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Zpravodaj
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Slovo starostky
Vážené dámy, pánové, milé děti,
je 15. listopadu a já pro vás připravuji článek do vánočního
zpravodaje. Naše město připravuje adventní oslavy, rozsvícení vánočního stromu, vánoční trhy a mnoho akcí a já jen doufám že se setkáme
při oslavách těchto svátků. V současné době ovšem počty nemocných
s COVID-19 přibývájí a nová opatření nám mohou naše plány narušit.

šlení a vzpomínkám, doba plná nadějí a očekávání. Dovolte mi, abych
vám za celou Radu města Velké Opatovice popřála, abyste váš adventní
čas prožili v pokoji se svými blízkými v kruhu rodinném nebo v kruhu
přátel. Těm nejmenším bych chtěla popřát hodně dárků pod vánočním
stromečkem a nám dospělým přeji klid a dostatek rodinné pohody.

Ale i přes jakákoli opatření adventní čas přijde a bude jen na nás, jak
jej prožijeme a jak si ho užijeme. Nastane doba adventní, doba k zamy-

Do nového roku 2022 přeji nám všem hlavně pevné zdraví a mnoho
životního optimismu.
Ing. Kateřina Gerbrichová, starostka města

NEPOTŘEBNÉ VĚCI POTŘEBNÝM
– SBÍRKA VELKÉ OPATOVICE
V měsíci říjnu opět proběhla ve Velkých Opatovicích sbírka šatstva, bytového textilu, obuvi, hraček, knih a drobných domácích spotřebičů.
Stejně jako v červnu letošního roku byla i tentokrát sbírka určena pro
Diakonii Broumov.
Diakonie Broumov již přes 28 roků realizuje myšlenku pomoci sociálně potřebným lidem. Hlavním prostředkem k uskutečnění tohoto cíle
jsou dnes již tradičně organizované sbírky použitého ošacení. Každoročně se do těchto sbírek zapojuje více jak 2000 měst a obcí v České
republice. Vytříděný materiál je rozesílán jako materiální pomoc lidem
v České republice, východní Evropě a v zemích třetího světa, zejména
v Africe. Důležitým aspektem činnosti Diakonie Broumov je také ochrana životního prostředí. 95% darovaného textilu je využito, ať již ke zmíněné materiální pomoci, nebo recyklaci.
V našem městě se pořádané sbírky setkávají od samého počátku s velkým zájmem občanů. Nejinak tomu bylo i tentokrát, kdy se podařilo
vybrat velké množství textilního materiálu, obuvi, hraček a knih, které
bylo pracovníkům Diakonie Broumov předáno dne 03.11.2021.
Děkujeme proto všem občanům, kteří se do sbírky zapojili a darovali
své nepotřebné věci potřebným.
				
Kateřina Gerbrichová, starostka města

Krásné vánoce a do nového roku pevné
zdraví, pohodu a hodně radosti ze života
přeje
Město Velké Opatovice

Ať nový rok 2022
přinese všem pohodu do života
a možnost prožít kulturu bez překážek!
Krásné svátky vánoční
a šťastný nový rok
vám přejí pracovníci odboru kultury.

www.velkeopatovice.cz
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Informace z jednání městské rady
Městská rada dne 4. 10. 2021
I. schvaluje
1. zápis a usnesení Rady města č. 83 ze dne 20.09.2021. K zápisu
i usnesení nebyly vzneseny žádné připomínky
2. zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v objektu nám.
Osvobození 93 o výměře 25,6 m2
3. zveřejnění záměru prodeje pozemků parc.č. 942/3, 944/2 a 944/3
v k.ú. Velké Opatovice
4. uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. PR014330059672/001-ADS s EG.D a.s. IČ 28085400 stavby Korbelova
Lhota, kabel NN Korbel na pozemcích parc.č. 387/1 a 404/1 v k.ú.
Korbelova Lhota
5. uzavření Dodatku č.3 ke Smlouvě o dílo „Revitalizace lesoparku ve
Velkých Opatovicích“ s Enuma Elis s.r.o., IČ 01688260 ve věci snížení
ceny díla
6. uzavření Dohody o spolufinancování stavby „Oprava veřejně přístupné komunikace ul. Nádražní“ s GERBRICH s.r.o, IČ 26961903
7. uzavření Smlouvy o spolupráci při zajištění projektu Příběhy našich
sousedů s POST BELLUM, z.ú., IČ 26548526 ve výši 27.709,- Kč
8. poskytnutí finančního příspěvku Nadačnímu fondu poutního místa
Kalvárie v Jaroměřicích, IČ 26000776 ve výši 5.000,- Kč
9. Rozpočtové opatření č. 9/2021
10. zařazení žádosti o přidělení bytu do seznamu žadatelů pana PŠ
a MG
11. výběr dodavatele na „Výsadba stromů ve městě Velké Opatovice“
firmu Petr Dokoupil, IČ 74355163

Městská rada dne 18.10.2021
I. Rada města schvaluje:
12. program schůze rady 18.10.2021

13. zápis a usnesení Rady města č. 84 ze dne 04.10.2021. K zápisu
i usnesení nebyly vzneseny žádné připomínky
14. zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor – garáž na
parc.č. 2289 v k.ú. Velké Opatovice u bytového domu Žleb 20 za
minimální částku 618,- Kč bez DPH za měsíc
15. uzavření Smlouvy o příspěvku na financování sítě služeb sociální
prevence a odborného sociálního poradenství zařazených do Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2022 s Městem
Boskovice, IČ 00279978
16. uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo Obnova místní komunikace
ul. Mládežnická ve městě Velké Opatovice s Regionální rozvojovou
agenturou Východní Moravy, IČ 45659176
17. uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo Hřbitov – palisády, dvojhroby s Stavby JZL, s.r.o., IČ 28269987
18. pořádání Country festivalu 28.5.2022 za podpory města Velké Opatovice dle žádosti spolku ASI TAK, IČ 08539731
19. výběr dodavatele Stavby JZL, s.r.o., IČ 28269987 na akci Velké Opatovice, parkoviště na ulici Žleb ve výši 916.828,- Kč vč. DPH na základě provedeného průzkumu trhu
20. cenu za pronájem hrobového místa (dvojhrobu) č. 534-545 ve výši
19.500,- Kč
21. zařazení žádosti o přidělení bytu VM do seznamu žadatelů

Městská rada dne 25.10.2021
I. schvaluje:
1. program schůze rady 25.10.2021
2. zápis a usnesení Rady města č. 85 ze dne 18.10.2021. K zápisu
i usnesení nebyly vzneseny žádné připomínky.
3. výsledek výběrového řízení na dodavatele silové elektřiny pro rok
2022 pro Město Velké Opatovice a jím zřízené příspěvkové organizace a schvaluje uzavřít smlouvu s E.ON Energie, a.s. IČ 26078201

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

www.velkeopatovice.cz
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ZMĚNA DODAVATELE ENERGIÍ
- pro občany
Ukončil Vám smlouvu dodavatel plynu nebo elektřiny?
Ocitli jste se v režimu dodavatele poslední instance (DPI)?
Obdrželi jste dopis se stanovenými zálohami, které jsou pro Vás neúnosné?
Je třeba co nejdříve uzavřít řádnou smlouvu na dodávky energií.
Pokud máte přístup k internetu, můžete využít informace na stránkách Energetického regulačního úřadu:
https://www.eru.cz/cs/informacni-centrum/zmena-dodavatele
Nevíte si rady a nemáte se na koho obrátit?
Je možné kontaktovat Charitní krizovou pomoc každý všední den od 7:30 do 15:00 na tel.
čísle 739 389 117 nebo mohou pracovníci za občany po domluvě přijet.
Nebo nás navštivte i bez předchozí domluvy na Komenského 19 v Blansku:
Po: 8:30 - 11:30 12:00 - 15:00
St: 9:00 - 12:30
Čt: 7:30 - 11:30
Pá: 7:30 - 11:30 12:00 - 15:00
Abychom Vám mohli pomoci s přechodem k novému dodavateli, připravte si:
veškerou korespondenci, která Vám v posledních dnech od dodavatelů přišla poslední faktury
s vyúčtováním elektřiny a plynu (od původního dodavatele)
Můžeme vám pomoci i s vyřízením žádostí o sociální dávky spojené s bydlením:
Žádosti lze podat na příslušném Úřadu práce (Boskovice, Blansko, Letovice).
Příspěvek na bydlení:
Nárok na ni máte, pokud 30 % příjmu společně posuzovaných osob nestačí na zaplacení nájmu
a nákladů souvisejících s bydlením. Žádost se uplatňuje až 3 měsíce zpětně, tzn. že nyní je možno žádat na období srpen až říjen.
Doplatek na bydlení:
Nárok na ni máte, pokud příjem všech společně posuzovaných osob je po úhradě nákladů na
bydlení nižší než částka na živobytí, v odůvodněných případech max. 1,3 násobek částky na
živobytí.
Mimořádná okamžitá pomoc:
Jednorázová dávka, která může být v tomto případě poskytnuta na zaplacení vyúčtování energií.
K vyřízení sociálních dávek budete potřebovat:
doklad o Vašem příjmu a příjmu společně posuzovaných osob (tj. většinou těch, kteří s Vámi
společně bydlí v bytě, domě) – výplatní lístek, rozhodnutí o důchodu, apod.
výpis z účtu nebo předpis SIPO a doklady o dalších nutných výdajích (půjčky, telefon, internet,
nájemní smlouva).

IN FO RMAC E PR O O B Č ANY
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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

4.12. MDDr. Dufková Simona		
Blansko, Pražská 1b			
774 425 074
5.12. MUDr. Fenyk Vlastimil		
Letovice, Tyršova 15			
516 474 310
11.12. MDDr. Fojtíková Veronika		
Rájec, Zdrav. středisko		
516 432 138
12.12. Dr. Giryeva Halyna 		
Boskovice, Lidická 8			
734 231 261
18.12. MUDr. Grenarová Marie		
Blansko, Vodní 5B			
724 081 182
19.12. MDDr. Hájková Barbora
Blansko, Gellhornova 9		
725 332 967
24.12. MUDr. Hanáková Jitka		
Blansko, Pražská 1b			
516 418 788
25.12. MUDr. Havlová Petra
Blansko, Pražská 1b			
721 425 074
26.12. MUDr. Hosová Eva 		
Rájec, Zdrav. středisko		
516 432 138

Poděkování

V zimním období, tedy od 1. 12.2021 do 28. 2.2022dochází k úpravě provozní doby
sběrného dvora ve Velkých Opatovicích. Jedná se o zkrácení o 1 hodinu v pracovní dny.
Provozní doba:

Pondělí
Čtvrtek
Sobota

14:00 – 17:00 hod.
14:00 – 17:00 hod.
9:00 – 12:00 hod.

Infocentrum Velké Opatovice
upozorňuje, že ve dnech 22. – 31. prosince 2020
bude z důvodu čerpání dovolené
UZAVŘENO!!
Dále upozorňuje, že ve dnech 3. - 4. 1. 2021
bude Infocentrum z důvodu konání inventury
UZAVŘENO!!!

www.velkeopatovice.cz

Za milé setkání a dary k mému
osmdesátiletému jubileu.
Děkuji svým dětem a jejich
partnerům, vnoučatům a jejich
partnerům
a pravnoučatům.
					
Vaše máma, babi, prababi
M. Forethová
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POSLEDNÍ MOZKOHRÁTKY
V TOMTO ROCE

Výběr z knižních
novinek městské
knihovny
Autor

Název knihy

Žánr

Beletrie pro dospělé
Šárková, Danka

Svatební dar

společenský

Šárková, Danka

Tři plus jedna

společenský

Gautam, Michaela

Mé nepálské trable

biografický

Harasimová, Markéta

Smrtelný hřích

psychothrillery

Harasimová, Markéta

Doktorka Viktorie

psychothrillery

Raduličová, Hana

Esterčini otcové-příběh židovské dívky vychované v rodině
nacistického soudce

biografie

Martin-Lugand, Agnes

Jak naladit štěstí

společenský

Chlupová, Danuta

Jizva

psychologický

Lukášková, Markéta

Majonéza k snídani

psychologický

Hacalová, Eva

Můj syn feťák

autobiografický

Läckberg, Camilla

Nebezpečná hra

thrillery

McLellan, Amy

Nezapomeň na mě

psychothrillery

Gillerová, Katarína

Příliš mnoho tajemství

společenský

Nesbo, Jo

Žárlivost a jiné povídky

thrillery

Hřebejková, Hana

Ať žijí padesátnice

humoristický

Bernášková, Jana

Coura

romány pro ženy

Abbott, Rachel

Hra na vraždu

thrillery

Cole, Daniel

Imitátor

thrillery

Bohatá, Simona

Klikař Beny

psychologický

Ludvíková, Jitka

Vánoční případ

detektivní

Lacrosse, Marie

Vinařství 3: Osudové dny

historický

Vrba, Michal

Zeptej se ďábla

psychologický

Pro děti a mládež
Šárková, Danka

Alenka a Krakonoš a lev

příběhy pro děti

Fišarová, Michaela

Ela v zemi trollů

dobrodružné
romány

Fišarová, Michaela

Nikolina cesta

romány pro
mládež

Fišarová, Michaela

Náš dvůr má tajemství

dobrodružné
romány

Fišarová, Michaela

Kamínek

příběhy pro děti

Šandera, Jiří

Naše třídní je mimozemšťan 2

romány pro
mládež

Piercey, Rachel

Když dnes půjdeš do lesa

říkadla, hádanky

Pospíšilová, Zuzana

Kouzelní třída-další rok s vílou
Jasmínou

příběhy pro děti

Pospíšilová, Zuzana

Kouzelná třída o Vánocích

příběhy pro děti

Pospíšilová, Zuzana

Kouzelná třída v ZOO

příběhy pro děti

Naučná literatura
Mára, Jiří

S Jirkou po Evropě

cestopisné
publikace

Vašíček, Arnošt

Labyrint záhad

záhady, tajemno

Vašíček, Arnošt

Záhady na dosah ruky

záhady, tajemno

Kopecká, Martina
Viktorie

Deník farářky

biografie, osudy

Milí čtenáři. Máme tu poslední číslo roku
2021 a s ním i poslední mozkohrátky. Doufám, že Vám úkoly na trénink paměti zpříjemnily chvilky čtení našeho informačního
Zpravodaje a opravdu jste si procvičili mozkové závity 😊.
V listopadovém úkolu jsme měli rozluštit hlasy našich herců z dabingu
a správně přiřadit zahraničního herce.
Správné řešení: 1 – D; 2 – F; 3 – K; 4 – I; 5 – A; 6 – N; 7 – J; 8 – B; 9 – L; 10
– CH; 11 – C; 12 – G; 13 – H; 14 – E; 15 – M.
V dnešním úkolu se zaměříme na slova s více významy. Někdy se stává, že se dva lidé při rozhovoru nechápou. Je to tím, že máme v českém jazyce slova, která mohou mít více významů. Najdete pro níže
sepsané ten jeden správný?

1.		 část těla / součást hrnečku

9.		 druh kapesních hodinek
/ druh zeleniny

………………………………..
………………………………..
2.		 název sportovní obuvi
/ rozchod

10. dobré jméno
/ historický příběh

		………………………………..
		………………………………..
3.		 lidové označení slabého
člověka / druh moučníku

11. druh domácí obuvi
/ měkký člověk

………………………………..
		………………………………..
4.		 vykládaný předmět ve škole
/ tkanina		

12. středověký mučící nástroj
/ ozdoba do vlasů

………………………………..
		………………………………..
5. altánek / školní vystoupení
………………………………..

13. dětská plastová hračka
/ cukrářská pochutina

………………………………..
6.		 záhyb těla / tučné maso
			
……………………………….. 14. zdrobnělina pokrývky hlavy
/ vrchní část houby
7.		 honosně prostřený stůl
/ vybavení školní třídy
………………………………..

………………………………..
15. žlutá léčivá bylina
/ zvědavá žena

8.		 etnická skupina / část domu
			
		………………………………..
………………………………..
Správné řešení najdete v lednovém čísle Zpravodaje.
Použitá literatura: Nešporová, Veronika. Dobrá myslivna. První vydání. Praha: Pointa Publishing s.r.o., 2020, 268 stran. ISBN 978-80-7650155-3
Městská knihovna

www.velkeopatovice.cz
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Co nového u nás ve škole - Pokračujeme!
Září uplynulo jako voda a máme tu
říjen. Přes veškeré covidové nástrahy
škola funguje, snažíme se ze všech sil pracovat na posilování třídních
kolektivů, doučování, opakování a upevňování poznatků. Využíváme
nové učebny a sportoviště, co to jde. Také jsme mohli opět ve škole
přivítat na bededách zajímavé osobnosti.
Dravci
Po delší době k nám opět zavítala společnost Seiferos. V zámeckém
parku nám předvedli naše dravce, seznámili všechny žáky s jednotlivými druhy, poznali jsme různé zajímavosti a také jsme viděli atraktivní
letové ukázky.
Besedy pro čtenáře
Ve spolupráci s Městskou knihovnou Velké Opatovice jsme opět přivítali na besedách paní spisovatelky a pány spisovatele. Na 1. stupni si
s dětmi četla Michaela Fišarová, na 2. stupni se osmáci a deváťáci setkali se spisovatelem a záhadologem Arnoštem Vašíčkem. Na začátku
listopadu nás čeká autorské čtení s Petrou Braunovou. Také jsme využili
akcí Týdnu knihoven a doufáme, že mezi našimi žáky vyrůstají další čtenáři a knihomolové.
Pokusy v chemii
Minule jsme nahlédli pod mikroskopy,
dnes se podíváme do
laboratoře chemie.
Deváťáci v rámci volitelného předmětu si
vyzkoušeli různé pokusy, na okně laboratoře „pěstují“ krystaly
a pronikají do tajemného světa chemie. Snad se mezi nimi objeví i nějaký nový Jaroslav Heyrovský.

Podpoř správného broučka
Tentokrát se naši žáci vypravili podpořit toho správného broučka sázením sazenic stromů, které odolávají kůrovci, do okolí Velkých Opatovic. Je jen dobře, že se děti zapojují do obnovy naší krajiny, a také si
vyzkoušejí náročnou práci zaměstnanců lesních závodů,kteří se o naše
lesy starají. Odměnou je jim pak dobrý pocit z vykonané práce a nový
les, který vlastnoručně zasadili.
Poděkování také patří firmě Lescus za organizaci této akce.
Výběr SŠ
Letošní deváťáky co nevidět bude čekat výběr budoucího studia, budou si podávat přihlášky na SŠ. V září již absolvovali Veletrh vzdělávání
v Boskovicích a v řájnu měli besedu s pracovnicí Úřadu práce v Boskovicích, která jim i spolužákům z 8. ročníku poskytla informace k výběru
povolání a předala také atlasy středních škol. A mezi prvními se jim na
besedě představila VOŠ a SŠ Hybešova Boskovice. Mohli se tak podívat
virtuálně do útrob školy a seznámit se s obory a také termíny DOD.
Žákovský parlament
Letos byl také obnoven žákovský parlament. Žáci z 4. do 9. ročníku si
mezi sebou zvolil své zástupce a na začátku listopadu se konalo první zasedání. Každý může přinést zajímavý podnět nebo námět na akci,
diskusi nad konkrétním problémem, navrhovat řešení apod. Už teď se
těšíme na další schůzky a diskusi na nich.
Do dalších čísel připravujeme ohlasy na neobyčejný projekt – protidrogový vlak Revolution train, který vedle našich žáků navštívili i žáci z Letovic a Knínic a v odpoledních hodinách také veřejnost.
Vedle akcí se také stále pedagogvé školy vzdělávají, ať už v online prostředí, nebo po dlouhé době prezenčně. Jako škola se zapojeni do projektů Pomáháme školám k úspěchu, NPI SYPO – metodické kabinety,
podpora začínajích pedagogů, Erasmus+ a řady dalších. Doufáme, že
postupně budou odpadat všechna koronavirová opatření, že naše zapojení bude ještě větší, a to včetně žáků.
						
Markéta Emmer Illová

Hledáme„RYCHLÉ ŠÍPY“ v Jevíčku!
Kdesi v uličkách města, se ztratili členové slavného klubu Rychlé šípy – MirekDušín, Jarka Metelka, Jindra Hojer, Červenáček a Rychlonožka. Zkuste je najít a zachránit! Od 17. listopadu do
17. prosince budou figuríny celé pětice chlapeckého klubu v téměř životní velikosti umístěny
kdesi v místě ohraničeném červenou čarou na mapě na neznámém vyvýšeném místě – na balkóně, pavlači, střešním výklenku, ochozu a podobně. Figuríny jsou dobře viditelné přinejmenším z přilehlé ulice či
náměstí, prostě běžně dostupného veřejného prostranství
– stačí se jen dobře
dívat.
Hra je určena primárně pro děti cca od 7let. Úkolem pátračů, je objevit
Rychlé šípy, vyfotografovat je a fotky poslat společně se svým jménem,
věkem, svojí adresou a s názvem místa (ulice či náměstí), ze kterého Rychlé šípy objeví na adresu: petrp@stinadla.cz. Uzavírka soutěže je 16. 12.
2021 ve 24 h. Vyhlášení soutěže proběhne v pátek 17.12. v 18h v jevíčské
Synagoze, kde budou všem úspěšným pátračům předány pamětní listy
a tři vylosovaní šťastlivci získají ceny věnované Sdružením přátel Jaroslava Foglara a městem Jevíčkem.
VY, KTEŘÍ BUDETE MÍT ŠTĚSTÍ A NAJDETE, NEVYZRAZUJTE PROSÍM
MÍSTO. NEKAZTE HRU OSTATNÍM!
Hledá se také v Brně, Plzni a Prostějově. Více informací, mapu s vyznačeným územím a další zajímavosti najdete na stránkách:
www.hledamers.spjf.cz

www.velkeopatovice.cz
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Na dušičky vzpomínáme
Rok s rokem se sešel a byl tu opět přelom října a listopadu. Ten je tradičně spojený s návštěvou hřbitovů a uctění památky našich zesnulých.
Když dostanete Zpravodaj, „Dušičkový měsíc“ končí.
Již 28. října byla většina hrobů ozdobena a zářila svíčkami. V neděli 31.
října byla na hřbitově u hlavního kříže odpoledne pobožnost k uctění
památky našich drahých s P. Miroslavem Hřibem. 1. listopadu byla Slavnost Všech svatých a 2. listopadu Památka zesnulých. Letos byly krásné
dny, a tak procházka trvala déle. Kdo měl možnost, chodil mezi hroby
a vzpomínal a vzpomínal. Na starém hřbitově byl na jednom pomníku
tento verš: „Buď pozdraven – kdo na nás vzpomeneš, buď vítán – kdo
náš hrob navštívíš“. Hřbitovy máme navštěvovat s úctou a dobrým
úmyslem.
V mnoha denících vzpomínali na naše zemřelé. Jak se chováme k hrobům našich předků, tak se ti po nás budou chovat k naším hrobům.
Hřbitovy v pohraničí – spoluobčané německé národnosti nechali ve
svých domovech skoro všechno, ale také hřbitovy, kde pochovávali své
blízké. Mnoho hřbitovů bylo zlikvidováno a ty, které zůstaly, chátraly.
Až nyní v poslední době se opuštěným hřbitovům začíná věnovat péče.
A tak němečtí pozůstalí mají možnost hroby svých předků navštívit
a vzdát jim úctu a poděkovat místním obyvatelům za péči.
V Katolickém týdeníku mě zaujalo. – Víte, kdy se u nás začalo zpopelňovat? Je tomu 100 let od chvíle, kdy se v Československé republice
začaly v listopadu 1921 legálně zpopelňovat kosti exhumované z hrobu. Umožnil to zákon č. 464/1921 Sb., o pohřbívání ohněm. Společnost
pro spalování mrtvol, podporovaná českými Němci, dosáhla po dvaceti
letech svého cíle. Začala výstavba prvních českých krematorií, naopak
kostnice přestávaly plnit svůj účel. I dnes stále platí, že pohřeb do země
je projevem větší úcty k zemřelému, ale od roku 1963 římskokatolická
církev kremaci připouští.
Vrátíme se k historii našich hřbitovů. Na hřbitově Pod Doubím je historie zveřejněna ve vývěsní skříňce. Ale aspoň ve stručnosti vám historii
hřbitovů připomenu. Starý „krchov“, jak se dříve hřbitovu říkalo, byl kolem kostela od r. 1685 a přes 900 těl při něm odpočívá v Pánu. Tolik ze
zápisu. A začal hřbitov nový. Posvěcen byl 6.5.1838 a 8.5. byl už první
pohřeb – mládence ze Smolna. Roku 1891 byl hřbitov rozšířen. Získal
ještě důstojnější ráz, když hrabě Herberstein zřídil rodinnou hrobku.

Čas plynul, hrobů přibývalo a zjistilo se, že bude potřeba nového hřbitova. Místo se vybralo Pod Doubím a začal se hřbitov budovat. 1. října
1974 bylo na starém hřbitově zakázáno pohřbívat. Ale lidé tam stejně
dávali urny s popelem svých blízkých ještě několik let (tajně, pozn.).
V lednu roku 2004 ve Zpravodaji vyšla výzva, aby nájemci hrobových
míst odstranili pomníky a obruby k 31.12.2004. Od 5.1.2009 se začalo
s úpravou starého hřbitova. Železný plot byl rozebrán a uložen v prostorách Města. Bylo rozhodnuto, že kamenný kříž z r. 1892 na místě zůstane. Na opravu kříže byla vybraná Fy Hemzal z Konice. Pracovníci kříž
opravovali na místě. Odstranili vadné díly a nahradili je novými. V neděli 8. listopadu 2009 ve 14 hod. se sešli lidé spolu s představiteli města,
aby byli přítomni posvěcení opraveného kříže. Kříž posvětil duchovní
správce P. Aleš Vrzala. Prostranství bývalého hřbitova je stále udržováno díky Městu a je stále pietním místem. Dvě ozdobné kamenné koule
jsou u vchodu také z Fy Hemzal Konice. Lípy, zasazené na počest roku
1918, jsou ozdobou hřbitova.
Hřbitovu Pod Doubím je už 47 let, první pohřeb se uskutečnil 4.11.1974.
A protože hřbitovu chyběl symbol – kříž, tak 13. dubna 2000 byl postaven kříž od uměleckého stolaře pana Jaroslava Gerbricha. Výtvarný
návrh byl zpracován brněnským výtvarníkem Miloslavem Pluháčkem,
který vycházel z místních podmínek, Vnitřní díl kříže, který má výšku
7,5 m nad terén (9 m celkovou), je vyroben z ocelového profilu. Vrchní
opláštění tvoří obložení z dubového dřeva. Venkovní obložení kříže je
taktéž z masivního dubu. Vrchní část kříže je přikrytá měděným čepcem. Kříž byl vztyčen 13.4.2000 a v neděli 21. května 2000 byl požehnán zdejším duchovním správcem P. Josefem Pelcem za účasti mnoha
přítomných. (+10.7.2018 v 46 letech – Vzpomínáme!)
Hřbitov poslední dobou prochází stále úpravami – zrušené schody,
místo nich položena dlažba (po ní je radost chodit, pozn.), vykáceny
staré stromy, zasazené nové. Je zhotoveno mnoho nových pomníků,
zřizují se nové hroby, postě stále se něco buduje a opravuje. Součástí
hřbitova je kolumbárium, urnová místa, hrob Města, rozptylová loučka
a nesmíme zapomenout na vybudování WC!
Končím putování po slavnostně vyzdobeném a s pečlivostí udržovaném hřbitově Pod Doubím.
							
Marie Pospíšilová

Dvojité výročí varhanního virtuosa a skladatele B. A. Wiedermanna
Letos v listopadu uplynulo 138 let od narození a 70 let od úmrtí Bedřicha Antonína Wiedermanna, nejvýznamnější české osobnosti varhanní hudby první poloviny 20. století. Byl
varhanní virtuos, který koncertoval i v zahraničí (dokonce v USA), chrámový varhaník,
skvělý pedagog pražské konzervatoře a krátce AMU, plodný skladatel, propagátor varhan
a vzácný člověk. Narodil se Ivanovicích na
Hané 10. listopadu 1883, vystudoval klasické gymnázium v Praze. Krátce působil jako
finanční úředník v Kroměříži, než se rozhodl
pro studium teologie v Olomouci. Během studia byl varhaníkem a sbormistrem ve svatováclavském dómě. Po sedmi semestrech, tedy
těsně před dokončením, z teologie odešel.
Pak studoval na pražské konzervatoři, nejprve
varhany a pak kompozici. V letech 1910–1919
působil jako chrámový varhaník, nejprve
v brněnské katedrále, pak v Praze v Emauzích
a u sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně. Rovněž byl
tři roky zaměstnán jako violista České filharmonie. To už ale začal vyučovat na pražské
konzervatoři, působil tam v letech 1917–1944
a pak krátce po válce. Na AMU začal vyučovat

hned po jejím založení roku 1946. Zemřel 5. listopadu 1951, těsně před
svými osmašedesátými narozeninami.
Wiedermann byl svým životem i tvorbou částečně spjat také s regionem Malé Hané, kam
pravidelně zajížděl od počátku 40. let. Nejdříve
pobýval u svého žáka Rudolfa Kimla ve Velké
Roudce, později užíval letního bytu na zámku
ve Velkých Opatovicích. Během svých každoročních pobytů navštěvoval místní kostely
(např. v Borotíně, Boskovicích, Jevíčku, Vanovicích, V. Opatovicích aj.), v nichž hrával na varhany soukromě, ale také veřejně při bohoslužbách a na koncertech. Seznámil se tu s řadou
místních osobností. Byli to především varhaníci, ředitelé kůrů, kněží, učitelé a další, s nimiž
navázal srdečný vztah. Jak bylo Wiedermannovým zvykem, skládal a poté věnoval svým
přátelům menší skladby. Jeho pobyty na Malé
Hané dodnes připomíná také pamětní reliéfní
deska od akademického sochaře Karla Otáhala
na jižním křídle zámku ve V. Opatovicích.

www.velkeopatovice.cz

Jana Michálková Slimáčková, Michal Schuster
Foto: B. A. Wiedermann u někdejšího zámeckého rybníka ve V. Opatovicích (1946)
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Moravský svéráz ve Velkých Opatovicích – historie výroby malovaných dekorativních
předmětů (5. díl)
Firma B. Maršálka po roce 1945
Někdy po skončení druhé světové války předal Bohumír Maršálek
vzhledem ke svému pokročilému věku svůj podnik pod tehdejším názvem „Moravský lidový a umělecký průmysl – Bohumír Maršálek – umělecký dřevoprůmysl – Velké Opatovice, Morava“ do nájmu svému dlouholetému zaměstnanci Ladislavu Pospíšilovi. Velkoopatovický rodák
L. Pospíšil (nar. 1913) nastoupil po vychození obecné školy roku 1927
jakožto čtrnáctiletý k Maršálkovi do učení a 5. října 1930 mu „Společenstvo stolařů, řezbářů, kolářů a bednářů okresu jevíčského v Jevíčku“
vystavilo „List výučný“. Ten stvrzoval, že L. Pospíšil „učil se nížepsanému
řemeslu soustružnickému po tři roky od 4. září 1927 do 4. září 1930, po
kterouž dobu vždy počestně se choval, byl pilným a věrným, takže si
v řečené době osvojil vědomosti a zručnosti, aby mohl s prospěchem
prohlášen býti za pomocníka, což se jemu tímto dosvědčuje.“ U razítka
uvedeného společenstva byli podepsáni starosta společenstva Josef
Schich a tzv. výučný mistr Bohumír Maršálek.

železnici prostřednictvím pošty. Upomínkové
předměty a jiné zboží se
však prodávalo i v okolí,
např. na vyhlášených
a hojně navštěvovaných
poutích v blízkých Jaroměřicích.
Po státním převratu
v únoru 1948, který oficiálně přinesl „vítězství
pracujícího lidu“ a který
znamenal pro Československo čtyřicet let
komunistické diktatury a nesvobody, se rušení živností a zestátňování
drobných řemeslnických dílen, soukromých obchodů, hostinců a podniků nevyhnulo ani Maršálkově firmě vedené L. Pospíšilem. Někdy na
počátku 50. let tak byl Maršálkovi podnik znárodněn a uzavřen. Někteří
dílenští pracovnícia malířky odešli do nadále fungující výrobny Richarda Kaderky, někteří si museli najít zaměstnání v jiném oboru (např.
L. Pospíšil nastoupil do místní šamotové továrny).
Tím skončila téměř padesát let se rozvíjející a fungující výroba, kterou
Bohumír Maršálek založil původně ve skromných podmínkách a která ve své době proslavila Velké Opatovice. B. Maršálek se tak právem
řadí k nejvýznamnějším osobnostem nejen této obce, ale celého regionu Malé Hané. „Mistr Maršálek“ zemřel 4. června 1961 v 78 letech ve
V. Opatovicích, kde je pochován.
Pokračování příště.

Michal Schuster

Revolution train
Po vyučení zůstal L. Pospíšil nadále zaměstnán v Maršálkově podniku
jako soustružník dřeva. Roku 1946 se oženil s Annou roz. Pravcovou
z V. Opatovic. Na svatbě byl přítomen také B. Maršálek (na svatební fotografii sedí hned vedle ženicha). Někdy v té době si L. Pospíšil od Maršálka pronajal jeho podnik a sousední obytný dům čp. 291. Převzal také
výrobu, zaměstnance, externí spolupracovníky i obchodní kontakty.
I v poválečném provozu pracovalo
v podniku několik učňů, kteří se tam
učili soustružnictví. Pro výrobu se
využívalo kvalitní dřevo, a co se týče
vyráběného sortimentu, nadále šlo výhradně o upomínkové zboží. Některé
předměty se nakupovaly u jiných výrobců a ve velkoopatovickém podniku
se pouze pomalovaly. Předkreslovalo
se měkkou tužkou, přičemž každá
malířka měla svůj charakteristický rukopis.
Jak vzpomíná paní Jiřina Pospíšilová,
dcera L. Pospíšila, po válce neměli lidé moc peněz, obchod upadal
a uživit se výrobou upomínkových předmětů nebylo vůbec jednoduché. L. Pospíšil musel aktivně vyhledávat zájemce o zboží a na motorce
tak sjezdil skoro celé Československo od západních Čech až po východní Slovensko (např. Karlovy Vary, Praha, Luhačovice, Moravský kras nebo
Bardejov, Červený Kláštor a Vyšné Ružbachy). Propagační katalogy
a vzorky výrobků nabízel obchodníkům především v nejrůznějších rekreačních oblastech, horských střediscích, lázních a jiných turistických
lokalitách. Na základě uzavřené objednávky pak byl z velkoopatovického podniku zasílán na místo určení balík s vybraným zbožím. Firma
nevlastnila žádný automobil, a tak se veškerý obchod prováděl po

11. listopadu zastavil na místním vlakovém nádraží Protidrogový vlak-Revolution train. Za vznikem tohoto projektu stojí Pavel Tuma, jehož
kamarád zemřel na následky užívání drog. Po této události se Pavel
Tuma rozhodl podniknout celonárodní osvětu prostřednictvím projektu Revolution train. Vlak je ideálním prostředkem, jak rychle a do
mnoha míst rozšířit informaci o nebezpečí spojeným s užíváním drog.
Z národního projektu se postupem času stal projekt mezinárodní. Tento vlak už objíždí 4 státy a má obrovský úspěch mezi širokou veřejností!
Ve V. Opatovicích patřil vlak v dopoledních hodinách žákům vyšších
stupňů základních škol. V odpoledních hodinách měl možnost navštívit tento vlak
kdokoliv, kdo měl zájem se s tímto tématem
seznámit. Ze svého pohledu mohu říci, že
celkové zpracování a přístup průvodců této
„výstavy“ zcela jistě zanechali v návštěvníkovi hluboký zážitek. O tom koneckonců
svědčí i slova dětí, která jsem si vyslechla
bezprostředně po návštěve vlaku. Je tak
zřejmé, že tyto projekty mají smysl!

www.velkeopatovice.cz

Anna Kaderková
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Město Velké Opatovice vyhlašuje
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1.

kategorie

výzdoba exteriéru

okna, dveře, zahrady apod.

2. výzdoba interiéru

kategorie

vánoční stromeček,
adventní věnec apod.

Těšíme se na vaše fotografie!

Fotografie, vč. kontaktu na vás, zasílejte
na e-mail: kultura@velkeopatovice.cz
nejpozději do 27.12.2021.
Od 28.12. do 9.1.2022 budete moci hlasovat
na facebookovém profilu Město Velké Opatovice
pomocí „lajků“.
Účastníci s nejvíce hlasy odměníme, a to např.
volnými vstupenkami na některou z našich akcí.

www.velkeopatovice.cz
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Kalendář svozu odpadu 2022 / Velké Opatovice
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Svoz směsného odpadu
Pondělí – Velká Roudka, Bezděčí,
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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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Kostel sv. Jiří za silvestrovské noci
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Vánoční setkání s poezií 2021
Vážení spoluobčané,
rok se opět velice rychle překulil a nastává nám vánoční čas. Čas světélkujících vánočních ozdob, klidu, setkávání přátel i obdarovávání druhých. V loňském roce nám epidemiologická situace nedovolila uspořádat „Vánoční setkání s poezií a štědrodenní polévkou dobré vůle“
v takové podobě, jak jsme byli všichni zvyklí. Poezii jsme si vám dovolili nabídnout pouze prostřednictvím kabelové televize, ale setkání
se uskutečnit nemohlo. Je nám to moc líto. O to větší obavy máme letos. Nemůžeme dopředu určit, zda vás budeme moci přivítat v kostele
sv. Jiří, vše bude záležet na pravidlech, která budou v té době platná.
Přesto ale všichni věříme, že situace dovolí, abychom vánoční dopoledne strávili všichni společně.
Vánoční setkání se bude konat 24. prosince 2021 v kostele sv. Jiří ve
Velkých Opatovicích opět v 10:30 hodin. Štědrodenní polévku připraví jídelna Učňák, punč pro děti i dospělé Vinotéka Jevíčko a divadelní
soubor teaTrum. V kostele si budete moci v podání členů DS teaTrum
poslechnout poezii P. Františka Lízny, Martina Jirouse zvaného Magor
a úryvky z Oratoria svaté Ludmily Antonína Dvořáka s textem Jaroslava Vrchlického. Hudební doprovod z díla A. Dvořáka zajistí Mgr. Lenka
Bartošková.
A jak to bude s vašimi dobrovolnými příspěvky? Komu budou určeny?
Ani nevíte, jak moc bychom si přáli napsat: tentokrát naši pomoc nikdo
nepotřebuje! To by bylo skvělé! Ale bohužel se nám toto přání nesplní.
Letos bychom chtěli pomoci dvěma sourozencům, kteří v našem městě
žijí od malička. Narodili se a prožili své mládí naprosto bezproblémově.
Radek se vyučil, Petra složila maturitu, našla si partnera, porodila syna.
Mohlo by se zdát, že vykročili do života šťastně a spokojeně. Jenže asi
před šesti lety se začaly u Radka projevovat příznaky nemoci, kterou
lékaři zatím nediagnostikovali. Asi se tomu v dnešní době věří těžko,
ale opravdu, lékaři nevědí… Radek navštívil odborníky v oboru neurologie, ale ti jen bezradně krčili rameny. A co hůř, podobné příznaky
se před dovršením čtyřicátých narozenin, projevily také u jeho sestry
Petry. Oba prodělali řadu testů, rozborů a sezení u lékařů specialistů.
Jejich nemoc se projevuje odumíráním svalů, zhoršenou stabilitou, neschopností přijímat potravu, zhoršenou mluvou i koordinací pohybů, je
narušena psychika osobnosti. Žádný lékař svůj verdikt zatím nevyřknul,
ale všichni se shodují na jednom: situace je vážná, jedná se o neurodegenerativní onemocnění se zhoršující se prognózou.
Oba sourozenci mají nyní zvýšené nároky na podporu svého stavu, potřebovali by logopedické služby, vitamínové preparáty, speciální stravu
a spoustu péče nejen rodiny, ale hlavně odborníků – fyzioterapeutů
a jiných. Jejich finanční situace ovšem není taková, aby si toto mohli
dovolit.
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Školní divadlo roku 1954-5:
O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku
I v dalším školním roce pokračovala učitelka Vlasta Řeháková ve své
myšlence společných školních divadel, v čemž měla velkou podporu
tehdejšího ředitele školy J. Ešnera. Na hudbě spolupracovala s panem
učitelem Voskou, který se vždy ponořil do námětu a byl doslova studnicí nápadů. Učitelský sbor secvičoval jednotlivé výstupy s žáky ve
škole a následně na jevišti v sokolovně. Například žáci tehdejší 3. třídy
účinkovali v komparzu červánků, kteří doprovázeli postavu Slunečníka.
Jiní žáci hráli hvězdičky u Měsíčníka a skupina větříků doplňovala roli
Větrníka. Ve výpravném představení s velkolepými kulisami byl prostor
i na taneční vystoupení dvorních dam a pánů, kteří v několika dvojicích
zatančili menuet. Také množství kuchtíků a zvířátek dotvářelo jednotlivé výstupy. Divadelní líčení dětských herců vytvořil holič pan Grygar
a hudební doprovod opět zajistil učitelský sbor. Kostýmy vystupujících
zaujaly i sochaře Karla Otáhala, proto vymaloval portrét Stanislava Neuera a Milušky Flekové v roli prince.
Hlavní postavy ztvárnili:
Josef Koutný - čaroděj
Marie Přichystalová - Večernice
Miluška Fleková - princ
Ludmila Šichová – Slunečník
Jitka Tomášková – princezna Slunečníka
Stanislav Neuer - princ
Jarmila Pospíšilová - Větrník
Květoslava Reiblová - princezna Větrníka
Zdeňka Kubišová - Měsíčník
Milada Dobešová - princezna Měsíčníka
Školní kronika z roku 1954-55 uvádí následující:
„V podzimním období byla nacvičena se žáky školy divadelní hra Františka Molíka „O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku” (na motivy pohádky
B. Němcové) s hudbou Jana Seháka. Byla sehrána v sokolovně celkem
pětkrát: 11.XII. pro žactvo škol újezdu, 12. XII. pro dospělé, 5. III. pro
žáky jevíčské jedenáctiletky, 6. III. pro dospělé a 7. III. pro žactvo škol
v Chornicích, Jaroměřicích a Městečku Trnávce. Hra měla velký úspěch
jak u malých, tak u velkých diváků, neboť po všech stránkách velmi
dobře provedena. Účinkovalo v ní 80 žáků všech stupňů, měla taneční
a zpěvní vložky za doprovodu orchestru. Výprava na jevišti i kroje žáků
byly bohaté. Tento úspěch byl možný také proto, že s. Vlastě Řehákové,
která hru nacvičovala, při tom pomohl celý učitelský sbor a dokonce
i rodiče. Hru shlédlo 2 500 diváků.“
Cenná fotografie od učitele Richterjorka zachycuje neopakovatelné zážitky tehdejších žáků a vrací vzpomínky na školní léta. Vydává svědectví
o historii školy, aktivitě dětí a práci učitelů.
Dalibor Badal

Každý z nás si přeje, aby celá jeho rodina byla zdravá a šťastná. V případě Radka a Petry Volgemutových se po jejich čtyřicátinách všechno
obrátilo naruby. A nyní… Nyní můžeme pomoci my! Aby se zdravotní
stav obou tak rychle nezhoršoval a aby tu se svou rodinou mohli v relativně dobré kondici ještě nějakou dobu být. Snad se dočkají a lékaři
najdou řešení, jak jim pomoci. Pojďme jim společně přispět na prodloužení času a na naději, že bude líp!
Budeme velice rádi nejen za finanční podporu, ale i za účast na této
akci. Pokud se ovšem stane, že se nebudeme moci setkat, přineseme
poezii do vašich domovů alespoň prostřednictvím kabelové televize.
Do té doby přejeme všem pěkné dny prožité ve zdraví.
Za DS teaTrum - Jitka Moučková

www.velkeopatovice.cz
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Autobusový výlet do Českého Švýcarska 25. - 28. 9. 2021
V sobotu 25.září se nám po ročním odkladu, který zapříčinila epidemická situace, podařilo vypravit autobus do Českého Švýcarska. Jen
menší pihou na kráse byl fakt, že se nepodařilo zcela autobus zaplnit.
Letos bylo pro mnohé zřejmě překážkou to, že v pondělí 27. záři bylo
nutno vzít si v práci dovolenou. Vloni byl přihlášen plný autobus, ale
jak všichni víme, covid se nás neptal. Ještě si dobře pamatuji, jak jsem
seděl doma a koukal z okna na ošklivé počasí. Ale letos bylo počasí jak
na objednávku, jen s výjimkou posledního dne a to jen necelé hodiny,
ale zato na tom nesprávném místě.
Odjezd byl v 6:00 od sokolovny. Cestou jsme ještě nabrali kolegyně
a kolegy turisty v Letovicích a Brněnci, pak už jsme si to fičeli do dalekého Švýcarska. Českého Švýcarska. Přestávku jsme si udělali za Pardubicemi na čerpací stanici s hamburgrárnou a kentuckým farmářem
s kuřecím masem. Jen jsem neměl hlad, tak jsem jejich nabídky nevyužil a nechal si zajít chuť.
sobota 25.9.
Bez mála po sedmi hodinách jsme se
vylodili z autobusu v Jetřichovicích. Zde
nás čekal okruh asi 6 km. Ale zde si člověk sakra uvědomí, že 6 kilometrů po
rovině je úplně jiných 6 kilometrů než ve
skalách. Ani se člověku nechce věřit, že
ty nejvyšší skály měly asi jen něco kolem
500 metrů nadmořských! A už při výstupu z autobusu jsem zahlásil, že jsem z té
jízdy unavenej, jako bych už ten dnešní
výšlap podnikl. Ale to jsem ještě netušil,
co za schody mě po chvilce na rovince
čekají! Tentokrát to přišlo překvapivě
brzy. „Co já blbec tady zase dělám! Já, co se bojím výšek. Já jsem debil.
To je naposled!“ A tak mi ta cesta krásně ubíhala, koukal jsem buď před
sebe, nebo tvrdošíjně do skály, na stranu, co nic nebylo, jen padák dolů,
té jsem se vyhýbal. Taky si všimnete, že na fotografiích mám vyhlídky
vyfocené naopak, z bezpečí dole jsem vyfotil budky nahoře. První den
byl na protažení príma! Po půl sedmé večer, jsme dorazili na ubytování
do Horního Podluží do chaty Spojařka. Kde nás uvítal hodně sympatický provozní, pan Vejnar. Můj první dojem potvrdily zarámované
vstupenky na takové kapely jako AC/DC, Iron Maiden, Black Sabbath,
Helloween atd, na stěně v jídelně a společenské místnosti, kde se kromě snídaní a večeří pořádaly různé hry a především každý večer Milan
Zoubek, mimo jiné kytarista country kapely Asi Tak, hrábnul do strun
a celé osazenstvo zpívalo s ním. Hodně se vzpomínalo na Františka Nedvěda, který tento svět opustil letos o prázdninách.
neděle 26.9.
Druhý den nás čekala snídaně v 8:00 jako každé ráno. Celá se udála
mým oblíbeným stylem na švédském stole. Za hodinu jsme opět nastoupili do autobusu a ten nás odvezl na další výšlap, na Mezní Louku, tentokrát asi k největšímu hitu této oblasti, na Pravčickou bránu.
Kousek nad Mezní Loukou bylo vytesáno do velkého patníku: Pravčická
brána 60 min. No já svým tempem, už jsem v 90 minutě přestával věřit,
že k té bráně dojdu. Klasicky s hlavou svěšenou jsem si říkal „zakopnout
o tento kořen, tak mě najdou úplně dole, protože na horu nepoletím!“
Opět jsem si to užíval. Cestou jsem potkal i staršího muže asijského
původu, v kvádru a lakýrkách! Tak to už jsem viděl všechno, pomyslel
jsem si. Pravčickou bránu jsem nakonec taky viděl. Lidí jak na Václaváku, takže jsem ji vyfotil ze vzdálenosti, odkud to šlo ještě zadarmo,
frontu na vstupné jsem fakt neměl chuť stát. Ale i tak jsem si to užil
dosyta. To jsem ještě netušil, jak večer zazářím! Musím se, se skromností
mě vlastní přiznat, že jsem nejlepší! Mluvím o večerní soutěži. Už když
jsme se měli rozdělit do trojic, tak jsem se nechal slyšet, jen ať to není
Kufr! No a potom hned Jaromír s Jarkou říkají: „Určitě všichni dobře víte
kdo je to Čmaňa!“ „A je vymalováno“, si říkám. Přemýšlím, kde to nejmíň
pokazím, tak jsem si vybral raději hádání než nápovědu. Naštěstí naše
osvědčená trojka Míša, Radek a já (znáte z mého předešlého článku o
značení trasy na Šamotový plátek) jsme se opět osvědčili. Nápověda

byla prostě bez sebemenší vady! Stejně tak i při druhém kole s pantomimou. I když tedy, tady při prvním slovesu připouštím malé zaváhání,
při Radkově výkonu jsem měl na mysli onanii, ale Míša to zachránila,
dala Radkovi beze slov „babu“ a já uhodl hledané slovo - honit. Po tomto úspěchu následovala opět Milanova kytara a písničky, nejen country,
ale i od kapel jako Škwor a nebo Katapult.
pondělí 27.9.
V 9:00, hodinu po snídani nás opět čekal přesun autobusem. Opět jsme
si vystoupili v Mezní Louce, jen jsme šli jiným směrem. A to do Mezné,
kde jsme se pak vydali vzhůru přímo dolů. A byla to notná chvilka, než
jsme sestoupili k Edmundově soutěsce. Pak to ovšem stálo za to! Část
cesty se dalo projít pěšky. Opravdu to bylo moc hezký a já jen cvakal
fotky. Pak jsme přišli k lodi, po souši to dál nejde. Loď byla taky hezká atrakce! Mladý převozník nám ukazoval různá stvoření a věci, které
z těch skal najednou opravdu vystupovaly
a já je na vlastní oči viděl! Nejvíc mě v hlavě utkvěla zmínka o pašerácích, co pašovali
z Německa do Čech Kindrvajíčka. Poté jsme
se s ním rozloučili, a ještě kousek jsme soutěskou pokračovali do Hřenska. Cestou jsme
minuli i čerstvý výtvor sprejerů, co o něm
mluvili i v televizi. V Hřensku jsme se ještě
podívali na starou plynárnu, na soutok Kamenice a Labe, proběhli mezi vietnamskými
stánky a stavili jsme se v jedné z restaurací
na oběd. Musím uznat, že oběd byl moc
dobrý! Já si dal smažený květák. Veškeré jídlo, co jsem v tomto kraji snědl, bylo výborné!
Na chatě jsme měli ten večer Čínu z krůtího
masa a večer předtím bramborové knedle plněné uzeným masem, nu
a první večer byla svíčková, opravdu bašta! Po večeři vypukly soutěže
posledního večera, ale triumf z předešlé noci se mi zopakovat nepovedlo. Ale to mi vůbec nevadilo, protože před spaním se posedělo a při
kytaře zpívalo.
úterý 28.9.
Vzbudili jsme se do posledního rána. Poslední snídaně, tak jsem využil
švédského stolu hezky dosyta. První kolo: párečky, eidam, pár koleček
šunkového salámu a rohlíky a první hrnek kávy a posléze druhý hrnek
kávy, kousek bábovky a termix. A tohle celý jsem si užíval čtyři dny jako
člen našeho klubu za 2000 kč. Ale i nečlen i když o 600 Kč dráž, by za
tohle tuto akci jako sólo nepořídil! Takže teď víte, jaké parádní akce jste
se mohli zúčastnit. Tak příště! Ale vraťme se zpět, protože tuhle opulentní snídani jsem už spořádal! Tentokrát jsme odjížděli o půl hodinky později, ale zato jsme se museli sbalit a odjet už nadobro. Oproti
původnímu plánu jsme udělali změnu a navštívili jsme Panskou skálu
v Kamenickém Šenově. Jen jsme měli tu smůlu, že místní obyvatelstvo
ve státní svátek obsadilo místní parkoviště v této turistické lokalitě
a pořádalo si jakési závody v běhu. Naštěstí na skálu nás pustili. Ale
jako z udělání, celé čtyři dny krásného babího léta a zrovínka tady a teď
mlha hustá tak, že by ji Rákosníček mohl krájet. Tak jsme si ze vzpomínek vytáhli tu černobílou, jak král Miroslav prchá s princeznou Krasomilou. Byli jsme tam! Pak už jen zastavení u té naši čerpací stanice, a zase
dlouhá cesta domů. Už při ní se mi spustila rýmečka a dokonce nejsem
úplně zdráv ani teď, když vám píšu tyhle slova.
Určitě můžu konstatovat, že letošní podzimní autobusový zájezd se
nám vydařil!
Pokud si myslíte, že na příští akci nemůžete chybět, tak si do kalendáře
poznamenejte 27.11. - Zamykání turistických cest v okolí Velkých
Opatovic (čekají vás pozměněné trasy), 11.12. - Čertovská vycházka
(nejen pro děti) a 31.12. - Výšlap na Pohoru.
Všechny informace, reportáže a fotogalerie hledejte na našich stránkách https://www.kctvelkeopatovice.cz
Za celé KČT, odbor Velké Opatovice vás
zdraví Kája Hrdina
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Putování přes Halasovo Kunštátsko
Již 9. ročníků turistického pochodu a cyklojízdy „Putování přes Halasovo Kunštátsko“ uspořádal Klub českých turistů Malá Haná Velké
Opatovice v nedalekých Letovicích. Za velmi vydařeného podzimního
počasí se kolem Křetínské přehrady, která je letos z důvodu opravy hráze vypuštěna a do lesů Přírodního parku Halasovo Kunštátsko vydalo
141 pěších turistů a 11 cyklistů. Delší trasy vedly až ke hradu Svojanov
a Olešnice. Tato hojná účast velmi potěšila pořadatele. V cílové restauraci kromě občerstvení každý dostal diplom se suvenýrem akce a mohl
si zakoupit nové tričko s logem našeho klubu. Zajímavostí byla i účast
turistů ze Slovenska a Rakouska. Další informace k plánovaným akcím
naleznete na www.kctmalahana.cz a Facebooku našeho klubu.

NEJKRÁSNĚJŠÍ DÁREK
Už brzy budou Vánoce
a všichni starost máme,
jaký letos dáreček
svým blízkým dáme.
Snad mých veršů pár někomu napoví,
jaký dárek letos dát
babičce a dědovi
………………………………
Jsou vánoce.
Je Štědrý den.
V pokoji voní stromeček
a pod ním už jenom jeden poslední dáreček.
Dětským kostrbatým písmem
na něm napsanéBABIČKA A DĚDEČEK.

Za KČT Malá Haná Velké Opatovice Dušan Machourek

Malý dáreček s velikou mašlí,
rozbalujeme jej a uvnitř jsme našli
obrázky tří kluků,
tři fotky našich milovaných vnuků
v obyčejném rámečku.
Nejkrásnější vánoční dáreček pro dědu a babičku.
							
		
Tichá

Vánoční bohoslužby
Vánoční
Říkáme o zamilovaných, že mají růžové brýle. Jejich pohled nejen na toho, koho milují, je umocňován láskou. Vše je krásnější, překážky jsou
menší a těžkosti neexistují. Celá bytost člověka
zasaženého láskou jakoby září.
Ostatní, kteří toto období zamilovanosti máme
za sebou, je upozorňujeme, že je třeba prohlédnout a na okolí se dívat realisticky. No jo, jenže
tento pohled je zatížen špatnou zkušeností,
zklamáním nebo nějakým zraněním. A je to tedy
tak správné? Není ten pohled přes růžové brýle
ten lidštější, správnější, hodný člověka?
Právě v této adventní době, si umíme často
a rádi nasazovat tyto brýle lásky. Vždyť Bůh takto na nás nepřestává hledět a zvát nás k sobě.
„Copak může matka zapomenou na své dítě?
A i kdyby zapomněla, já nezapomenu“, říká Hospodin.
Povzbuzeni touto jeho neodvolatelnou láskou,
podívejme se i my na druhého ve svém okolí
optikou Lásky. Nebo si zkusme přivlastnit právo
amnestie, která zahlazuje a vymazává, ne pro
dovedné kličky právníků, ale proto, že chci být
člověkem a to nejen o vánocích. Pěkné dny naplněné dobrotou, přeje P. Miroslav

Velké Opatovice

Roubanina

19.12.

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

31.12.

15:00 mše sv.
23:30 modlitba

16:00
mše sv.

1.1.
Nový rok

10:00
mše sv.

11:15
mše sv.

Ve Velkých Opatovicích bude otevřen farní kostel mimo
bohoslužby k prohlídce betléma:

24. 12.

10:30 - 16:00

25. 12., 26. 12.

13:00 - 16:00

31. 12.

14:00 - 15:00

1. 1. a 2. 1.

13:00 - 16:00

www.velkeopatovice.cz

Deštná

Borotín
11:30
mše sv.

21:00
mše sv.

8:00
mše sv.
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PŘEHLED AKCÍ NA MĚSÍC PROSINEC 2021
VELKÉ OPATOVICE
1.12.		Vánoční úsměvy Zdeňka Trošky
s vánočními písničkami Simony
Klimové - známý český režisér Zdeněk Troška vypráví nejen o filmech,
které všichni známe, ale i o jídle a die2.
202potách, žrádle a dobrotách vezevšech
n
e
.
a bř tnpodobě!
dobách, tedy i v té
osti
o nvánoční
a
n
l
e
p
Jak vzniklřetakový
lož vdříve
jí v nenáviděný,
tá a králík na smení p zůsvánoční
e
dnes
milovaný
p
tou enky
Vystaně
kapr na křenu, diváci uslyší
p
stunebo
vVtomto pořadu! - kinosál - začátek
v 19 hod. - vstupné 330 Kč - přeprodej
na IC
3.12.		 Mikulášský jazzový večer – pořádá
ZUŠ – zazní jazzové skladby – vystoupí žáci ZUŠ a hosté – Zámecký sál –
začátek v 18 hod.
4.12.		 Mikulášský turnaj ve stolním tenise - pořádá TJ Sokol, oddíl tenisu – registrace hráčů 8:30 – 9 hod. - turnaj je
určen pro každého - kategorie registrovaných i neregistrovaných hráčů
- přijďte si zahrát a pobavit se - tělocvična bývalého učiliště
5.12.		Setkání dětí se sv. Mikulášem
a jeho družinou u hasičské zbrojnice – pořádá SDH V.O. – začátek v 17
hod. – ohňostroj, taneční vystoupení
družiny ZŠ a něco pro zahřátí
11.12. Čertovská vycházka – pořádá KČT
V.O. – start od 13 hod. od klubovny
KČT - vycházka je plná pekelných
soutěží pro děti i jejich rodiče – v cíli
bohaté čertovské občerstvení
12.12. Vánoční koncert Romana Zavadila – zveme vás na poslech známých
vánočních lidových písní a veselého
vyprávění v podání moderátora TV
Šlágr a zpěváka lidových písní Romana Zavadila - Moravské kartografické
centrum – začátek v 16 hod – vstupné
150 Kč – předprodej na IC V. Opatovice

13.12. Vánoční koncert ZUŠ V. Opatovice
– vystoupí žáci a učitelé – MKC – začátek v 17 hod.
23.12. Koledování Malohanačky - známé
koledy v podání dechového orchestru - trasa: 8 hod. Zádvoří pod lipou,
9 hod. u Ostřížků, 9:30 hod. u Zbořilů v 10:30 Skočova Lhota
24.12. Vánoční setkání s poezií – pořádá
DS teaTrum – kostel sv. Jiří – začátek
v 10:30 hod.
24.12 Otevřený Betlém v kostele během
vánoční doby - 10:30 -16 hod.
25.12. Otevřený Betlém v kostele během
vánoční doby – 13-16 hod.
26.12. Otevřený Betlém v kostele během
vánoční doby – 13-16 hod.
27.12. Otevřený Betlém v kostele během
vánoční doby – 13-16 hod.
31.12. Otevřený Betlém v kostele během
vánoční doby – 14 – 15 hod.
31.12. Silvestrovské makrely – pořádá SDH
– začátek v 15 hod. – u hasičské zbrojnice
31.12. Silvestrovské setkání v letním kině
+ ohňostroj – pořádá Město V.O. – začátek v 16:30 hod.
Všechny akce se budou/nebudou konat
v souladu s platnými vládními nařízeními!!!

BOROTÍN
19.12. Vánoční koledování Dechového
orchestru malá Haná u hasičského sklípku – pořádá Obec Borotín
– 10 hod.
22.12. - 26.12. Vánoční výstava + pohyblivé betlémy- pořádá Arboretum Borotín – otevřeno: 9-11 a 14-16 hod.
26.12. Štěpánské střelby – soutěž ve střelbě
ze vzduchovky – hasičský sklípek– začátek ve 13 hod.

CETKOVICE
2.12. Koncert Janek Ledecký & bend – kulturní dům – začátek v 19 hod.
12. 12. Zpívání u vánočního stromu – areál
kulturního domu – začátek ve 14:30
hod.
19. 12. Vánoční koledování Dechového
orchestru Malá Haná - u školy začátek – začátek v 11:45 hod.
31.12 Silvestrovský fotbálek – víceúčelové
hřiště – začátek v 9 hod.
31.12. Silvestrovský ohňostroj a setkání
na návsi – začátek ve 23:45 hod.

MALÁ ROUDKA
5.12. Mikulášská nadílka – výletiště S. Lhota –
začátek v 17 hod.
23.12. Koledy u vánočního stromu

SVĚTLÁ
3.12. 10. ročník „Klimatex“ Mikulášského
běhu Světlou – start a cíl: u Obecního
úřadu – čas: 14:30 hod./ v 14 hod. dětské kategorie – trať hlavní kategorie
– 4,6 km, dětské běhy: do 6 let – 100
m, 7-9 let – 400 m, nad 10 let – 700 m
- startovné: 40 – 60 Kč
28.12. Valná hromada SDH Světlá – kulturní dům – začátek v 18 hod.

ŠEBETOV
31.12. Novoroční ohňostroj v zámeckém
parku - začátek v 0:15 hod.

VANOVICE
1.12. Přednáška pí Dany Šimkové na téma
„Koledy“ – sál záložny – začátek v 17
hod.
19.12. Předvánoční koledování dechového orchestru Malá Haná – u OÚ – začátek v 11 hod.

v 17:30 hod.2021
PROGRAM E-CINEMA (KINA) NA MĚSÍC PROSINEC

Hrací den - pátek, začátek představení v 19:30 hod.

3.12.

Láska po špičkách

Bohemia MP

103 min.

Příběh romantické komedie je zasazen do malého města a okolí na Broumovsku. Dramatická krajina koresponduje s náladami hlavní hrdinky Terezy (36),
bývalé primabaleríny Národního divadla, která po úrazu skončila kariéru profi
tanečnice a přestěhovala se s manželem Petrem a sedmiletou dcerou Maruškou na opuštěný mlýn, který zdědila po babičce. Hrají: Vica Kerekes, Ondřej
Veselý, Valentýna Bečková, Jiří Havelka, Leoš Noha, Jakub Kohák, Igor Chmela,
Tomáš Jeřábek, Robert Mikluš a další
Vstupné 60 Kč					
Mládeži přístupno

POZOR !!! Hrajeme v neděli od 14 hod.

12.12. O čertovi a jiné vánoční pohádky
Bonton				
63 min.
Animované pásmo vánočních pohádek, které přináší to nejlepší z české animace a tradičních příběhů a tradic. Hlavní součástí pásma je pak nejnovější

VŠECHNA PŘEDSTAVENÍ JSOU S ČESKÝM DABINGEM, NENÍ-LI UVEDENO JINAK.

pohádka O čertovi natočená na námět stejnojmenné knihy výtvarníka Pavla
Čecha. Santa Klaus je sice milý strejda a leccos dovede, ale do české zimy patří
Mikuláš, Ježíšek, koledy, vánoční ozdoby a samozřejmě, že i čerti a kominíci!
Průvodcem mezi pohádkami je čert Florimón, jehož příběh je úplně ze všech
největší a nejhlavnější a celé pásmo završí.
Vstupné 60 Kč					
Mládeži přístupno

22.12.

Přání Ježíškovi

Bioscop

109 min.

Obyčejné lidské příběhy o tom, co nás trápí, co hledáme a nenalézáme jsou
vyprávěny s nadhledem a okořeněné trefnou situační komikou. Samozřejmě
nechybí i ta správná dávka nefalšované romantiky a sentimentu. Ve filmu
Přání Ježíškovi se ukázkově rozkmotřená rodina znovu a znovu snaží usmířit.
Hrají: Richard Krajčo, Jaroslav Dušek, Eva Holubová, Jiří Langmajer, Elizaveta
Maximová, Anna Polívková, Petr Vaněk, Matěj Hádek, Táňa Pauhofová
Vstupné 60 Kč					
Mládeži přístupno

www.velkeopatovice.cz
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Bufet Jevíčko

Otvíráme 1. 12. 2021 v 7:00 hod.
Otevírací doba:

Po – Pá: 7:00 – 16:00 hod.
Nabízíme:
polévky • hotová jídla • rychlé občerstvení (burgery,
párek v rohlíku, sekaná v bulce)
Lahůdky: chlebíčky, bagety, obložené housky, saláty,
ruské vejce, zákusky, jogurtové misky atd.
Nápoje

Na zakázku Vám vyrobíme:
• chlebíčky • kanapky • obložené mísy • saláty
Přijímáme objednávky na Vánoce:
bramborový salát, chlebíčky, kanapky atd.

Objednávky přijímáme
na tel.č.: 721 141 034

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
Od 13. 12. 2021 bude zahájen prodej každý všední den
• od 8. - 15. hod na Palackého náměstí v Jevíčku
• od 16. - 19. hod. ve skladu ve Vísce u Jevíčka, u č. p. 74

(v nové místní zástavbě).
Po předchozí telefonické domluvě se lze na prodeji domluvit i jinak.

10

NABÍZÍME:

• smrk stříbrný
• smrk ztepilý

• borovice černá
• jedle kavkazská

95

Občanům v karanténě či nakaženým Covid-19 zajistíme
rozvoz až domů po předchozí tel. domluvě. 731 465 338

75

Těšíme se na Vás.

25

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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