan Machourek
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PŘEHLED akcí na měsíc LEDEN 2021
VELKÉ OPATOVICE
2.1. Tříkrálová sbírka pro VO – pořádá
Římskokatolická farnost – pro Bezděčí 3. 1.
19.1. Můj africký příběh – poutavé vyprávění Hany Hindrákové plné fotografií a videí o dobrovolnictví v Keni
a o psaní románů z afrického prostředí – pořádá knihovna – začátek
v 17 hod. v městské knihovně –
vstupné dobrovolné
30.1. Ples sportovců – pořádá TJ Sokol
– sokolovna – začátek ve 20 hod. –
vstupné 80 Kč – akce se bude konat

v případě rozvolnění opatření s COVID 19
PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR:
10.2. Západ USA a Havajské ostrovy –
cestovatelská přednáška Jiřího a Aleny Márových (cestování s hendikepem), díky nádherným fotografiím
a videoprojekci navštívíme nejznámější parky severoamerického západu, Las Vegas, vyhlášené pláže
na Havajských ostrovech – pořádá
knihovna – začátek v 17 hod. v městské knihovně – vstupné dobrovolné

Rozpis bohoslužeb

Stolní kalendář
Malá Haná
na rok 2021
v prodeji na Infocentru.
Cena
75,- Kč.

Velké Opatovice

Roubanina

Deštná

Borotín

20.12

8:00 mše sv.
15:00 příležitost ke zpovědi

10:00 mše sv.

24.12.
Štědrý den

10:30 Betlémské světlo
24:00 mše sv.

22:15 mše sv.

25.12.
Hod Boží Vánoční

9:00 mše sv.

11:00 mše sv.

26.12.
Sv. Štěpán

8:00 mše sv.

10:00 Vanovice

11:30 mše sv.
21:00 mše sv.

Ve Velkých Opatovicích bude otevřen farní kostel mimo bohoslužby
k prohlídce betléma:
24.12. -od 10:30 do16:00
25.12., 26.12., 27.12. - od 13:00 do 16:00,
31.12. - od 14:00 do 15:00
1.1. a 3.1. - od 13:00 do 16:00

www.velkeopatovice.cz
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Infocentrum Velké Opatovice
upozorňuje,
že ve dnech 21. - 31. prosince 2020
bude z důvodu čerpání dovolené
UZAVŘENO!!
Dále upozorňuje,
že ve dnech 4. - 5. 1. 2021
bude Infocentrum z důvodu konání
inventury
UZAVŘENO!!!

Mgr. Markéta Dufková,
ambulance klinické logopedie,
Velké Opatovice 492
oznamuje změnu telefonního čísla.
Poskytuji logopedickou terapii všech druhů
narušené komunikační schopnosti, hlasovou terapii
a terapii poruch polykání.
Informace a objednání

na novém tel. čísle 605 549 656
nebo info@logopedie-dufkova.cz,
www.info-logopedie.cz.

!!TVRDÉ DŘEVO!!

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

Koupíme byt 1+1/2+1
v Opatovicích nebo Letovicích.
Tel. 603 386 037

Koupím nemovitost z pozůstalosti.
Tel. 739 871 556

www.velkeopatovice.cz

Nádražní 218 ˃ 679 63 Velké Opatovice

www.velkeopatovice.cz

dle dohody - po skončení výběrového řízení

Nástup:

P-D Refractories CZ a.s.
Člen firemní skupiny
Preiss-Daimler
Nádražní 218
679 63 Velké Opatovice
Czech Republic

IČ:
16343409
DIČ:
CZ16343409
DE306086323
Obchodní rejstřík:

Telefon
+420 516 493 111
E-mail:
pd-refractoriescz@pd-group.com
Internet:
www.pd-refractories.cz

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka, a.s. Praha
č.ú.:
CZK 8010-0008605063/0300
EUR 60506280/0300
USD 60506030/0300

Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s., Praha
č.ú.:
CZK 27-601631/0100
EUR 19-9969140227/0100
USD 27-6150960207/0100

Leden 2021

u pí Dany Krejčířové, vedoucí personálně-mzdového oddělení
tel.: 516 493 306, 725 777 909, Dana.Krejcirova@pd-group.com
Bankovní spojení:
Expobank CZ, a.s. Praha
č.ú.:
CZK 5127150009/4000
EUR 5127150017/4000

práci ve stabilní nadnárodní společnosti
profesní růst ve zkušeném kolektivu
ohodnocení v závislosti na kvalifikovanosti a výsledcích
rozsáhlý sociální program, závodní stravování, příspěvky na penzijní a životní pojištění
pružná pracovní doba, 26 dnů dovolené

Nabízíme:

Zájemci, hlaste se do 15. 01. 2021

strukturovaný životopis v češtině

Předložte:

Základní charakteristika pozice:
➢ controlling v nadnárodní výrobní společnosti
➢ výrobkové kalkulace, podklady pro cenové nabídky
➢ analýzy, finanční plány, reporting vedení společnosti
➢ sledování příjmů, nákladů, plánování investic a jejich návratnost
➢ odpovědnost za řízení nákladů a tvoření cen
➢ spolupráce při projektech, reporty finančních výsledků
➢ orientace do budoucnosti a na výsledek
Požadavky:
➢ VŠ nebo VOŠ ekonomického směru
➢ znalost AJ nebo NJ na komunikativní úrovni
➢ analytické myšlení, silná orientace na čísla, znalost účetních a daňových
zákonů
➢ znalost IS SAP vítána
➢ dobrá znalost MS Office
➢ samostatnost, zodpovědnost, pečlivost, spolehlivost, firemní loajalita
➢ schopnost týmové spolupráce, časová flexibilita
➢ praxe v oboru vítána
➢ řidičský průkaz „B“

Pracoviště: Velké Opatovice

VÝROBNÍ EKONOM, CONTROLLING

vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici:

http://www.pd-refractories.cz

P-D Refractories CZ a.s.
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BRÝLE

U
K
Č
I
B
Z A HU

KOMPLETNÍ
DIOPTRICKÉ

BRÝLE
ZA POUHÝCH

1690 Kč

Měření zraku zdarma!

On-line objednání na www.doc toroptic.cz

DR. OPTIK Moravia

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

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

dr.optik_moravia

07.12.2020 11:20

Koupaliště Velké Opatovice

hledá pro
letní sezónu 2021

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

Strojníka - manuální zručnost
(instalatér, elektrikář, zámečník atd.)
Jedná se o práci na dohodu.

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