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Zpravodaj
města Velké Opatovice
Volnočasový klub PLÁN B pro
mládež je otevřen!
Po přerušení příprav zaviněné pandemickou
situací, byl dne 4.10.2021 v prostorách zámku
slavnostně otevřen Volnočasový klub PLÁN B,
který organizuje společnost ELIM Letovice, o.p.s.
Otevření klubu se zúčastnili děti, organizátoři,
vedoucí a dobrovolníci z klubu, zástupci města, základní školy aj.
Klub PLÁN B, je bezpečný prostor pro děti, kde mohou hrát hry, sportovat a tvořit nebo si zkrátka jen tak popovídat, a to vše s dospělými,
kteří jsou jim inspirací a oporou. Zájemci v něm najdou např. fotbálek,
kulečník, pingpongový stůl a spoustu deskových a společenských her.
K vybavení patří i malý bar.
Pravidelný provoz klubu ve Velkých Opatovicích bude vždy v pondělí
a čtvrtek od 14,30 do 18,30 hod a je určen pro děti ve věku od 10 do
18 let.
Doufáme, že si klub najde své příznivce a že nabídne dětem další zajímavou alternativu na trávení volného času.
Petr Prosser, DiS., člen rady města

Vítání občánků
Sbor pro občanské záležitosti při MěÚ Velké Opatovice přivítal
v obřadní síni dne 18. září nové občánky našeho města.
Slavomír Kafka, předseda SOZ

Upozornění
Sbor pro občanské záležitosti při MěÚ Velké Opatovice oznamuje, že
tradiční setkání důchodců se letos opět neuskuteční vzhledem k přísným hygienickým požadavkům.
V případě, že nám to situace dovolí, rádi bychom tuto akci uskutečnili
na jaře příštího roku.
Slavomír Kafka, předseda SOZ

M ě s t sk ý ú ř a d in f o r m u j e

Alzabox ve Velkých Opatovicích
Na náměstí Míru byl na pozemku města umístěn Alzabox.
Tento box slouží pro nonstrop doručování zásilek, a to nejen
pro zákazníky e-shopu Alza, ale všech e-shopů, které mají
s Alzou smlouvu. Zákazník získá z e-shopu kód, který zadá do
Alzaboxu a zboží si sám ze schránky vyzvedne. Výhodou je
bezkontaktní předávání zásilek bez čekání na dopravce, tudíž
dochází k úspoře času.

www.velkeopatovice.cz
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Informace z jednání městské rady
Městská rada dne 6.9.2021
I. schvaluje
1. Smlouvu o výpůjčce vraku osobního automobilu od Petra Melky, IČ
66552176 pro účely výcviku jednotky SDH Velké Opatovice
2. Smlouvu o využití obecního systému odpadového hospodářství
a zajištění zpětného odběru elektrozařízení s ELEKTROWIN a.s., IČ
27257843
3. Pojistnou smlouvu č. 8849003368 pro pojištění výstav s Kooperativa pojišťovna, a.s. VIG, IČ 47116617 ve výši pojistného 6.675,- Kč
4. zápis a usnesení Rady města č. 81 ze dne 23.8.2021. K zápisu i usnesení nebyly vzneseny žádné připomínky
5. zařazení žádosti MN o stavební pozemek do seznamu žadatelů
6. zařazení žádostí PS a MS do seznamu žadatelů o přidělení bytu
7. čerpání investičního fondu 2.MŠ Velké Opatovice ve výši 51.135,- Kč
na malířské práce a opravu venkovního schodiště
8. pořadí přidělení bytu na adrese Eduarda Ušela 678/14 následovně:
EŠ, OK, AB, RČ, RN
9. výběr dodavatele Ing. Dalibora Dvořáčka, IČ 74393731 na Technický dozor stavebníka stavby Rekonstrukce hygienických zařízení
v objektech MŠ a ZŠ Velké Opatovice

Rada města dne 20.9.2021
I. schválila
1. zápis a usnesení Rady města č. 82 ze dne 6.9.2021. K zápisu i usnesení nebyly vzneseny žádné připomínky
2. záměr pronájmu části pozemku parc.č. 940 v k.ú. Velké Opatovice o
výměře cca 30 m2

Setkání k 80.výročí založení fotbalového
oddílu ve Velkých Opatovicích,
dne 6. 11. 2021 v 16 hodin.
Před 80 lety, v období 2. světové války v roce 1941, vznikl současný velkoopatovský fotbalový klub.
Oddíl kopané ve Velkých Opatovicích, připravil na sobotu 6.11.2021
v sokolovně se začátkem v 16,00 hodin „SETKÁNÍ současných i bývalých
hráčů kopané, činovníků klubu, rozhodčích
a také fanoušků“ k oslavám 80. výročí založení oddílu kopané, spojené se zakončením
letošní podzimní části sezony v kopané.
Kromě jiného, bude k nahlédnutí i výstavka
fotografií historie klubu, pouštění některých
záznamů z nahraných videokazet se zápasy
mužstev a v neposlední řadě také bohaté
občerstvení pro všechny návštěvníky.
Jsou srdečně zváni všichni, kteří jsou a byli
nějakým způsobem spojeni s fotbalovým
klubem ve Velkých Opatovicích.
Pavel Müller

3. výpůjčku pozemků parc.č. 71 a 72 v k.ú. Velké Opatovice paní LM
4. uzavření Smlouvy o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí a stavebního povolení (infrastruktura lokality Hliníky) s EG.D,
a.s., IČ 28085400
5. Dodatek č.5 k pojistné smlouvě č. 8068261028 s ČSOB Pojišťovna,
a.s. IČ 45534306 – havarijní pojištění hasičských vozidel. Cena je ve
výši 69.160,-Kč.
6. uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
s EG.D, a.s., IČ 28085400 na umístění kabelu, skříně a uzemnění NN
v lokalitě Hliníky
7. uzavření Dodatku č.2 smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s ASEKOL a.s., IČ 27373231
8. uzavření Smlouvy o dílo na dodávku, montáž a zapojení kamerového bodu s NETVOIP s.r.o., IČ 28850581 ve výši 83.100,38 Kč.
9. uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo z 19.7.2021 na akci Stavební
úpravy bytu Žleb 20/6 s LAKMAL s.r.o., IČ 29313201
10. poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,- Kč pro Zoologickou zahradu Hodonín, příspěvkovou organizaci, IČ 44164289 z výtěžku
vstupného výstavy FATRA
10. využití zkušebního období služby elektronické komunikace s občany systému Hlášenírozhlasu.cz od URBITECH s.r.o., IČ 04572106
11. zadávací podmínky VZ Výstavba společné stezky Jevíčko-Velké
Opatovice

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

Podzimní vycházka
KČT, odbor Velké Opatovice již několik let organizuje výměnné
akce spolu s KČT Moravská Třebová. Po nedobrovolné dvouleté pauze z důvodu COVIDU jsme se rozhodli pro naše kolegy
z Moravské Třebové připravit podzimní vycházku do okolí Velkých Opatovic. Tentokrát naše kroky zamířily do větší vzdálenost,
ale cíl cesty byl v nejbližším okolí, případně vedla cesta až „domů“.
Po vyrozumění KORDISU jsme naplánovali cestu ranním autobusem v sobotu 9.října 2021 do Boskovic a odtud jsme pokračovali
až na Pavlovský dvůr. Zde 18 turistů za slunného, ale velmi studeného dne vyrazilo směrem na Kořenec. Po 1500m jsme byli na
první občerstvovací stanici, a to v golfové restauraci, kde nikdo
z nás nepohrdl teplým čajem, nebo kávou. Po krátkém občerstvení jsme pokračovali směrem na Pohoru. Terén byl místy velmi
náročný, neboť co neponičil kůrovec, to dokončila lidská ruka
a těžká technika. Díky nádhernému podzimnímu dni jsme překonali i tyto překážky a zhruba v poledne jsme mohli zasednout
k připraveným stolům v restauraci u Klemetů na Pohoře. Po výborném obědě dle vlastního výběru jsme pokračovali směrem do
Cetkovic, kde jsme měli možnost posledního občerstvení. Tentokrát udělaly tečku vynikající horké maliny se šlehačkou. A už nebránilo nic tomu, abychom
vyčkali příjezdu autobusu
a odjeli domů. Mnozí, zdatnější turisté tuto poslední
, závěrečnou cestu, absolvovali pěšky až do Velkých
Opatovic. Zde jsme se rozloučili se svými turistickými
kamarády z Moravské Třebové a už teď se těšíme na
zimní čas, kdy nás překvapí
zase oni nějakou, nám dosud neznámou lokalitou
a zajímavostí v okolí Moravské Třebové.

www.velkeopatovice.cz

Mgr. Jarmila Coufalíková

Zpravodaj
města Velké Opatovice
										

Protidrogový vlak ve Velkých Opatovicích
REVOLUTION TRAIN - preventivní projekt založený
na smyslovém prožitku a interaktivitě

Po jeden o půl roce opět ožívá dříve plánovaný projekt REVOLUTION TRAIN. Tento
projekt rozšiřuje dosavadní přístupy k primární protidrogové prevenci a vedení města Velké
Opatovice tento projekt přiblíží veřejnosti a žákům ZŠ Velké Opatovice, Letovice a Knínice. Vlak
přijede na nádraží do Velkých Opatovic ve čtvrtek 11.11.2021 s tím, že od 8 do 14,20 hod
budou probíhat preventivní programy pro děti ze základních škol (7. až 9. ročníky), od 15,30
tento komplexní projekt bude otevřen pro veřejnost až do 18 hod, pro všechny účastníky zdarma.
Jedná se o multimediální vlakovou soupravu REVOLUTION TRAIN, která je unikátním nástrojem.
Ten přináší novou formu všeobecného preventivního programu skrze interaktivní a zážitkové
vzdělávání. Cílem vlakového programu je prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů
efektivně zapůsobit na návštěvníka vlaku, na jeho pohled na legální i nelegální drogy,
závislosti a inspirovat jej k pozitivním životním volbám. Souprava REVOLUTION TRAIN je
300tunovým a 165 metrů dlouhým kolosem a zároveň médiem, jež vzbuzuje zájem široké veřejnosti a otevírá nové možnosti spolupráce v oblasti prevence.
Do tohoto projektu naše město přizvalo i město Letovice a městys Knínice, aby i žáci těchto
měst se mohli tohoto zajímavého projektu zúčastnit. Do projektu je zapojena Městská policie
Velké Opatovice a vedení jednotlivých škol. Poděkování patří Jihomoravskému kraji a společnosti P-D Refractories CZ a. s. z Velkých Opatovic, kteří finančně přispěli na tento projekt. Pěvně
doufám, že se tento dlouhodobě plánovaný projekt uskuteční a že si ho všichni užijeme.
							Jaroslav Bárta, místostarosta města

Zájezd do Buchlovic na Chřibskou 33
V sobotu 2.října 2021 jsme pořádali zájezd na 49. ročník pochodu ,, Chřibská 33,, vedený krajinou v blízkém okolí hradu Buchlova .Od vyhlášení zájezdu nás mile překvapil velký zájem účastníků, autobus byl zaplněný velmi rychle.
V sobotu ráno jsme odjeli od Sokolovny směrem na Vyškov, cestou přistoupili další turisté
z okolních obcí a do Buchlovic jsme dorazili v 9 hodin. Tam již účastníky pochodu vítali organizátoři a po registraci k pochodu se každý mohl občerstvit Litovelským pivem, čehož mnozí využili.
Většina účastníků se rozhodla pro trasu 9km vedoucí po Rytířské cestě k Státnímu hradu Buchlov, několik zdatných turistů se rozhodlo pro trasu 20km ze které byli krásné výhledy na hrad
a okolní krajinu Buchlovských hor, jak místní nazývají Chřiby.
Počasí nám přálo, trasa do kopce (převýšení 308m) byla dobrým testem fyzické připravenosti.
Pod hradem Buchlovem bylo u parkoviště několik stánků s občerstvením, na kterých bylo možné okoštovat i letošní burčák.
Hodně turistů využilo výšlap k prohlídce starobylého hradu Buchlov založeného v 13.století,
který je vynikající ukázkou středověké pevnostní architektury, hrad využívají hojně i filmaři
(O statečném kováři, Četnické humoresky).
Po pěkné vycházce
jsme v odpoledních hodinách dorazili do cíle,
kde nás čekal diplom
a mnozí se vydali do
nádherné zahrady obklopující Státní zámek
v Buchlovicích. Botanik
dr. Bedřich Berchtold se
zde zasloužil o výsadbu
exotických a vzácných
dřevin, jejichž semena
a sazenice vozil ze svých
cest po světě. Nyní
(v roce 2021) má park
celkovou rozlohu téměř
19 ha.
Děkujeme všem účastníkům a chystáme na
příští rok 2022 několik
zájezdů, které nám covidová doba neumožnila realizovat.
Za KČT Malá Haná
Jaroslav Barvíř

www.velkeopatovice.cz
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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

6.11. MUDr. Šumberová Ludmila
Lysice, Komenského 429
516 472 227
7.11. MUDr. Švendová Zdena
Křtiny, Zdrav. středisko
516 439 404
13.11. MUDr. Tomášková Barbora
Blansko, Pražská 1b 734 177 800
14.11. MUDr. Nečasová Lucie
Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2
607 812 963
17.11. MDDr. Veselý Petr
Letovice,
Masarykovo náměstí 62/38 			
792 325 591
20.11. MDDr. Vrbová Markéta
Knínice u Boskovic, 330
774 844 735
21.11. MUDr. Kopáčková Drahomíra		
Letovice, A. Krejčího 1a
516 474 369
27.11. MUDr. Beranová Alžběta
Blansko, Gellhornova 9
735 056 656
28.11. MUDr. Bočková Jana
Kunštát, nám. ČSČK 38
516 462 203
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Co nového u nás ve škole - Začínáme!
Tak tu máme nový školní rok! Všichni
doufáme, že už nás nepostihne zavření škol, tak jak tomu bylo v loňském školním roce. Celý měsíc září jsme věnovali zmapování znalostí,
opakování učiva a postupné adaptaci na školní prostředí. Je vidět, že
se coronavirový rok na dětech „podepsal“ a je na nás všech, abychom
jeho následky co nejdříve zmírnili nebo odstranili. Proto škola nabízí
i doučování z Národního plánu doučování, který připravilo MŠMT. A co
už jsem v září zažili?

A co se ještě konalo? Adaptační dopoledne měli i šesťáci, deváťáci ze
zúčastnili Veletrhu vzdělávání pořádaným MAS Boskovicko+, kde si
mohli vybírat z nabídky středních škol v regionu a vyhlížet, kam pošlou
svoji přihlášku k dalšímu studiu. Navštívili nás také dravci ze skupiny
Seiferos a spustily se kroužky, třeba ve Vařeníčku a Pečeníčku už to
v nové kuchyni pěkně voní!

První zvonění
Pro prvňáčky nastal ten nejočekávanější den – první zvonění. Všichni
se sešli ve venkovní učebně, kde si prvňáčci převzali stužky a poprvé
s aktovkami vyrazili do svých tříd. Přivítat je do školy přišla i veverka,
která si nenechala ujít slavnostní okamžik. V dalších dnech prvňáčci
prožili své adaptační dopoledne, pomalu si zvykali na školní rozvrh
a provoz a první nové vědomosti už jim přibývají v hlavičkách. Přejeme
jim hodně úspěšných dní na naší škole!

Badatelská výuka
Naše škola se zařadila mezi školy, které neustále pracují na zlepšení
a modernizaci výuky, včetně zavádění nových metod. Badatelskou výuku si už vyzkoušela v loňském školním roce řada žáků v různých hodinách, od dějepisu přes literaturu, přírodopis, přírodovědu, matematiku
po fyziku a zeměpis, a v letošním roce nezůstaneme pozadu.
Výhodou tohoto způsobu výuky je to, že si žáci pomocí badatelských
otázek a návodných pomůcek sami vyvozují své poznatky, které si hned
ověřují, a tak si je lépe pamatují. A navíc je to zábava! Letos se do badatelské výuky už zapojili v matematice, přírodopisu, pokusy se už zkouší
v nových laboratořích a stále se něco chystá a připravuje. Řada učitelů
také absolvovala a ještě absolvuje celou řadu letních škol, webinářů,
projektů a vzdělávání, tak aby mohli s dětmi co nejefektivněji pracovat.
Využíváme i programy enviromentálních center Stolístek Linhartice
a Lipka Brno.

Beseda pro malé čtenáře
Pro druháčky připravila Městská knihovna překvapení v podobě besedy se spisovatelkou Dankou Šárkovou na jejími knížkami. Děti si
poslechly vypravování paní spisovatelky, něco nového se dověděly
a hlavně si přiblížily úžasný svět knížek a příběhů. Doufáme, že je to
bude motivovat k vlastnímu čtení. Další akce ve spolupráci s Městskou
knihovnou budou následovat, starší žáci se mohou těšit na spisovatele
a záhodaloga Arnošta Vašíčka.
V rámci celostátní sbírky Ligy proti rakovině nabízela děvčata z 9. B ve
spolupráci s Městskou knihovnou ke koupi květy měsíčku lékařského,
symbolu této sbírky. Vyprodala vše, dárcům velmi děkujeme!

Vzdělávací dny
Ještě jedno malé ohlédnutí za Vzdělávacími dny, které naše škola pořádala v rámci vzdělávácích kempů v posledních 14 dnech v srpnu. Akce
se zúčastnila řada dětí, užili si všichni společně kopec zábavy i poučení
a my jsme rádi, že o našich aktivitách informuje pravidleně i regionální
tisk, např. Blanenský deník. A nejen tam, ale hlavně na webu a FB školy
najdete toho ještě spoustu ke čtení a prohlížení.
Tak zase příště!
Markéta Emmer Illová

www.velkeopatovice.cz
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Začněte komunikovat se svou obcí
a nechte si zasílat užitečné informace
Důležité zprávy Vás s aplikací v telefonu zastihnou kdykoliv a kdekoliv. Dostanete pouze ty zprávy, které Vás budou zajímat.
Je to opravdu jednoduché! Stačí si do telefonu nainstalovat mobilní
aplikaci Hlášenírozhlasu.cz. Aplikace představuje nejjednodušší cestu, jak se dostat k informacím z naší obce.
Při registraci si sami zvolíte, který typ zpráv chcete dostávat. Kromě
zpráv o plánovaných odstávkách vody či elektřiny, kulturních akcích,
apod., budete varování před nebezpečím v případě krizových situací.
Budete se moci zapojit do zlepšení situace v naší obci zasláním podnětů a závad.
Registrace do služby Hlášení rozhlasu je zcela zdarma!
Neplatíte žádné aktivační a ani jiné poplatky. Při samotné registraci
doporučujeme uvést kromě svého emailu i telefonní číslo. V krizových
situacích jsou totiž informace rozesílány všemi informačními kanály.
Využití služeb Hlášenírozhlasu.cz je různorodé. Proto již na nic nečekejte a připojte se k nám.
Včasné informování o dění v naší obci, vám zajistí, že už vám nikdy nic
neunikne.
• Informace z úřadu – získávejte upozornění na odstávku vody, uzavírky silnic, výpadky elektřiny, plynu, změny úředních hodin, upozornění
na termíny a povinnosti apod.
• Kulturní a sportovní akce – dostávejte pozvánky na kulturní akce,
sportovní události v naší obci i okolí.
• Krizové hlášení – při krizových situacích zajisté oceníte to, že dostanete neprodleně zprávy, které vás budou ve správný moment informovat, ať jste kdekoliv (povodňové nebezpečí, varování před výkyvy
počasí, krizové řízení).
• Informace o obci – chytrá nástěnka vám prozradí veškeré údaje
o obci, otevírací dobu obecního úřadu, kontaktní spojení (telefon,

email, www stránku) a adresu, kde obecní úřad najdete.
• Hlášení podnětů a závad – pokud se do služby řádně zaregistrujete,
můžete navíc pomáhat vylepšit své okolí, prostřednictvím nahlášení
podnětů a závad.

Jednoduchost vás zajisté přesvědčí

Je to opravdu snadné! Do služby Hlášenírozhlasu.cz se můžete zaregistrovat prostřednictvím:
• přihlášení přes internetové stránky služby Hlášenírozhlasu.cz
naší obce www.velkeopatovice.hlasenirozhlasu.cz

www. velkeopatovice.hlasenirozhlasu.cz
• osobně nebo odevzdáním registračního ústřižku z letáčku na
obecním úřadě
• nainstalování mobilní aplikace Hlášenírozhlasu.cz do svého chytrého telefonu ZDARMA na Google Play nebo App Store

Nepromeškejte žádné informace o dění v naší obci
a využijte službu Hlášenírozhlasu.cz

www.velkeopatovice.cz
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Dušičky

Co se stalo
-

Před 155 lety, v r. 1866 vypukla jako v jiných obcích, tak i v Opatovicích, (Velké Opatovice až od r. 1888, pozn.), po odchodu vojska cholera. Od 6. srpna do 26. září zemřelo
celkem 115 osob, z toho 57 mužů a 58 žen. Největší úmrtnost byla od 23.8. do 10. září.
Nejstrašnějším byl 26. srpen. Toho dne zemřelo 9 lidí cholerou a 1 dítě. Nepohřbené
mrtvoly z 25. 8. a tři z 24. 8., bylo toho dne v obci 16 mrtvol. Z počátku pohřbívali zemřelé do zvláštních hrobů, ale později byly vykopány u zdi hřbitova od Jevíčka 2 jámy, do
nichž se mrtvoly kladly. V roce 1896 byl hřbitov směrem k Jevíčku rozšířen asi v polovici
hřbitova, (pozn. Od hlavního kříže vpravo), takže oba společné hroby jsou uprostřed
hřbitova.

-

Před 105 lety – 15.6.1916 byla po domech sbírka starých vlněných látek a kaučuku,
celkem sebráno 150 kg. (I. světová válka, pozn.).

-

21. listopadu 1916 v 9 hod. večer zemřel císař František Josef I. Na trůn zasedl mladý císař Karel 1.

-

30. října 1916 odvezeny 2 kostelní zvony.

-

Před 45 lety – v r. 1976 – 1. srpna vstoupilo v platnost sloučení MNV ve Velké Roudce,
Brťově, Malé Roudce a Svárově s MěNV ve Velkých Opatovicích. V těchto obcích přestává působit místní národní výbor, poslanci přešli dočasně do voleb do MěNV ve Velkých
Opatovicích. Po volbách se pak počet poslanců redukoval a na jejich místa nastupují
OV – (Občanské výbory, pozn.), které budou v obcích působit. 23. a 24. 10. – volby do
zastupitelských orgánů všech stupňů.

-

Na Hliníkách v r. 1976 dokončení výstavby sídliště – 8 panelových domů po 22 bytových jednotkách.

-

Na Šraňkách bylo dáno do užívání 10 bytových jednotek komunálních v hodnotě 1,5
mil. Kč. Také v r. 1976.

Dny se krátí, noci dlouží,
na cestách je plno louží.
Podzim vládne v celém kraji,
listy ze stromů padají.
Je listopad.
Mlhavé ráno, deštivý den,
přesto však všichni
k hřbitovním branám jdem.
Neseme kytice, neseme svíce
a v srdcích vzpomínky na svoje blízké.
Na ty, co odešli
jak jarní sníh,
chybí nám jejich objetí
i jejich smích.
V duši všichni klid tam mají,
v tichu hřbitovů navždy spočívají,
přichází příbuzní, přátelé, známí
pokleknout k hrobu,
pojďte se společně s námi
pomodlit k Bohu
za ty, co už dotkli se mraků
a mají volnost ptáků.
Nastává večer se světlem měsíce,
na hrobech hoří svící tisíce……
Nad hřbitov padá chlad,
jsou dušičky, je listopad.
				Tichá

Zpracování osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas pro Město Velké Opatovice, se sídlem Zámek
14, 679 63 Velké Opatovice, IČ: 00281247, (dále jen „Správce“), aby ve
smyslu zákona č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a souvisejících
právních předpisů zpracovávala tyto osobní údaje:
• jméno a příjmení
• adresu bydliště
• e-mail
• telefonní číslo
2. Jméno, příjmení, adresu bydliště, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem zasílání informací z Městského úřadu Velké Opatovice.
Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu plnění smlouvy, kterou
Správce uzavřel ve věci služby Hlášenírozhlasu.cz se společností URBITECH s.r.o., se sídlem Jalubí 453, 68705 Jalubí, IČ 04572106, Zapsána
v OR u Krajského soudu v Brně, spis. zn. C 90682 (dále jen „společnost
URBITECH“)
3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas
lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce nebo společnosti URBITECH.
4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však
pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
a. Poskytovatel služby Hlášenírozhlasu.cz – společnost URBITECH, která
v současné době již údaje spravuje a zpracovává
5. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Zákonů a nařízení o ochraně
osobních údajů máte právo:
• vzít souhlas kdykoliv zpět,
• požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
• požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
• vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat
nebo opravit,
• požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
• v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu
osobních údajů.
Svým podpisem potvrzujete, že je Vám více než 16 let, výše uvedenému
textu jste porozuměl v plném jeho
rozsahu, je pro Vás psán srozumitelným jazykem a jste si vědom jako subjekt údajů svých práv.
Ve městě Velké Opatovice dne: ……………….
Podpis mne jako subjektu údajů, jímž vyslovuji souhlas:
...............................
subjekt údajů

-	Je to již 30 let, co máme možnost od 1.11.1991 si brát obědy z I. mateřské školy – školní
kuchyně – vaření obědů pro důchodce, ženy na MD a pro ostatní strávníky. Velké díky!
-

Knihovna v I. MŠ je také 30 let – přestěhována ze zámku. V září velmi pěkné a poučné
výstavy.

-

25. a 26. září pořádal Český zahrádkářský svaz Velké Opatovice v Domku zahrádkářů
velmi pěknou výstavu ovoce, zeleniny a květin. Je radost uvidět tolik výpěstků od členů
pohromadě a s takovou láskou a péčí pro návštěvníky připravené.

-

26. září v zámeckém sále Velké Opatovice byl Včelařský den. Včelaři nám připravili výstavu o životě včel. Co práce musejí udělat, abychom mohli ochutnat med o pilných
včeliček.

-

Členové obou organizací v pondělí umožnili návštěvu žákům Základní a mateřských
škol tyto výstavy shlédnout. Včelařům a zahrádkářům patří velký dík!

V zářiovém Zpravodaji mě upoutal článek „80 let fotbalu ve Velkých Opatovicích + 15. ročník Spíďacupu“ od Pavla Müllera.
Vrátím se o 30 let zpátky, kdy fotbalisté slavili 50 let od založení. Z roku 1941 existuje fotografie, na které jsou snímky zakládajících členů, mezi nimi je i můj tatínek. Foto bývalo
v sokolovně, později jsem ji viděla v klubovně na fotbalovém hřišti. Ve Zpravodaji v srpnu
1991 napsali fotbalisté článek a podepsali se: „výbor oddílu“. Tento článek vám připomenu:
„Před 33 lety, v r. 1988 škvárové hřiště u nádraží začínalo pomalu dosluhovat. Několik
nadšenců začalo za pomoci několika organizací pod pláštíkem budování sportoviště pro
spartakiádu 90 s výstavbou nového travnatého hřiště a kryté tribuny. Za dva roky po skoro
dokončení začali přemýšlet, jakýmže slavnostním zápasem by stadion otevřeli. A byl tu rok
oné „padesátky“, (r. 1991, pozn.). 22. června přišel po letech opět den D velkoopatovického
fotbalu. V hodině H totiž nastoupili nejprve prostějovští Železáři proti našemu A mužstvu
a vyhráli 7:2. Potom přenechali trávu FC Tribuna, (staří páni, pozn.), kteří si pozvali k nezapomenutelnému utkání Amforaklub Praha. Dva tisíce diváků snad nebyly na fotbale ani
v dobách největší slávy našich borců ….! A potom už přišly ke slovu sklenice a hlasivky.
Opravdová oslava se vším všudy totiž proběhla a pokračovala v zámeckém sále. Přesně za
týden se v sokolovně konala slavnostní schůze.“
Dodatek – tento slavný den – 22. června – jsme se také byli podívat na nové hřiště a přivítat
Amforu. Ale po těch letech jsme si nevzpomněli na jména hostů. A „vopatovští fotbalisté“
ano. Velké díky patří – Marušce a Tondovi Blahovým, Leoši Sedláčkovi a Liboru Bartoškovi.
S Amforou přijeli – Petr Novotný, Roman Skamene, Jaroslav Satoranský, Karel Vágner, Standa Hložek, Lešek Semelka, Jan Rosák, Saša Rašilov ml. mimo jiné za herce a Zdeněk Hruška.
				

www.velkeopatovice.cz

Marie Pospíšilová

Zpravodaj
města Velké Opatovice
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REVOLUTION
TRAIN

ČESKÁ TOUR

PODZIM 2021

FUNKČNÍ
Spoluﬁnancováno Jihomoravským krajem

INTERAKTIVNÍ

UNIKÁTNÍ

VELKÉ OPATOVICE
11. 11. 2021

železniční stanice Velké Opatovice, VSTUP ZDARMA
program pro školy na základě rezervace od 8:00 do 14:20 hod.
pro veřejnost od 15:30 do 18:00 hod., doporučujeme rezervaci
na: rajnochova@revolutiontrain.cz, nebo tel.: +420 608 405 080,
nebo na mistostarosta@velkeopatovice.cz, tel.: +420 608 880 700
6 VAGÓNŮ, 4 KINOSÁLY, 8 INTERAKTIVNÍCH MÍSTNOSTÍ
A SKUTEČNÝ PŘÍBĚH O DROGOVÉ ZÁVISLOSTI.
VSTUP OD 10 LET VĚKU.
DĚTI VE VĚKU 10 - 12 LET V DOPROVODU DOSPĚLÉ OSOBY.

WWW.REVOLUTIONTRAIN.CZ

RECEPCE: 774 724 757

www.velkeopatovice.cz

FACEBOOK.COM/REVOLUTIONTRAIN

Zpravodaj
města Velké Opatovice
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Město Velké Opatovice - odbor kultury
pořádá

ADVENTNÍ TRHY
27. listopadu 2021 9-16 hod.
VELKÉ OPATOVICE

Moravské kartografické centrum
prodej zboží s vánoční tématikou
Andělé na chůdách v 10:30 a ve 14:30 hod.
pohádka Nad Betlémem svítí hvězda ve 13 hod.
vánoční dílna pro děti (ZUŠ)
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

www.velkeopatovice.cz
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1. prosince 2021 Kinosál Velké Opatovice
začátek v 19 hod. – vstupné 330 Kč
předprodej na IC
www.velkeopatovice.cz
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CHCETE VĚDĚT VÍC?
www.kotlikydotace.cz
Potřebujete poradit? Obraťte se na svůj krajský úřad nebo

INFOLINKA SFŽP ČR

na infolinku Státního fondu životního prostředí ČR.

E-mail:
Zelená linka:

dotazy@sfzp.cz
800 260 500
pondělí–pátek: 7.30–16.00

KRAJSKÉ ÚŘADY
LIBERECKÝ KRAJ
dotace.kraj-lbc.cz
ÚSTECKÝ KRAJ
www.kr-ustecky.cz
KRÁLOVÉHRADECKÝ
www.kr-kralovehradecky.cz
KARLOVARSKÝ KRAJ
kotliky.kr-karlovarsky.cz

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
portalzp.praha.eu
OLOMOUCKÝ KRAJ
www.kr-olomoucky.cz
PARDUBICKÝ KRAJ
www.pardubickykraj.cz

STŘEDOČESKÝ KRAJ
www.kr-stredocesky.cz

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
lokalni-topeniste.msk.cz

PLZEŇSKÝ KRAJ
dotace.plzensky-kraj.cz
KRAJ VYSOČINA
www.kr-vysocina.cz

ZLÍNSKÝ KRAJ
www.kr-zlinsky.cz

JIHOČESKÝ KRAJ
kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
www.jmk.cz

EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

NextGenerationEU

Máte starý

Vlastníte byt nebo dům a topíte starým
neekologickým kotlem na pevná paliva?
Víte, že to bude od 1. září 2022 zakázáno?
Nyní, i když nemáte dostatek financí,
máte poslední šanci na jeho výměnu
za ekologický zdroj.

KOTEL?

Řekněte si o kotlíkovou dotaci
a získejte zpět až 95 % výdajů!
www.kotlikydotace.cz

Spolufinancováno
EVROPSKOU UNIÍ

NextGenerationEU

P Ř Í J E M Ž Á D O ST Í O D Z A Č ÁT K U R O K U 2 0 2 2

PROČ A JAK VYMĚNIT
STARÝ KOTEL ZA NOVÝ?
www.kotlikydotace.cz
1. 9. 2022
Program na výměnu neekologických
kotlů, tzv. kotlíkové dotace, vstupuje
do nové fáze. Od 1. září 2022 bude
podle zákona o ochraně ovzduší
z roku 2012 povoleno používat
kotle pouze 3. a vyšší třídy podle
ČSN EN 303-5. Provoz zastaralých
kotlů bude zakázán a bude nutné
je vyměnit za nové ekologické
zdroje vytápění.

KONTAKTUJTE
SVŮJ KRAJSKÝ
ÚŘAD

95 %
5,5 mld. Kč
Pro ty, kteří nebudou mít na výměnu kotle
dostatek financí z důvodu nižších příjmů,
Ministerstvo životního prostředí připravilo
podporu z fondů Evropské unie ve výši
5,5 mld. Kč. Ostatní domácnosti mohou
na pořízení nových kotlů využít dotaci
z programu Nová zelená úsporám.

Dotaci můžete využít na výměnu kotle na pevná
paliva nižší než 3. třídy za kotel na biomasu,
tepelné čerpadlo a plynový kondenzační kotel. Díky
kotlíkovým dotacím získáte zpět až 95 % způsobilých
výdajů. Do nich lze zahrnout například i stavební
práce, dodávky a služby související s realizací,
rekonstrukci otopné soustavy, akumulační nádoby
a kombinované bojlery, zkoušky a testy na uvedení
zdroje k užívání a projektovou dokumentaci.
Za způsobilé jsou považovány instalace
realizované od 1. 1. 2021.

50 000 Kč
S ohledem na kapacity topenářů a dodavatelů může být
obtížné stihnout výměnu kotle včas. Obce s rozšířenou
působností, které provádí kontroly, však budou moci
zohlednit snahu vlastníků nemovitostí kotel vyměnit.
V praxi to znamená, že pokud si alespoň požádáte
o dotaci na výměnu kotle do 1. září 2022, můžete se
vyhnout pokutě až 50 000 Kč.

75 000 Kč
Tolik můžete získat navíc jako bonus, pokud
zkombinujete kotlíkovou dotaci s dotací na zateplení
domu z programu Nová zelená úsporám.

14 242 Kč
Kotlíkovou dotaci pro domácnosti s nižším příjmem mohou
využít ti, jejichž výše průměrného ročního čistého příjmu
na člena domácnosti v roce 2020 nepřesáhla 170 900 Kč,
tj. 14 242 Kč na osobu a měsíc. Příjmy členů domácnosti
jsou průměrovány a u nezletilých dětí a u studentů
do 26 let se příjem počítá jako nulový. Osoby
se starobním nebo invalidním důchodem 3. stupně
mají na dotaci nárok automaticky.

•

Příjem žádostí bude probíhat od začátku roku 2022 přes
krajské úřady, které vám poskytnou i odborné poradenství.

•

Budete mít k dispozici seznam výrobků a technologií, ze
kterého můžete vybírat nový zdroj tepla na vytápění. Seznam
není povinný.

•

Dotaci na nový kotel můžete zcela nově získat i pokud trvale
žijete v rekreačním objektu.

KOTEL
NA BIOMASU

PLYNOVÝ
KONDENZAČNÍ
KOTEL

TEPELNÉ
ČERPADLO

100 000 Kč

130 000 Kč

CO JE TŘEBA
K PODÁNÍ
ŽÁDOSTI?

•
•

Formulář žádosti o podporu

•

Doklad, že jste vlastníkem nemovitosti, kde je nebo bude instalován
nový zdroj vytápění

•

Doklad o splnění podmínky dotačního programu týkající se výše
průměrného čistého příjmu na člena domácnosti

•

Foto starého kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso

www.velkeopatovice.cz

130 000 Kč

Doklad o kontrole technického stavu a provozu původního zdroje tepla
– prokážete tak, že starý kotel splňuje podmínky kotlíkové dotace
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Společnost Czech Blades s. r. o. se sídlem v Jevíčku nabízí uplatnění ve výrobě čepelek na pozice:

• Operátor broušení - brusič • Nástrojař
• Operátor balení • Mechanik/obráběč
S těmito požadavky:
• vyučen v příslušném oboru strojním nebo příbuzném
oboru, pro pozici balení pouze vyučení
• nástup dle dohody
Nabízíme:
• zaměstnání v prosperující a dynamicky se rozvíjející firmě
• ﬁnanční podmínky podle dosaženého vzdělání
a délky praxe, bonus dle výkonu
• 5 týdnů dovolené
• 13. mzda
• možnost dalšího profesního vzdělávání
• mimoplatové benefity (závodní stravování s příspěvkem zaměstnavatele)

Písemné přihlášky zasílejte na adresu Czech Blades, s. r. o., personální oddělení,
Brněnská 559, 569 43 Jevíčko nebo na e-mail: marcela.svancarova@czechblades.cz,
tel. 461 801 217 nebo 737 276 584

7.
MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE

ROUBANINSKÁ
SLIVOVIČKA

So 20. listopadu 2021 od 13 hod
ZA PŘÍTOMNOSTI VZÁCNÝCH HOSTŮ

www.velkeopatovice.cz

14 /

Zpravodaj města Velké Opatovice

Listopad 2021

Stavíme lakovnu
v Moravské Třebové
Buďte u toho s námi!
Baví Vás technologie a rádi přijímáte technické výzvy?
Máte smysl pro zodpovědnost a rádi řešíte nové úkoly?
Dělá Vám radost dobře odvedená práce?
Ano? Pak jste náš člověk!
Hledáme nové kolegy na pozice:
Technik výrobního úseku lakovny
Programátor robotů
Nová lakovna v Moravské Třebové:
• bude unikátním technologickým celkem
• nabídne vysokou míru automatizace a robotizace
• bude splňovat nejpřísnější ekologické a bezpečnostní standardy
Chcete se dozvědět víc o pracovních příležitostech? Ozvěte se nám!
REHAU Automotive, s.r.o., Linhartice 177, 571 01 Moravská Třebová
petra.svarcova@rehau.com, 461 355 342, www.rehau.jobs/cz

www.velkeopatovice.cz
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Moravský svéráz ve Velkých Opatovicích – historie výroby malovaných dekorativních
předmětů (4. díl)
Sortiment firmy Bohumíra Maršálka
O sortimentu Maršálkovy firmy podávají svědectví zachované ceníky
a vzorníky, které nabízejí nejrůznější škálu výrobků. Ty nasvědčují, že
dílna ve dvacátých letech nabízela vedle drobnějších předmětů také
např. nábytek do ložnice v duchu pozdní secese, opatřený bílým nátěrem a střídmým barevným ornamentálním dekorem.
Cenným dokladem výrobní šíře je především třicetistránkový nabídkový katalog s názvem „Ilustrovaný ceník dřevěných upomínkových
předmětů morav. svérázem ručně malovaných firmy Bohumír Maršálek, umělecký dřevoprůmysl Velké Opatovice – Morava“. Katalog sloužil
mj. k zasílání potencionálním zákazníkům - v úvodu totiž obsahuje text
univerzálního nabídkového dopisu. Podrobné ceníky se zhruba sto výrobky přináší zajímavý přehled o rozmanitosti vyráběného zboží. Očíslované položky, které obsahují název a stručný popis výrobku, si mohl
zákazník zároveň prohlédnout na otištěných fotografiích. Jak Maršálek
výslovně upozornil, „na přání pp. odběratelů označím veškeré objednané předměty libovolným nápisem vypalovaným a účtuji za slovo 20
haléřů“. Všechny výrobky z katalogu byly vyráběny z bílého javoru typu
„Ia“ a ornamenty nebyly jen malovány, ale také vypalovány.
Mezi drobné výrobky patřily např. nejrůznější „věšáčky“ a „dekorační
srdéčka“, rámečky na podobenky a fotografie, nástěnné křížky. Dále
šlo o různé předměty kancelářské povahy: mnoho druhů kalamářů,
„osušováčky inkoustu“, „zařazovače dopisů“, držátka na psací pera,
nože na papír, knižní záložky neboli „znaménka do knihy“, potřeby pro
ruční práce: „hříbky k opravě punčoch s jehelníčkem“, šicí soupravy, nádobky se šicí soupravou ve tvaru vajíčka, věžičky, lahvičky nebo stolku
s pokladničkou, dekorační „dřeváčky“ s „poduškou na jehly“, náprstkem, muchomůrkou nebo voňavkou, různé stojánky na hodinky.
Dalšími výrobky byly předměty pro kuřáky: různé kuřácké soupravy,
popelníky, stojánky na zápalky neboli „sirníčky“, kapesní pouzdra na cigarety nebo nástěnné „zásobovačky“ na zápalky. V nabídce byly též toaletní potřeby: pudřenky v téměř dvaceti různých velikostech, nástěnné košíčky na hřebeny nebo zápalky a nástěnné podložky s kartáčem,
kroužky na ubrousky a různá toaletní zrcátka. Nechyběly ani typické
vycházkové hole „valašky“ či květinová miska neboli „žardinérka“ se
skleněnou vložkou na květiny.
K větším kusům patřily především ve své době oblíbené nástěnné dekorační talíře, které firma nabízela v devíti velikostech. Dále šlo o více
než deset druhů váziček a váz různých velikostí, které byly malované
jednak na bílém, jednak na černém podkladě. Významným sortimentem byly nejrůznější krabičky a dózy (např. školní pouzdra, bonboniéry), ale především „kasety“, které byly nabízeny ve více než deseti variantách. Největší a nejdražší byla kazeta na rukavice a kravaty (za 360
Kč), resp. kazeta uvnitř se zrcadlem a přihrádkou pro holicí potřeby (za
480 Kč).
Specialitou firmy byla také malba na látkách. Přímo v katalogu je vyfotografován „crepe dechinový šál“, „poduška z kristalínu“, „hedvábný
kapesníček“, „hedvábná stuha ke kytaře“ a „hedvábné znaménko do
knihy“. Kromě nabízených a vyobrazených předmětů byl Maršálek
ochoten zhotovit „dle přání a dle nákresu vše, co do oboru mojí výroby
spadá ku příkladu podnosy každé velikosti i tvaru, různé věšáky na ručníky, šaty a pod., zástěny (paraventy), římsy s nádobkami pro kuchyně
a j. praktické věci“. Na základě přání dodal také olejomalbu na emailových podkladech.
Jiný reklamní nabídkový katalog podniku z meziválečného období se
zlatě vyraženým nápisem „Bohumír Maršálek Velké Opatovice Czechoslovakia“ cílil na zahraniční trhy, neboť je v něm prezentována ukázka
barevné malby s českými, francouzskými, německými a anglickými popisky.
Zachované předměty s nápisy svědčí o tom, že výroby z Maršálkovy
firmy se prodávaly jako suvenýr v nejrůznějších turistických lokalitách
po celém Československu. Kromě toho mohli zájemci nakoupit přímo
ve velkoopatovické výrobně. Své výrobky rozesílal Maršálek po celé re-

publice i do zahraničí a ve třicátých letech provozoval speciální prodejnu v pražském Veletržním paláci.
Maršálek prezentoval své výrobky také na nejrůznějších výstavách a to
se značným úspěchem. Jak uvádí ve zmíněném ilustrovaném ceníku,
od roku 1921 byl jeho závod vyznamenán dvěma zlatými plaketami,
osmnácti stříbrnými a dvěma bronzovými medailemi.
Od roku 1925 Maršálek pravidelně vystavoval také na Pražských vzorkových veletrzích (PVV). Dne 16. března 1938 si tam jeho expozici
osobně prohlédl dokonce prezident Edvard Beneš. Maršálek nechyběl
na PVV ani roku 1940. Tehdejší propagační článek uvádí, že jeho stánek
„je vybaven opět spoustou krásného zboží. Není divu, že stánek je obléhán a že krásné zboží jde na dračku. Proto se také ve velkoopatovických
dílnách pracuje plnou parou, aby bylo možné stačit hrnoucím se objednávkám. Plně zaměstnány jsou též malérečky, které pracují doma, po
domácku. Je to radostný důkaz, že náš národ má porozumění pro čisté
lidové umění. Když o Maršálkovy umělecké předměty jeví živý zájem
cizina (vyřizuje se právě velká objednávka až z Mexika), proč by neměly
zdobit české domácnosti?“
Pokračování příště.
Michal Schuster

www.velkeopatovice.cz
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Kapičky v knihovně
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LISTOPADOVÁ MOZKOVNA

Člen Obce spisovatelů ČR Pavel Kyselák pochází z nedaleké osady Nový
Dvůr, která je součástí obce Jaroměřice u Jevíčka. Tam také žil a vyrůstal. Často také vzpomíná, že když vystoupal k lesu, měl Velké Opatovice i s komíny jako na dlani. A právě tento autor daroval svoji poslední knihu Kapičky
vzpomínek
aneb
Céprání slovy místní
Městské knihovně.
Inženýr ekonomie
Pavel Kyselák sice už
přes třicet let bydlí
v Praze, rozhodně ale
nezapře svůj moravský původ. Píše i ve
své rodné malohanáčtině. Uvedenou
knihu pokřtila meteoroložka České televizeTaťána Míková.
Jana Strachoňová
(jas)

Tak jste milí čtenáři zavzpomínali na filmové
hlášky z českých filmů a pohádek?
Správné odpovědi říjnového kvízu: 1 – H; 2 –
O; 3 – C; 4 – L; 5 – E; 6 – A; 7 – B; 8 – I; 9 – M; 10
– N; 11 – P; 12 – J; 13 – K; 14 – D; 15 – F; 16 – G.
Dnes ještě zůstaneme u filmu, a to přesněji
u dabingu. Určitě se vám někdy stalo, že jste
si pustili zahraniční film a hrál v něm váš oblíbeny herec, ale jeho hlas
zněl jinak, než jste byli zvyklí. Zřejmě ho daboval někdo jiný než obvykle. Zkuste zavzpomínat a spojit dvojice, které k sobě podle hlasu patří.
							
			
				
			
Vaše odpovědi
1.

Louis de Funés (Četník ze Saint Tropez)				

2.

Meryl Streep (Vzpomínky na Afriku)

3.

Sharon Stone (Doly krále Šalamouna)

4.

Marie Versini (Vinnetou)

5.

Pierce Brosnan (Robinson Crusoe)

6.

Yves Renier (Komisař Moulin)

7.

Paul Newman (Kočka na rozpálené plechové střeše)

Podzim I.

Podzim II.

Slunce plane,
vítr vane od jihu.

Podzime,
tvoje píseň rozehraná,
tichne krajina na duši,
za komínem černá vrána
její tóny neslyší.

8.	Terence Hill (Dva machři mezi nebem a peklem)

Šedý kouř a černé saze
vystoupaní do výše,
na své každodenní dráze
oblak smutkem zadýše.

12. Bud Spencer (Banánový Joe)

Prázdné dlaně,
smutek kane na knihu.
V slunci za dne
jabloň vadne potichu.
Noci temné,
nenuťte svět ke hříchu!
Šera vánek
tichý spánek promění
v snové noční bloudění.

Pole bez úrody mlčí,
v syslích dírách život je,
myši silou vlčí
s pískotem jdou do boje.

V prázdné dlani
růže vůní zavane.
Slza chrání
v smutné skráni oči umdlené.

Podzim větrem díkůvzdání
s časem mocně soupeří,
poskočte si, koně vraní,
čas je ptačí pápěří!
		Jarmila Klimešová

10. Pierre Richard (Velký blondýn s černou botou)

Bedřiška Skotáková

2
3
4
5
6

11. Michael Douglas (Honba za diamantem)
13.	Alain Delon (Černý tulipán)
14. Pierre Brice (Vinnetou)
15. Claudia Cardinale (Tenkrát na Západě)
a)

Vladimír Dlouhý

7
8
9
10

b)	Jiří Novotný
c)

Viktor Preiss

11

d)	František Filipovský
e)

Stanislav Fišer

f)

Zlata Adamovská

h)

Čas jde stále stejným krokem,
zastavit se nenechá,
tak i paní učitelka své výročí má.
Popřejem jí dobré zdraví,
tvořit a psát ať ji baví,
stále dobrou náladu,
plnou náruč nápadů.
Všechno ať má v dobré míře,
věk je číslo na papíře.

1

9.	Jean-Paul Belmondo (Muž z Acapulca)

g)	Jan Schánilec

Půlkulaté výročí
Jarmily Klimešové

/ 17

Pavel Trávníček

ch) Petr Oliva
i)	Jana Drbohlavová
j)

Luděk Munzar

k)

Monika Žáková

12
13
14
15

l)	Jiří Krampol
m) Valérie Zavadská
n)

Miroslav Moravec

Správné řešení v příštím čísle Zpravodaje.
Použitá literatura: Nešporová, Veronika. Dobrá myslivna. První vydání.
Praha: Pointa Publishing s.r.o., 2020, 268 stran. ISBN 978-80-7650-155-3
								Knihovna
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POKLOŇTE SE
VLÁDCI SVĚTA,
KORONÁČI. PŘEKAZIL JSEM VÁM
PLES A ZBAVIL
SVĚT VŠECH BAREV
A RADOSTI.

NYNÍ
SE STANETE
MÝMI OTROKY A
BUDETE ŽÍT V
UTRPENÍ.

TAK TO NE!
VYHAZOVÁNÍ Z PLESŮ
JE MŮJ ŽIVOT!
NEDOPUSTÍM, ABY SE
NEKONAL!

NASTAV
TVÁŘIČKU
MÉ
SEKEŘE.
VAKCÍNĚ!

O TOM
NEBYLO NIKDY
PO C H Y B , T Y
HNUSE.

ZASTAVÍME
TĚ SPOLEČNĚ!

TO BY
CSÁKOVÁ
ČUMĚLA!
NA NĚJ!

S PO L E Č N Ě J S M E
NEPŘEMOŽITELNÍ.

PORAZILI
JSTE MĚ.

www.velkeopatovice.cz

PLES BUDE
A SVĚTU SE
VRÁTÍ
BARVY!!!

Zpravodaj
města Velké Opatovice
										

Listopad 2021

/ 19

PŘEHLED akcí na měsíc LISTOPAD 2021
VELKÉ OPATOVICE
31.10. Modlitba za zemřelé na hřbitově –
začátek v 15 hod.
4.11. Klub mladých důchodců – další pravidelná schůzka – na programu večírek – k tanci a poslechu hrají harmonikáři – začátek
v 18 hod.
6.11. Kouzelník a komik Richard Nedvěd
– pořádá Odbor kultury - Profesionální český kouzelník, komik, trapnomág
a břichomluvec poprvé i u nás! Účastník 1. série talentové soutěže Česko
Slovensko Má Talent, kde se umístil na
druhém místě. Čeká vás show plná zábavy! – kinosál – začátek v 19:30 hod.
– vstupné 250 Kč – předprodej na IC
6.11. Setkání k 80. výročí založení fotbalového oddílu veVO – sokolovna - začátek
v 16 hod.
9.11. Listování – „Co by můj syn měl vědět o světě“ – pořádá Městská knihovna – Zámecký sál – začátek v 17 hod.
– vstupné 100 Kč – předprodej vstupenek v knihovně od 2.11.
11.11. Protidrogový vlak - Revolution
train – železniční stanice – pro veřejnost od 15:30 – 18 hod. – doporučujeme rezervaci – vstup zdarma
13.11. Varhanní virtuos a skladatel B. A.
Wiedermann a Malá Haná – před-

nášející: Mgr. Jana Michálková Slimáčková, Ph.Dr. a historik Michal Schuster
– Zámecký sál – začátek v 16 hod. –
vstupné dobrovolné
13.11. 16. malý tarokový turnaj - pořádá
Orel jednota – Orlovna – prezentace
8,30-9 hod. – začátek v 9 hod.
13.11. Svatomartinský lampionový průvod – pořádá RC Motýlek – prostory
hřiště bývalého učiliště – začátek v 17
hod.
14.11. Koncert k svátku sv. Cecílie – pořádá
ZUŠ + Římskokat. farnost – vystoupí žáci
a učitelé ZUŠ V.O. – kostel sv. Jiří – začátek v 16 hod.
21.11. Včelařská přednáška – přednáší Ing.
Oldřich Veverka z Výzkumného ústavu
včelařského – Zámecký sál – začátek v
9 hod. – vstupné dobrovolné
27.11. Zamykání turistických cest v okolí
V. Opatovic – pořádá KČT V.O. - start
8-10 hod. ze sokolovny – trasy: 10 a 16
km – startovné 30 Kč; děti 15 Kč – cíl:
klubovna KČT do 17 hod.
27.11. Adventní trhy – pořádá Odbor kultury – zakoupit si můžete zboží s vánoční
tématikou - kulturní program: Andělé
na chůdách v 10:30 a ve 14:30 hod. –
pohádka Nad Betlémem svítí hvězda ve
13 hod. + vánoční dílna pro děti (ZUŠ)
– MKC – 9-16 hod.

28.11. Adventní koncert ZUŠ – pořádá ZUŠ
– vystoupí učitelé ZUŠ + hosté – kostel
sv. Jiří – začátek v 16 hod.
28.11. Žehnání adventních věnců a rozsvícení vánočního stromu – před kostelem sv. Jiří – začátek po skončení Adventního koncertu
Připravujeme:
1.12. Vánoční úsměvy Zdeňka Trošky s vánočními písničkami Simony Klímové
– pořádá Odbor kultury – kinosál – začátek v 19 hod. – vstupné 330 Kč – předprodej na IC

CETKOVICE
12.11. Martinské hody – hraje Duo Pohoda –
kulturní dům – začátek ve 20 hod.
20.11. Hubertův bál – kulturní dům – začátek ve 20 hod.

ŠEBETOV
7.11. Divadelní představení „Čert nikdy nespí“ v podání velkoopatovických ochotníků – kinosál kulturního domu – začátek
v 15 hod. – vstupné 40 Kč

VANOVICE
28.11. Rozsvícení vánočního stromu + koncertík – před OÚ – začátek v 17:30 hod.

Pro účastníky kulturních akcí stále platí prokázat se dokladem o bezinfekčnosti.
Bude kontrolováno při vstupu.

Program E-Cinema (kina) na měsíc LISTOPAD 2021

Hrací den - pátek, začátek představení v 19:30 hod.
POZOR !!! Hrajeme v neděli od 14 hod.

14.11. Moře kouzel		
Bioscop
84 min.
Rodinné animované dobrodružství z pera scenáristy Aleca Sokolowa, nominovaného na Oscara za film Toy Story: Příběh hraček. Bojácný a stydlivý delfín
Delphy objeví v moři kouzelnou klenbu. Ta dokáže každou rybu proměnit
v to, čím by chtěla být…
Vstupné 60 Kč					
Mládeži přístupno
19.11. Zbožňovaný		
Bioscop
99 min.
Uznávaný a všemi oblíbený pediatr Zdeněk (Jiří Bartoška) jde do důchodu.
Celý život byl vyhlášeným lékařem nemocnice a nyní se těší na zasloužený
odpočinek. Ještě víc se však těší jeho rodina – manželka Olga (Zuzana Kronerová), která se už nemůže dočkat až o něj bude pečovat, stejně tak jako jeho
dcera Zuzana, jejíž manželství s Karlem (Jiří Langmajer) se nedávno rozpadlo.
Nejvíc nadšená je však Zdeňkova vnučka Aneta (Martina Czyžová), která dědu
vždy považovala za svůj velký vzor a píše o něm seminárku do školy. Jenže
Zdeněk není tak dokonalý, jak se zdá. Má jedno velké tajemství. Už téměř 40
let udržuje milenecký poměr s ortopedkou Danou (Ivana Chýlková). A Dana
samozřejmě očekává, že na ni Zdeněk teď bude mít konečně víc času. Na
Zdeňka tak čekají pěkně horké chvilky a rozhodně ne bezstarostná pohoda,
kterou si plánoval
Vstupné 60 Kč				
Mládeži přístupno od 12 let

Všechna představení jsou s českým dabingem, není-li uvedeno jinak.

26.11. Jedině Tereza		
CinemArt
102 min.
Tomáš (Igor Orozovič) s Terezou (Veronika Khek Kubařová) prožívali lásku
jako z učebnice. Poznali se na střední, přeskočila mezi nimi jiskra a pak už
to jen doutnalo a hořelo. Po vysoké spolu zůstali v Praze, meteorolog Tomáš
získal skvělou práci televizního moderátora počasí, a Tereza se (zatím neúspěšně) snaží rozjet prodej a výrobu ručně šitých bot. Kdy se to zadrhlo? Na
Štědrý den, když Tereza přistihla polosvlečeného Tomáše v domněle choulostivé situaci s populární televizní moderátorkou (Emma Smetana). Prekérní
chvilku by sice Tomáš mohl celkem racionálně vysvětlit, kdyby k tomu ale
dostal příležitost. „Usmiřovačku“ mu překazí neplánovaný pobyt na policejní
stanici, a když se konečně dostane domů, narazí na prázdný byt a výzvu, aby
se sbalil a odstěhoval.
Tomáš se nechce vzdát bez boje, rád by Terezu obměkčil nějakým velkým
romantickým gestem, jenže už nějak vyšel ze cviku. Naštěstí má kamaráda
Karla (Matouš Ruml), filmového fanatika, který má jednoduché řešení – proč
se neinspirovat scénami ze slavných romantických filmů? Jenže Tomáš záhy
pozná, že to, co stoprocentně funguje na filmové hrdinky, nemusí nutně
fungovat i v šedivé realitě, zvlášť když provedení pokulhává, nebo když se
do cesty připlete charismatický fotograf (David Matásek), který se o Terezu
zajímá víc, než je zdrávo. Jedině Tereza je romantická komedie plná trapasů
a omylů, která názorně dokládá, že boj o lásku může být někdy neuvěřitelná
šichta, zvlášť když vám život dává jednu facku za druhou.
Vstupné 60 Kč					
Mládeži přístupno

www.velkeopatovice.cz
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PRO PROVOZ BUFETU V JEVÍČKU
Příjmu: kuchaře, obsluhu pokladny,
pomocnou sílu v kuchyni a sílu na úklid
Nástup – listopad
Info na tel.č.: 721 141 034
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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

www.velkeopatovice.cz
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