ŘÍJEN 2021

Zpravodaj
města Velké Opatovice

1. etapa rekonstrukce sportoviště u ZŠ Velké Opatovice
- dokončena
Jak jsme psali v květnovém zpravodaji, v letních měsících jsme realizovali 1. etapu rekonstrukce sportoviště u ZŠ Velké Opatovice. V této době
sportoviště změnilo svoji podobu od roku 1977. I. etapa je ukončena, děti ze ZŠ mohou v rámci tělesné výuky využívat nové povrchy sportoviště
(tartan) v sektoru běžecké dráhy a oválu, máme nový sektor skoku do dálky a vrhu koulí. Byly zpevněné přístupové plochy se schodišti a rampou
pro imobilní osoby, je nové záchytné oplocení, nový mobiliář a drobné
terénní úpravy. Zhotovitelem těchto prací je společnosti VYSSPA Sports
Technology s.r.o. Plzeň a projekt připravila firma Jan Dudr – projektování
sportovišť, Zlín.
Vedení města již zadalo zpracování projektové dokumentace na dokončení této rekonstrukce, tedy 2. etapu. Projekt by měl být dokončen do konce roku a v případě
dotačních pobídek
město bude usilovat
o získání dotací na
sportoviště u ZŠ.
Mimo hodiny výuky
školy je možnost pro
zájemce z veřejnosti
tento sportovní povrch využívat, cca
od 16 hod. Je ovšem
nutné dodržovat zásady pro používání takových sportovních povrchů,
tedy sportovní čistou obuv. Objekt školy je pod kamerovým dohledem.
Doufám, že toto sportoviště bude sloužit našim dětem ke kvalitní výuce
a sportovnímu vyžití.
Ing. Kateřina Gerbrichová
starostka města

CYKLOSTEZKA - Společný úspěch Velkých Opatovic a Jevíčka!
V prázdninových měsících byla Výborem SFDI schválena žádost na naši
společnou cyklostezku mezi Velkými Opatovicemi a Jevíčkem. Z celkových nákladů na tento společný projekt 33,6 mil. Kč byly uznatelné
náklady stanoveny na 29 mil. Kč se spolufinancováním 24,6 mil. Kč ze Státního fondu dopravní
infrastruktury (tedy 85 %).
V současné chvíli naše města stanovují podmínky
pro výběrové řízení na zhotovitele stavby, které
bude probíhat v podzimních měsících. S realizací se pak počítá od jarních měsíců 2022, jakmile
bude vysoutěženo, bude podepsána smlouva
o dílo a klimatické podmínky to umožní, protože
se budeme v rámci stavby pohybovat zejména na
zemědělských pozemcích. Každé z kooperujících
měst bude hradit úsek na svém katastru, většinu však pokryje dotace. Projekt bude dokončen
v průběhu příštího roku a následně předán do
užívání.
Věřme, že se v dnešní ekonomicky napjaté době
podaří vysoutěžit dodavatele a za přijatelnou realizační cenu. Poděkování za úspěch v této první
fázi patří administrátorovi dotace Ing. Zdeňku
Bednářovi ze společnosti EGRANT s. r. o. Hradec

Králové, Ing. Tomáši Rakovi, projektantovi stezky a zainteresovaným
kolegům z Jevíčka a Velkých Opatovic.
Kateřina Gerbrichová, starostka města

www.velkeopatovice.cz
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Informace z jednání městské rady
Městská rada dne 23.8.2021

I. schvaluje
1. záměr výpůjčky pozemků parc. č. 71 a 72 v k.ú. Velké Opatovice
2. pronájem části pozemku parc.č. 376/1 v k.ú. Bezděčí u Velkých Opatovic o výměře 240 m2 k zahrádkářským účelům a uzavření nájemní smlouvy na tuto část pozemku s OM
3. pronájem pozemků parc.č. 2088/1, 2088/2 a 2088/3 v k.ú. Velké
Opatovice a to výměry 20 m2 k ostatním účelům, výměry 482 m2
za účelem sekání trávy a výměry 483 m2 na sad a uzavření smlouvy
na pronájem těchto pozemků s panem SK
4. pronájem nebytových prostor – místnost č.5 v Zámku 14 s ELIM Letovice, o.p.s., IČ 02358786 za účelem činnosti volnočasového klubu
pro mládež
5. ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor ev.č. 2/2006 dohodou k 31.10.2021
6. smlouvu o výpůjčce části fasády budovy Jevíčská 363 za účelem
umístění bezpečnostní kamery
7. Dohodu o zajištění údržby dřevin na ulici Nádražní s Povodím Moravy, s.p. IČ 70890013
8. výsledek výběrového řízení akce Rekonstrukce hygienických zařízení v objektech MŠ a ZŠ Velké Opatovice a uzavření smlouvy o dílo
na tuto akci s Moravskou stavební unii – MSU s.r.o., IČ 48529303
9. výběr dodavatele REAL SPEKTRUM BOSKOVICE, s.r.o., IČ 25313886
na poradenské služby při prodeji 18 stavebních pozemků Velké

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Opatovice – Hliníky a uzavření příkazní smlouvy s vybraným dodavatelem
změnový list č. 3 stavby Rekonstrukce sportoviště u ZŠ Velké Opatovice a uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s VYSSPA
zápis a usnesení Rady města č. 80 ze dne 26.7.2021. K zápisu i usnesení nebyly vzneseny žádné připomínky
zařazení žádosti ZD o stavební pozemek do seznamu žadatelů
poskytnutí finančního daru TJ Sokol – Brno Královo Pole ve výši
8.800,- Kč
poskytnutí nepeněžního daru ve výši 2.000,- Kč paní ZR
zařazení žádosti paní DP do seznamu žadatelů o přidělení bytu
cenovou nabídku na služby koordinátora BOZP stavby „Rekonstrukce hygienických zařízení v objektech MŠ a ZŠ Velké Opatovice
rozpočtové opatření č.7/2021
čerpání investičního fondu ZŠ Velké Opatovice ve výši 40.000,- Kč
na malířské práce ve školní jídelně
přijetí nového člena RV do výjezdové jednotky JSDH Velké Opatovice
výběr dodavatele ALTECH, spol. s r.o., IČ 46344861 na dodávku
schodolezu do ZŠ Velké Opatovice
dodávku a umístění kamery MKDS na objekt Hliníky 476 spol.
NETVOIP, s.r.o. IČ 28850581

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

SDH Velké Opatovice
A CO HASIČI, CO DĚLAJÓ??
Čas od času se s touto otázkou setkávám, marně potom v paměti pátrám, co se událo a přihodilo.
Mám chvíli času, tedy napíši vám „co ti hasiči vlastně dělajó“?
Všichni jistě víme, jak do našich životů zasáhla nová nemoc a prakticky paralyzovala nejen profesní stránku našeho bytí, ale také zájmovou.
A nemoc se nevyhnula ani hasičům, někteří marodili, jiní zase doručovali seniorům roušky či stravu. Chod jednotky nemoc nijak vážně nenarušila a hasiči tu byli pro vás sedm dní v týdnu a dvacet čtyři hodin denně připraveni pomoci při mimořádných
událostech. Během zimního období bylo
odpracováno nespočet hodin při opravách
a údržbě techniky a výzbroje. Počátkem
léta se stalo neštěstí obrovského rozměru,
které snad nikdo z nás nečekal. Když jsem
viděl první snímky z postižené oblasti jižní Moravy, napadlo mě, že fotografie snad
někdo zaměnil, neboť něco takového se u
nás nemůže stát! Jak všichni víme, opak se
stal pravdou. Musím přiznat, když jsem viděl v médiích tu hrůzu, slzy se mi draly do
očí. Ale i zde byli naši hasiči připraveni pomoci a 28. června byla dislokována požární
plošina do obce Moravská Nová Ves, kde
týden naši hasiči odstraňovali následky
ničivého tornáda. Pomáhali s provizorními
opravami střech, nebo prováděli rizikové kácení stromů. Další pomoc
poskytla naše jednotka v podobě cisternového vozidla včetně osádky
v červenci při demoličních pracech v podobě kropení při samotných
demolicích a při čištění blízkých vozovek v trvání také jednoho týdne.
Pomalu se začíná opět soutěžit. Tady pociťují hasiči asi největší propad,
jak v účasti na soutěžích co do počtu soutěžících týmů, tak do jejich
pestrosti z pohledu jejich výkonností. A soutěžit se v letošním roce začíná, řekl bych nesměle. První přípravy, či myšlenky znovu spustit hasičské soutěžení se setkávají s rozpaky a snad i obavami, co vůbec bude,
jak to dopadne, jak si poradit s epidemickými opatřeními ….

Přesto závodíme!! A závodíme poměrně úspěšně!! Už koncem května
vyráží naši nejmladší hasičtí sportovci do Ráječka na okresní kolo hry
Plamen a soutěží v disciplínách štafeta 4x60 m, kde už se začalo ozývat první, ale ještě také nesmělé cinkání medailí. Starší žáci obsadili
5. místo a mladší
získali bronzovou medaili. V dorostenecké
kategorii pak dorostenci 5. a 7. místo
a dorostenky místo
3., 6., 9., 12. a 14.
Pozadu nezůstával
ani náš okrsek. 19.
června pořádá okrskové a tedy postupové závody Velká Roudka. Naši muži získávají 1. místo a také postup do
kola okresního, které se konalo stejně jako v případě mladých hasičů
v Ráječku a naši muži obsadili 3. místo.
7. srpna vyráží tým mladých hasičů do Kamence u Poličky zkusit si soutěžení trochu většího rozměru a to na Český pohár v běhu na 100m
s překážkami. Přestože umístění s vyššími číselnými hodnotami se vám
bude zdát nevýrazné, myslím, že v tomto případě vzhledem k počtu
soutěžících a jejich kvalitám, se ani zde neztratili. Dorostenci vybojovali
12. a 18. příčku a děvčata 26., 30., 33. a 35. místo. Počátkem srpna také
probíhá úprava sportoviště místních hasičů a to v podobě tartanové
dlažby u základny požárního útoku. A snad i toto malé zlepšení podmínek se projeví na výkonech našich hasičských sportovců. Koncem
měsíce srpna už soutěžení nesmělé vůbec není. 29. srpen přináší další
cinkání medailí v královské disciplíně, za kterou je považován požární
útok v obci Těchov. Mladší hasiči obsazují 5., 4. a také 1. místo a starší se
umísťují na místě 11. a 3.
Přichází 31. ročník O pohár Malé Hané pořádaný ve Velkých Opatovicích. Zde myslím, se projevil čas prázdnin, a účast na této soutěži nebyla valná. A byla právě stejná jako v 1. ročníku této již tradiční soutěže.
Závodilo se v disciplínách požární útok a štafeta CTIF. I zde medaile
cinkaly našim sportovcům, když obsadili mladší 3. a 2. místo a starší
1. příčku.

www.velkeopatovice.cz
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Stalo se již také tradicí, že hasiči zajišťují jednu ze zastávek pro cyklovýlet Okolo MaléHané
a nebylo tomu jinak i letos. Bylo připraveno bohaté občerstvení v podobě pečených makrel,
grilovaných steaků a nesměly chybět ani oblíbené buřty. Odpoledne hasiči plynule přešli do
Dětského zábavného odpoledne, kde byly pro děti připraveny soutěže s hasičskou tématikou,
také skákací hrad a laserová střelnice. Kdo měl odvahu, byla tu možnost se podívat na naše
město z ptačí perspektivy. K tomu výborně posloužila naše požární plošina s výhledem z výšky
27 metrů.
Začal školní rok a s ním nové starosti jak pro
děti tak pro rodiče. Ale závodíme dál a dál!
Již 4. září, kdo dával pozor, bylo slyšet ze sousedního Borotína další cinkání medailí pro
naše mladé sportovce. Mladší tým C obsadil
4. příčku, B tým získal bronzovou medaili
a A tým medaili stříbrnou. V kategorii starší B
tým obsazuje 6. místo a tým A místo 2.
A cinkání medaile zaznělo ve stejný den také
z města Tišnova. Ve výcvikovém středisku
HZS proběhla krajská soutěž ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel.
A na této soutěži nemohl chybět tým zásahové jednotky našeho města. A v této náročné soutěži, která klade hlavní důraz na odbornost provedení zásahu a komfort zachraňované osoby,
vybojoval stříbrnou medaili.
Příspěvek se zdá obsáhlý, myslím ale, že by se toho dalo vyprávět mnohem víc „co ti hasiči
dělajó,“.
Je to opravdu pestrá škála činností a práce, která je za nimi. Ale víte, ono je ještě více práce
před nimi! Vždyť výjezdy už zdaleka nejsou jen požáry a soutěže se neměří stopkami. Hasičina
se dynamicky vyvíjí ruku v ruce, stejně jako se vyvíjí technika i naše životy. Dovolím si tedy
vyjádřit VELKÉ PODĚKOVANÍ A HLUBOKOU ÚCTU všem hasičům v zásahové jednotky v čele
s Lubošem Ptáčkem, vedoucím mládeže, manželům Koutným, kterým zdatně sekunduje
Andrea Přichystalová, všem rodičům, kteří své děti trpělivě doprovází na tréninky a potom
nezištně vozí na soutěže. Poděkování také patří panu Melkovi, který pomáhá s dodávkou
autovraků, stejně tak děkuji všem rodinám hasičů, kteří své nejbližší podporují a vůbec všem
hasičům, kteří svojí aktivní prací přispívali anebo přispívají k chodu našeho sboru. Vždyť již za
rok a čtvrt oslaví již 150. jubileum! A přes svůj věk, to mi věřte, není to žádný stařík, ale sbor,
kterému stále silně bije srdce!!
Petr Přichystal, SDH Velké Opatovice

V Bezděčí se slavilo!
V sobotu 14. 8. probíhaly oslavy 50. výročí provozování Hostince v Bezděčí. Za město jsem popřála
k 50 letům nepřetržitého provozu hostince v budově města
Velké Opatovice. Velice si vážím paní Richtrové za její práci,
kterou vykonávala celých 50 let. Hostinec v Bezděčí je místo,
kde se odehrává vše podstatné. Nejen že se tam točí pivo, ale
je to centrum pro společenské, kulturní i sportovní akce obce.
Těchto oslav se zúčastnil i sládek a výrobní ředitel Pivovaru
Černá Hora Libor Doseděl a poděkoval za 25 let spolupráce
s Pivovarem Černá Hora. Zástupci místních štamgastů také pogratulovali. V sále místního kulturního domu, jehož součástí je
i hostinec, vytvořili sourozenci Richtrovi z rodinných archivů,
příspěvků od obyvatel Bezděčí a ze sbírky pana Čípka ze Sloupu výstavu o historii hospody, piva a pivovarnictví.
Za obdivuhodnou výdrž a aktivitu ještě jedou děkuji pí Richtrové, její celé rodině a hostinci
přeji mnoho skvělých štamgastů a dobré pivo.
Ing. Kateřina Gerbrichová, starostka města

www.velkeopatovice.cz

Říjen 2021

/3

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

2.10. MUDr. Paděrová Miroslava
Šebetov, 117
516 465 452
3.10. MDDr. Soldmann Martin
Lomnice, Tišnovská 80
549 450 128
9.10. MUDr. Soldmannová Svatava
Lomnice, Tišnovská 80
549 450 128
10.10. MUDr. Staňková Vlasta
Jedovnice, Zdrav. středisko
516 442 726
16.10. MDDr- Stibor Jan
Lomnice, Tišnovská 80
549 450 128
17.10. MUDr. Stojanov Milan
Blansko, B. Němcové 1222/15
605 184 479
23.10. MUDr. Ševčík Štěpán
Svitávka, Hybešova 197
516 471 210
24.10. MUDr. Ševčíková Bohdana
Blansko, Svitavská 1A
516 416 386
28.10. MUDr. Ševčíková Radomíra		
Poliklinika Blansko, Sadová 33
516 488 454
30.10. MDDr. Šméralová Kristýna
Boskovice, Lidická 8
731 074 479
31.10. MUDr. Štrajtová Jana
Černá Hora, Zdrav. středisko
608 220 806
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ANI V ŘÍJNU NEZAPOMENEME
POTRÉNOVAT MOZEK

Výběr z knižních
novinek městské
knihovny
Autor

Název knihy

Žánr

Správné odpovědi zářijového kvízu: 1 – E;
2 – H; 3 – CH; 4 – J; 5 – L; 6 – A; 7 – M; 8 – N;
9 – O; 10 – D; 11 – B; 12 – F; 13 – P; 14 – K;
15 – I; 16 – G; 17 – C.

Beletrie pro dospělé
Také se někdy přistihnete, že odpovídáte
na otázku či průpovídku někoho dalšího
filmovou hláškou, která se vám stala takřka
vlastní, všichni ji znají a všichni se smějí? Tak právě pro vás je tohle cvičení. Zavzpomínejte na české filmy a pohádky a zkuste si vybavit, které
věty zde zazněly.

Mayne, Andrew

Dívka pod hladinou

thrillery

Gardner, Jan

Debutantka

detektivní

Pýcha, Adam

Druhá šance

sci-fi

Jakoubková, Alena

Když ptáčka lapají, manželé
mu zpívají

společenský

Kolektiv autorů

Má mě ráda, nemá mě ráda

povídky

Baldini, Laura

Maria Montessoriová

biografie

Strout, Elizabeth

OliveKitteridgeová

společenský

2. „Alkohol podávaný v malých dávkách neškodí v jakémkoliv množství“.

Strout, Elizabeth

OliveKitteridgeová je zpět

společenský

3. „To zas bude v alejích nablito.“

Skeslien, Charles
Janet

Pařížská knihovna

společenský

4. „Furt králíka! Každej den máme králíka, ani Pinďa už
to nežere!“

Niedl, František

Pohled šelmy

thrillery

Genova, Lisa

Poslední věta

psychologický

Tyler, Anne

Rusovláska u cesty

společenský

5. „Nezlobte se, že vás zase obtěžuju, ale já jsem si
vzpomněla, že jsem se vás nezeptala, jestli máte
sklep. Máte sklep?“

Vrchovský, Ladislav

Stará fotografie – strhující
příběh podle skutečných
událostí

historický

Reid, Kiley

Takový prima věk

humoristický

Wiggs, Susan

V jabloňovém sadu

společenský

Bolavá, Anna

Před povodní

Hanišová, Viktorie

Dlouhá trať

2
3
4
5
6

6. „Jenže voni zapomněli, že Kolumbus přijede lodí –
vodovodem.“

7

7. „Já jsem tajtrdlík? Ty jsi tajtrdlík. Za prvé nevím, co to
je, a za druhé mě to uráží.“

8
9

psychologický

9. „Moribundus, páni kolegové. Podle mého rozumu,
moribundus.“

10

psychologický/
povídky

10. „Kam až sahají Hujerovi?“

11

11. „Já nechci pivo, nenuť mě do píva. Liguére, liguére
…“

12

12. „Já jsem malej, ale šikovnej.“

13

Komára

A pak na mě mrkla

příběhy pro děti

Niven, Jennifer

Bez dechu

youngadult

Frixe, Katja

Čarokrásné knihkupectví /
Škola drží při sobě / 6. díl

příběhy pro
mládež

Hutničenko, Alla

Neobyčejná povolání

naučné publikace

Acevedo, Elizabeth

Se špetkou skošice

youngadult

Bell, Davina

Klubovna v ohrožení / Tajný
život Loly / 2. díl

příběhy pro
mládež

Pařízková, Tereza

Stela v zemi tučňáků

příběhy pro
mládež

Hejdová, Irena

Nedráždi bráchu bosou
nohou

příběhy pro děti

Pospíšilová, Zuzana

Školní štěně

příběhy pro děti

Krolupperová, Daniela

Tady straší naši

příběhy pro děti

Naučná literatura
O svobodě myšlení

1

8. „Přátelé, kamarádi, my vám ty medaile přivezeme!“

Pro děti a mládež

Vondruška, Vlastimil

1. „Neber úplatky, neber úplatky, nebo se z toho zblázníš! A je to marný, je to marný, je to marný!“

filozofie

13. „Dávám bolševikovi rok, maximálně dva.“
14. „To kyselo je moc kyselý!“

14

15. „Vydrž Prťka, vydrž.“

15

16. „Já znám široko daleko všechny krávy, ale vás jsem
tady ještě neviděl.“

16

a) Dívka na koštěti

i) S tebou mě baví svět

b) Byl jednou jeden král

j) Princezna ze mlýna

c) Slavnosti sněženek

k) Pelíšky

d) Krkonošské pohádky

l) Slunce, seno, jahody

e) Kulový blesk

m) Dařbuján a Pandrhola

f ) Sněženky a machři

n) Marečku, podejte mi pero!

g) Léto s kovbojem

o) Limonádový Joe aneb Koňská opera

h) Jáchyme, hoď ho do stroje!

p) Anton Špelec, ostrostřelec

Použitá literatura: Nešporová, Veronika. Dobrá myslivna. První vydání.
Praha: Pointa Publishing s.r.o., 2020, 268 stran. ISBN 978-80-7650-155-3
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Zprávy ze ZUŠ Velké Opatovice

Koncert Petry „Šany“Šanclové a Michaela Vašíčka
V sobotu 2. 10. 2021od 16:00 srdečně zveme všechny příznivce dobré muziky do stálého kina na plánovaný koncert Petry Šanclové a Michaela Vašíčka, který se měl konat již 16. 5. 2020, nicméně kvůli vládním nařízením se konat nemohl.
Petra Šanclová se, spolu s Michaelem Vašíčkem a Karlem Macálkou,
poprvé ve Velkých Opatovicích představila 15. října 2005, a tak se
k nám po šestnácti letech opět vrací. Byl to tehdy její úplně první sólový koncert, který trval hodinu a půl. Tenkrát připravovala své první
CD „Ze země vah“ (2006), které nahrála ve studiu Michael v Černé Hoře
a z něhož nám některé písně na koncertě zahrála. Od té doby uplynulo
spoustu vody, a tak letos se budeme moci těšit také na písně z jejího
dalšího CD „Rafičky z hodinek“ (2018).
Toto mimořádné setkání bude realizováno v rámci projektu „Vnímám,
tedy jsem“ financovaného z výzvy OP VVV Šablony II. a je součástí naší
prezentace v rámci ZUŠ Open 2021. Vstup je zdarma – neváhejte
a určitě přijďte. Těšíme se na vás!
Petra „Šany“ Šanclová (30. 9. 1975, Jihlava)
je česká písničkářka, zpěvačka a multiinstrumentalistka, která delší dobu žije na jihu Moravy.
V minulosti spolupracovala se známými osobnostmi naší folkové scény. Účinkovala v kapele
Bokomara Luboše Javůrka, v kapele „Každý den
jinak“ Vlasty Redla, spolupracovala se Slávkem
Janouškem a Jaroslavem „Samsonem“ Lenkem.
V roce 2006 vydala svou první desku „Ze země

vah“, na níž uplatnila své skladatelské a textařské schopnosti. Postupem času se rozhodla vydat na sólovou koncertní dráhu. V současné
době ji můžeme vidět nejen na jejích sólových projektech, ale i v kapele „Bababand“ Pavlíny Jíšové nebo v kapele AG Flek jako záskok za
Blanku Táborskou.		
(převzato z www.sanclova.com)
Michael Vašíček (2. 2. 1970, Brno)
V současné době žije v Benešově u Boskovic,
kde má také své nahrávací studio. Je to jeden z muzikantů, který kvůli muzice obětuje
vše. Tak se dá charakterizovat Michael Vašíček – kytarista, baskytarista, hráč na mandolínu a spoustu dalších nástrojů, který byl
do konce roku 2006 jedním z hlavních pilířů
skupiny Vlasty Redla, která si říkala „Každý
den jinak“. Po jejím rozpadu hraje společně
s Davidem Velčovským (bicí) v původní sestavě AG Fleku (Táborská, Viktorin, Markytán, Šobáň) a spolupracuje
s Ivo Viktorinem při jeho sólových koncertech.
(převzato z www.agflek.cz)
Marcela Ladecká, ředitelka ZUŠ Velké Opatovice

Spolek svaté Cecílie

Varhanní koncert pana Vladimíra Roubala ve Velkých Opatovicích
10. 10. 2021
Srdečně zveme k poslechu varhanního koncertu v rámci 15. ročníku
„Českého varhanního festivalu“, na kterém se velkoopatovickému publiku představí významný český varhaník a improvizátor pan Vladimír
Roubal, který u nás poprvé hrál již v roce 2018. Koncert se bude konat
v neděli 10. 10. 2021 od 15:00 v kostele sv. Jiří ve Velkých Opatovicích.
Koncert připravuje Spolek svaté Cecílie ve spolupráci s P. Miroslavem
Hřibem.

Vladimír Roubal

(1. července1965 v Plzni)
Pochází z Města Touškova na Plzni-severu. Narodil se v rodině volyňských
Čechů, kteří se do Čech vrátili teprve
v padesátých letech minulého století.
Pradědeček, dědeček i tatínek byli zanícení, Bohem nadaní muzikanti. V kozolupské a později v plzeňské základní umělecké škole, se brzy začal učit na klavír
a na akordeon. Poté studoval varhany na Konzervatoři v Plzni u prof. Jitky
Chaloupkové a na Konzervatoři v Praze
u prof. Jana Hory, varhanní improvizaci
u prof. Jaroslava Vodrážky.
Bylo mu 14 let a za faráře P. Jiřího Mošny
v kostele sv. Jana Křtitele v Městě Touškově začal zkoušet, jak znějí varhany, ke kterým ho přivedl touškovský
varhaník Dr. Ing. Václav Větrovec. Ve druhém ročníku konzervatoře,
přesně ve svých 15 letech se Vladimír Roubal stal varhaníkem tehdy
ještě arciděkanského kostela (dnes katedrály) sv. Bartoloměje v Plzni.
Kromě pilného studia na škole vypomáhal mladý Vladimír i v jiných

plzeňských kostelích a zastupoval varhaníky všude, kde bylo právě
potřeba. V „dresu“ Plzeňské konzervatoře získal v roce 1982 první cenu
ve varhanní improvizaci varhanní soutěže v Opavě. Na vojně stráví
v pěveckém sboru armádního uměleckého souboru, kde se postupně
učí sbormistrovskému umění a stává se zástupcem sbormistra. Také za
pražskou konzervatoř získá v roce 1988 první místo v soutěži slavné
vavříny, tentokrát ve varhanní improvizaci v Krnově. V té době se stává
varhaníkem a kapelníkem břevnovské baziliky sv. Markéty v Praze. Zde
díky vlídné pomoci Jana Hanuše, Jarmila Burghausera a Milana Duška
získává první zkušenosti pro své budoucí povolání regenschoriho.
Od roku 1990 je ředitelem chrámové hudby Královské kanonie premonstrátů při bazilice Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově.
Zde založil a vede chrámový sbor CollegiumStrahoviense a komorní
orchestr, s nimiž koncertuje a doprovází všechny velké církevní slavnosti. Na svém kontě má už několik CD nahrávek. Úzce spolupracuje
s řádem Maltézských rytířů, s řádem cisterciáků ve Vyšším Brodě
a s trubači hradní stráže Pražského hradu s nimiž také natočil několik CD.
Nahrává pro Český rozhlas a Českou televizi (B. A. Wiedermann,
R. Rejšek, M. Reger, F. Mendelssohn-Bartholdy, improvizace), japonský
rozhlas a televizi, dále pro německý, holandský a americký rozhlas.
Zkomponoval hudbu k několika filmům např. k filmu Jaromíra Polišenského In nominepatris.
Koncertuje v různých koutech České republiky, ve světě koncertoval
například v Německu, Rakousku, Maďarsku, Holansku, Itálii, Španělsku,
Francii, Polsku, Rumunsku, Moldavii a USA. Ke konci roku 1999 absolvoval koncertní turné po Japonsku. Vyniká svojí schopností improvizace.
Je jeden z nejuznávanějších varhanních improvizátorů.
(čerpáno z Wikipedie)
Těšíme se na setkání!
Marcela Ladecká
Spolek svaté Cecílie
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JISTÁ PRÁCE I V DOBĚ NEJISTOT !
Rodinná firma zabývající se opracováním přírodního kamene a dodávající
výrobky do celé Evropy hledá do svého kolektivu nové posily na pozici

obsluha mostové pily, leštičky - nástupní plat 30.000,- až 35.000,-

- po zapracování možnost posunu k CNC strojům
- manipulace s těžkými břemeny pomocí vakuové přísavky
- nástup možný ihned

Nabízíme : přátelský kolektiv, stabilní práci, 13. plat, příspěvek na dovolenou
Požadujeme : zručnost, preciznost a chuť do práce. Zaškolení provedeme
Výhodou : technické vzdělání, jeřábnický, vazačský průkaz a osvědčení o řízení VZV

METAL GRANIT spol. s r.o.
Letovice, Pražská 49
Kontakt: pí. Zaoralová, tel. 739 277 122
E-mail: mg@metalgranit.cz

www.metalgranit.cz

REHAU staví v Moravské Třebové
moderní lakovací linku
REHAU je rodinnou firmou specializující se na zpracování polymerů v oblastech,
jako je stavebnictví, zdravotnictví nebo automobilový průmysl. V České republice,
kde se věnuje převážně automobilovému průmyslu, zaměstnává REHAU
přes 1 100 zaměstnanců. V Moravské Třebové REHAU sídlí již od roku 1995.
Stavba moderní lakovací linky započala již v tomto roce v areálu závodu
REHAU v Moravské Třebové.
Co by Vás na tomto projektu mohlo zajímat?
• lakovna bude uvedena do provozu na jaře roku 2023
• abychom ochránili nejen naše zaměstnance, ale i životní prostředí, budou využívané
technologie splňovat nejpřísnější ekologické a bezpečnostní standardy
• přinese až několik desítek nových pracovních míst
• výstavba lakovny výrazně sníží uhlíkovou stopu a celý proces výroby se zkrátí
z několika dní na několik hodin
• celá linka bude unikátním technologickým celkem
• vysoká míra automatizace a robotizace lakování nabídne skvělou pracovní
příležitost odborníkům z uvedených oblastí

Chcete se dozvědět víc o pracovních příležitostech?
Ozvěte se nám na:
REHAU Automotive, s.r.o.
Linhartice 177, 571 01 Moravská Třebová
petra.svarcova@rehau.com, 461 355 342

www.velkeopatovice.cz
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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

PRACUJETE POD
UMĚLÝM SVĚTLEM
A U POČÍTAČE?

CHRAŇTE SI
SVÉ OČI
SPECIÁLNÍ
BRÝLOVOU
ČOČKOU
UV 420 Blue Cut

50
N YNÍ SE

SLE VOU

%

• Chrání zdraví oční čočky a sítnice
před negativními vlivy modrého světla
• Vhodné i do brýlí bez dioptrií
• Poskytuje maximální vizuální komfort
(kontrast/barevnost/estetika)

Masarykovo náměstí 158, LETOVICE
tel.: 736 629 679, email: letovice@droptik.cz
DrOptikMoraviaSro
dr.optik_moravia
www.doctoroptic.cz
Akce platí od 1.9. do 31.10. 2021 na vybrané čočky při zhotovení kompletních brýlí

www.velkeopatovice.cz
Doctor-optic-A6-Letovice-50proc BlueCat-08-21.indd 1

02.09.2021 11:01
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA VELKÉ OPATOVICE

pořádá cestovatelskou přednášku

Západ USA
&
Havajské
ostrovy
ÚTERÝ 12.10.2021 - V KNIHOVNĚ - V 17 HODIN
Jaká je Amerika? …. se pokusila zjistit rodina Márových na své osmé expedici za splněním
životního snu. Prozkoumali všechny nejznámější národní parky severoamerického západu od
jižních končin až ke kanadské hranici. Kromě překrásné přírody je zlákalo také centrum hazardu
Las Vegas, červené koberce Hollywoodu nebo proslulá věznice Alcatraz.
Odskočili si také na Havajské ostrovy, aby navštívili vyhlášené pláže s mořem skrývajícím
korálové útesy plné pestrobarevných rybek a tajemných želv. Čekají vás i hrozivé vulkány,
žhnoucí láva a boj s výškovou nemocí. To vše v nové projekci fotografií a videoukázek
sestavených do humorného i dramatického příběhu.
Jiří Mára je autorem dvaceti cestopisných knih a dokumentárních filmů z různých koutů světa.
Více informací naleznete na www.jirkamara.cz
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

www.velkeopatovice.cz
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Moravský svéráz ve Velkých Opatovicích – historie výroby malovaných
dekorativních předmětů (3. díl)
Výroba firmy Bohumíra Maršálka

Firma B. Maršálka vyráběla mj. pod značkou Lidoum širokou škálu dřevěných vysoustruhovaných předmětů zdobených svérázovou malbou
v lidovém stylu, pro kterou hledala inspiraci ve slováckém ornamentu.
Na zaučení místních pracovnic proto majitel zaměstnal také několik
„maléreček“ z Moravského Slovácka.
Výrobní proces a prohlídku firmy za doprovodu samotného majitele
podrobně popsal neznámý autor v článku, který vyšel na podzim 1940
v Lidových novinách pod názvem „V kouzelné dílně lidového umění“
a v týdeníku Velkomeziříčsko pod názvem „Návštěvou u krajana“.
Výroba předmětů byla rozdělena do několika navazujících kroků. Nejprve se v dílně vyráběly jednotlivé předměty ze dřeva – jako základní
materiál byl používán bílý javor. Sklad dřeva, které bylo dováženo do
V. Opatovic nákladními vlaky, se nacházel v přilehlém prostoru na dvoře firmy. „S nevšední ochotou provádí nás majitel závodu svým ne velkým,
ale na krásu bohatým královstvím. Vstupujeme do dílny, kde čisté javorové
dřevo dostává ladné tvary. Ať jsou to drobné pantoflíčky, podkůvky nebo
srdéčka, věnuje se jim stejná péče jako velkým vázám, bonboniérám nebo
talířům. I když jde o práci více méně mechanickou, přece obdivujeme zručnost, která tvoří ty ladné formy.“

Následovala prohlídka „skladu nehotových, ještě nepomalovaných dřevěných výrobků. Čisté předměty ladných tvarů čekají na oživení hýřivými
barvami.“ Posledním provozem byla lakýrna, kde se výrobky natíraly lihovým lakem. Ve skladu hotového zboží si již návštěvníci mohli přímo
vybírat zboží k zakoupení, což prý nebylo vůbec jednoduché: „Máme
dojem, že jsme na umělecké výstavě. Ta krása předmětů k nám mluví jasnou řečí a podmanivou silou českého lidového umění. Nevíme, čemu se
dříve obdivovat, čemu pří výběru dát přednost. Líbí se nám stejně ty krásné
bonboniéry jako vábné talíře, obdivujeme ta srdéčka stejně jako ty rámečky a nevíme, kterou tu vázu si vybrat. Jeden vzor je krásnější druhého, takže
čím více zboží vidíme, tím těžší je volba.“
A návštěvníci nebyli uchváceni jen krásou nabízeného zboží, ale vzápětí také příznivými cenami: „Když jsme si vybrali, připravil nám majitel
závodu nové a příjemné překvapení: překvapil nás lidovou cenou uměleckých předmětů. A proto vybíráme znovu a nemůžeme se nasytit tou
vábnou přehlídkou. Kupujeme nejen rodičům a příbuzným, ale i všem známým po malém uměleckém díle. Obohaceni novými zkušenostmi i uměleckými předměty, opouštíme milé prostředí, abychom se tam za pobytu
ve Velkých Opatovicích často ještě vrátili.“
Malířkami byly např. Ludmila Kozelková provd. Kaderková, Emílie Rajblová provd. Novotná, Františka Novotná provd. Sedláčková, Jaroslava
Šafářová, sestry Marie a Milada Kaderkovy z Borotína a řada dalších.
Kromě nich pro Maršálka maloval po jistou dobu také František Prosser
z V. Opatovic a zhruba v letech 1950–1951 Erich Kovářík (pseudonym
Erik Kovařík) z Jevíčka. Kromě místních zaměstnával Maršálek při náročnějších zakázkách také externí malířky (např. z Telče), které pro něj
pracovaly doma a namalované zboží mu zasílaly zpět poštou.
Pokračování příště.								
Michal Schuster

Poté zavedl Maršálek skupinu návštěvníků do „malérských dílen“, kam
putovalo z dílny „surové“ zboží.„Originalitou barevných námětů nanáší malérky na dřevo duši českého lidového uměni. Kam dříve pohledět?
Čemu se dříve obdivovat? Filigránské malbě na pantoflíčcích nebo souhře
jasných barev a ladným liniím na té velké váze? A jak to těm dívkám jde
od ruky! Nikde předloh, nikde vzoru a přece tu pod tím jemným štětcem
rostou pohádkově krásné tvary. Každá z těch maléreček dává malbě to, co
má nejcennějšího: svou duši a své srdce! A tam stranou sedí umělec, jemuž
se svěřují práce nejcennější. Zde se rodí díla trvalé a značné ceny. A tam
opět u dlouhého stolu nanáší několik adeptek lidového umění na prosté
deštičky prvky z těch krásných souborů. To jsou příští umělkyně! Nechce se
nám jaksi z toho atelieru lidového malířského umění...“

Velké poděkování
V Region Pressu č. 10/2021 byl otištěn článek „Pomáhají s obnovou obcí
zasažených tornádem.“ Když obce na jihu Moravy zasáhlo 24. června ničivé tornádo, lidé se ve velké míře začali okamžitě pomáhat finančně,
i materiálně. Výraznou pomoc poskytlo například město Velké Opatovice a okolní obce. Tak podrobně vše popisuje i místostarosta našeho
města p. Jaroslav Bárta nejen v Region Pressu, ale i na přední straně
v zářijovém Zpravodaji. V srpnovém Zpravodaji velitel JSDH = hasičů
– Luboš Ptáček zase popisuje velikou pomoc přímo v potřebných
obcích poničených tornádem.
S těmito články jste se již seznámili.
Dovolím si jménem všech čtenářů Zpravodajů a Region Pressu a jménem svým velmi poděkovat všem, kteří se podíleli na pomoci obcím,
zasaženým tornádem. Ať finančně, či materiálním darem a osobní pomocí svou prací na místě.
							
Marie Pospíšilová
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Zajímavost
Jsem pravidelnou čtenářkou Zpravodaje Moravská Třebová. Vždyť do
r. 1960 byla Moravská Třebová naším okresem. A až na konci Zpravodaje bývá sport. V článku Cyklistické noviny stojí:
„Čtvrtý závod seriálu Cykloman 2021 se konal na Křížovém vrchu a jeho
okolí. Závod se nazývá Superbike a vzhledem k místu konání dostal
v historii dosti přiléhavou přezdívku „Křížem krážem Křížovým vrchem.“
Tento fyzicky a technicky náročný okruh v délce 6300 metrů absolvovali bikeři celkem 2x. Startovalo 34 závodníků. V mužské kategorii
naprosto dominoval nedostižný a obsadil 1. místo Petr Šich z Velkých
Opatovic! Sportuje za Moravec Team Boskovice. Když hned druhý den
jsem se podívala do Region Pressu č. 11/2021, tak opět ve sportu čtu:
„Na Kořenci zvítězil Šich!“ A jeho fotografie. Konal se tam závod „Poháru Drahanské vrchoviny“ o posledním víkendu v Kořenci. V hlavní
kategorii mužů startovalo 11 závodníků. A tálo tam: „1. místo tradičně
vybojoval velkoopatovický Petr Šich!“ Kdo je Petr Šich? Mladý sportovec, který se jízdě na kole, díky svému tatínkovi a strýcovi, věnoval „od
narození“. A cyklistice se věnuje dodnes! Za Moravec Team Boskovice
bojuje v soutěžích již od r. 2017. Své město Velké Opatovice reprezentuje velmi dobře! A my jsme rádi, že nám dělá čest. A díky němu se
o Velkých Opatovicích ví!
Přejeme mu srdečně do dalších soutěžích hodně zdaru!
Děkuji i Petrově mamince za doplnění informací.
							
Marie Pospíšilová

Když věci kolem nás promluví
Miluji a zpívám lidové (české i slovenské) písně, obdivuji se lidovým
tancům, jejichž kouzlo oživují četné národopisné soubory, jsem obdivovatelkou všech druhů lidové slovesnosti, počínaje pověstmi, příslovím, rčeními a svérázným lidovým humorem konče. Přinášejí mi radost
i potěšení ručně vyrobené umělecké předměty, ze dřeva, skla a jiných
přírodních materiálů, v nichž se nachází obrovský potenciál nápadů,
zručnosti, talentu a vynalézavosti pro vyjádření světa krásy ve všech
oblastech tvoření – lidové malby, výšivky, dekorativní i užitkové textilie
tkané, pletené, háčkované … V nich se odráží duše jejich tvůrce i duch
kraje, jeho obyvatel a svérázná kulturnost, která přetrvává
z věků a dob minulých do současnosti.
Vyndávám ze skříně dřevěnou
malovanou šperkovnici, již zdobí opatovický malovaný svéráz, stírám na ní usazený prach
vlněným hadříkem a drobným
kovovým klíčkem odemknu
a pozvedám horní víko. Mne
v tuto chvíli nezajímá její vnitřní obsah, nýbrž umělecké ztvárnění předmětu, pocházejícího z rukou neznámého tvůrce z dílny opatovického
svérázu, jenž má dlouholetou bohatou tradici. Ozdobná dřevěná skříňka o rozměrech 74 cm x 16 cm x 7 cm se dá zamknout a zase otevřít
klíčkem. Čtyři její plochy (jedna horní a čtyři boční) ozdobila malířka
květinovými ornamenty v barvách červené, modré, žluté a zelené. Každá z malůvek je originálem, liší se v detailech. Malby na horní straně
víka jsou vsazené do přírodního rámce s modrými pruhy nahoře i dole.
Znovu hledím s obdivem na tuto krajovou starožitnost a vybavuji si,
jaký byl její osud, než se dostala do mých rukou.
Moje starší sestra Božena, která už nežije, byla v době „Protektorátu“ za
2. světové války odvlečena s transportem stejně starých českých chlapců a dívek (ročník 1924) na nucené práce do Německa poblíž města
Mnichova (Dachau), kde pracovala a trpěla ve zbrojařském závodě. Tam
se spřátelila se stejně strádajícími mladými lidmi. Přátelství se násobí
v těžkých životních podmínkách (strach, hlad, nemoci, stesk po domově, denní bombardování a útěky do krytů). Mezi přítomnými děvčaty
se ocitly také dvě krajanky, moje sestra Boženka a Milada Hladilová
z Velkých Opatovic. Dvě Moravanky – Malohanačky, našly společnou
řeč v blízkém vztahu. Milada obdržela několikrát za ten čas malý balíček
z domova, v němž voněla i hrudka másla z opatovické mlékárny. Dívka
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rozdělila pokrm na stejné kousky a podělila spolubydlící. Také Boženka
dostala svůj díl. To byl pro děvčata svátek! Obě dívky se po prožití této
těžké „kalvárie“ přece jen vrátily po válce do svých domovů. S podlomeným zdravím, což poznamenalo jejich další životy, zejména jejich
psychiku. Přátelství přežilo a dívky se pak radostně setkaly, Milada
Velkých Opatovic a Boženka z Úsobrna. Z tohoto poválečného setkání
si přivezla sestra dřevěnou malovanou krabičku s opatovickými malovanými růžičkami.
V ní celý další život uchovávala místo šperků domácí šitíčko, aby jí při
každém použití připomnělo dobré srdce kamarádky. Po sestřině smrti
se dostala malovaná šperkovnička natrvalo do mých rukou. Je uložena
ve vitríně, kde uchovávám mně drahé věci, drobnosti, medaile, památkové relikvie.
Tak ke mně občas promlouvají, když je znova beru do rukou a přiložím
k srdci. Neboť i věci trpí, když na ně nikdo nepromluví, jak kdysi dávno
se ve své poezii svěřil i mladý Jiří Wolker.					
Jarmila Klimešová

Školní divadlo roku 1954:
Stříbrná studánka
Zápis ve školní kronice vypovídá: „Dne 16. 1. 1954 se uskutečnil závazek, který si dal učitelský sbor na začátku školního roku. Byla se žáky
školy sehrána divadelní hra. Byla nacvičena pohádková hra Fr. Weniga
‚Stříbrná studánka‘. Tato hra byla volena proto, že v ní účinkuje velký
počet osob (vystupovalo přes 50 žáků), je výpravná a má zpěvy a tance.
Vzhledem k tomu mohl vystupovat velký počet žáků, hra působila i tanečními vložkami a výpravou tak, že se všeobecně líbila. Nutno dodati,
že i provedení bylo velmi zdařilé. Jak herecké výkony žáků, tak i tance
i zpěvy byly pěkně provedeny.
Hlavní režii měla Vlasta Řeháková, která měla o úspěch největší zásluhu. Avšak téměř všichni ostatní členové učitelského sboru spolupracovali nejrůznějším způsobem. Také doprovázející orchestr byl složen
většinou z učitelů a řízen ředitelem školy J. Ešnerem. 16. 1. (v sobotu)
bylo divadlo provedeno pro žáky škol zdejšího újezdu a v neděli dne
17. 1. pro dospělé. Při představení pro dospělé bylo v sokolovně, kde
se hrálo, vyprodáno, takže
po finanční stránce divadlo
skončilo úspěšně. Pro místní
ochotníky, kteří již delší dobu
nesehráli žádný divadelní kus,
byl úspěch této hry podnětem, aby nacvičili Jiráskovu
hru ‚Vojnarka‘ a v březnu ji
sehráli. Pro uvedený úspěch
představení a pro vztah k t. zv.
Svátku matek bylo představení v rámci Mezinárodního dne žen opakováno 7. 3. 1954 pro dospělé a den před tím bylo sehráno pro žactvo
jedenáctiletky v Jevíčku.“
Tolik ze školní kroniky. Na fotografiích od Františka Krahulce je vidět,
že v hlavních rolích vystupovala Jarmila Pospíšilová v roli maminky,
její syny Květoně a Jasoně zahráli Jiří Lizna a František Kubita, babičku ztvárnila Slávka Dosedlová a jako pták Ohnivák, který se proměnil
v krásného prince, zazářila Mařenka Lacinová.
Dalibor Badal

www.velkeopatovice.cz
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Příměstský tábor plný sportu
V červenci a srpnu uspořádal TJ Sokol Velké Opatovice ve spolupráci se
Základní školou Velké Opatovice ve dvou termínech příměstský tábor
plný sportu. Po dlouhé době plné různých omezení a sezení u počítače
si mohly děti vyzkoušet sportovní aktivity naplno.
Každý den byl jiný.
První den si děti prošly důkladnou fotbalovou rozcvičkou zakončenou
strečinkem, zahrály si fotbal, kopaly na branku, soutěžily o krále střelců
a když si unavily nohy, tak si zahrály vybíjenou nebo se utkaly v různých
rychlostních a postřehových hrách.
Druhý den dopoledne nás na místních tenisových kurtech s radostí
přivítal pan správce Jan Zemánek, abychom vyzkoušeli dovednost horních končetin. Miroslava Bubeníková ukázala dětem, jak správně vést
údery a pomohla jim proniknout do tajů tenisu. K dispozici byl líný tenis,
což ocenili mladší účastníci tábora, a také badminton a přehazovaná.
V odpoledních hodinách jsme se přesunuli do tělocvičny základní školy, kde si děti pod vedením zkušených lezců – Davida Ševčíka, Pavla
Šunky a Davida Plecha - mohly vyzkoušet lezení na umělé
stěně a také si zde
zahrály
košíkovou
a tolik oblíbený florbal. Navštívily nás zde
rovněž dvě osobnosti
– výborní sportovci
– sourozenci Jakub
a Anna Strouhalovi. Seznámili děti se
svými začátky a hlavně s dosaženými úspěchy v běžeckém lyžování. Vždyť stát se mistrem
republiky není jednoduché, a Jakubu Strouhalovi se to v mládežnické
kategorii podařilo.
Středa se nesla ve znamení stolního tenisu. Místní oddíl nám umožnil vyzkoušet si tento
sport v prostorách tělocvičny bývalého učiliště. Kromě stolního
tenisu si děti zasoutěžily ve štafetových
hrách a využily všechny možnosti pro pohyb – síť, koše, branky.
Odpoledne jsme se
vydali na turistickou
vycházku lesem, která
vedla přes koupaliště
v Borotíně, kolem bývalých lázní ve Velké Roudce do zámeckého parku,
kde jsme ji zakončili opékáním párků.
Čtvrtek jsme opět trávili na fotbalovém hřišti a tenisových kurtech při
zdokonalování již získaných dovedností.
Páteční dopoledne bylo věnováno prohlídce lesoparku nad základní
školou. Alexander Matijko a Lukáš Zemánek ukázali dětem cviky na
jednotlivých workoutových stanovištích a poté se děti utkaly v orientačním závodu, při kterém řešily sportovní úkoly. Krásné slunečné
odpoledne jsme prožili společně na koupališti a celý náročný týden
jsme tak ukončili příjemným osvěžením
a míčovými hrami.
Z reakcí zúčastněných dětí a jejich
rodičů jsme poznali,
že zvolený program
mladé
sportovce
bavil a věříme, že si
odnesli z obou týdnů plno sportovních
i společenských zá-

www.velkeopatovice.cz

žitků. Děkujeme všem,
kteří s námi strávili na
různých sportovištích
trochu volného času
a dětem se věnovali.
Příští rok se těšíme na
viděnou.
Laďa Pospíšil
a Pavla Müllerová

Zpravodaj
města Velké Opatovice
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PŘEHLED AKCÍ NA MĚSÍC ŘÍJEN 2021
VELKÉ OPATOVICE
2.10. Koncert Petry Šanclové a Michaela Vašíčka – pořádá ZUŠ VO – kinosál – začátek v 16 hod.
2. 10. Turistický zájezd do Buchlovic - pořádá
KČT Malá Haná - přihlášky do 26. 9.
3.10. Střelby ze vzduchovky pro děti – pořádá Orel jednota – Orlovna – začátek
v 15 hod.
3.10. Varhanní koncert – pořádá Spolek
sv. Cecilie – kostel sv. Jiří – začátek v 15
hod.
4.10. Slavnostní otevření volnočasového
klubu PLÁN B - zahájení za účasti pí
starostky Gerbrichové a pí senátorky
Vítkové -16:30 – 18:30 hod. – zámek –
slavnostní raut
4. - 10. 10. Týden knihoven – pořádá Městská
knihovna – registrace nových čtenářů
zdarma, prominutí upomínacích poplatků, knižní blešák, den darované knihy, cestopisná beseda, výtvarná dílnička
pro děti a rodiče
5.10. Knižní blešák – pořádá Městská knihovna – začátek v 17 hod. – před knihovnou

6.10. Den darované knihy – pořádá Městská
knihovna
7.10. Klub mladých důchodců – další pravidelná schůzka – na programu beseda se
starostkou města - Zámecký sál – začátek v 18 hod.
9.10. Společná vycházka s turisty z M.Třebové – pořádá KČT VO – cíl: Pavlovský
Dvůr – bližší informace na webových
stránkách KČT, odbor Velké Opatovice
9.10. Koncert Lollipopz – pořádá Divadlo
NaŽivo – sokolovna – začátek v 15 hod.
– vstupné 300 Kč – předprodej v Infocentru
12.10. Cestovatelská přednáška – Západ
USA&Havajské ostrovy – pořádá Městská
knihovna – začátek v 17 hod. – knihovna
15.10. Malování na kamínky (tvůrčí dílna) –
pořádá Městská knihovna – materiál zajištěn – poplatek za dílnu 30 Kč – začátek
v 17 hod. - knihovna
16.10. Putování přes Halasovo Kunštátsko
– pořádá KČT Malá Haná – turistický pochod a cyklojízda – místo startu Letovice

CETKOVICE
24. 10. Beseda s důchodci - kulturní dům – začátek ve 15 hod.
27. 10. Lampionový průvod – průvod obcí vychází od OÚ v 18 hod.

ŠEBETOV
24. 10. Beseda s důchodci - kulturní dům – začátek ve 15 hod.
27. 10. Lampionový průvod – průvod obcí vychází od OÚ v 18 hod.

VANOVICE
10.10. Posezení s důchodci – kulturní program
- kulturní dům
28.10. Lampiónový průvod a oslava vzniku
ČR – průvod vychází v 17 hod. z dolní
zastávky ve Vanovicích a ze zastávky
v Drválovicích

31.10. Památka zesnulých na hřbitově– začátek 15 hod.

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

PROGRAM E-CINEMA (KINA) NA MĚSÍC ŘÍJEN 2021

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

8.10. Deníček moderního fotra		
CinemArt			

101 min.

Někdy vás život náhodně dostane do situace, kterou nečekáte, ale
musíte se s ní vyrovnat jako chlap! Nataša a Dominik se neplánovaně
stanou rodiči. Nataša, úspěšná designérka hraček pro děti, dokáže rodinu lépe finančně zabezpečit, a tak se dohodnou, že hlavní část péče
o novorozence převezme jako otec na mateřské dovolené Dominik.
Ten přistupuje k úkolu s poněkud naivní představou, že mu poskytne
dostatek času napsat konečně knihu, kterou dlouho plánuje. Chyba
lávky! Dominik musí vynaložit veškerou vynalézavost, aby během prvního roku vůbec zvládnul péči o malého Čeňka, z níž se chvílemi stává
boj o přežití. Díky soužití s malým človíčkem však také objeví, kolik podob může mít láska…
Hrají: Jiří Mádl, Tereza Ramba, Lukáš Hejlík, Ondřej Malý, Pavla Tomicová, Ivan Lupták, Lucie Benešová, Roman Zach, Jakub Volák, Robert
Jašków
Vstupné 60 Kč			
Mládeži přístupno

POZOR!!! Hrajeme v neděli od 14 hod.

17.10. Ainbo: Hrdinka pralesa			

Bohemia Motion		

85 min.

Celý život Ainbo se odehrává uprostřed amazonské džungle a ona ji
nade vše miluje. Jednoho dne však zjistí, že je její domov ohrožen hamižnými těžaři, kteří začali kácet vzácné stromy. S pomocí svých “andělů strážných,” roztomilého a legračního armandillaDilla a obtloustlého

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

tapíra Vacyho se Ainbo vydává na záchrannou misi svého ráje. Podaří
se jí najít moudrou matku pralesa želvu Motelo Mamu a společně s ní
zabránit blížící se katastrofě? Režisér José Zelada natočil příběh hrdinky pralesa Ainbo na počest své maminky, která vyrostla v malé vesničce uprostřed Amazonie stejně jako Ainbo. Své syny odmalička do
pralesa vodila, vyprávěla jim kouzelné příběhy, a kladla jim na srdce, že
Amazonii je třeba chránit, protože bez stromů nemůžeme žít
Mládeži přístupno
Vstupné 60 Kč				

22.10. Shoky&Morthy: Poslední velká akce

Falcon 103 min.

Shoky a Morthy jsou kamarádi od školních let a zároveň youtubeři
s našláplou kariérou. Morthyho však už jejich dětinské pranky přestávají bavit, také díky vlivu jeho přítelkyně, ambiciózní influencerky Sáry.
Když poslední video kluků sklidí na sítích vlnu kritiky, jejich kanál přestane vydělávat a vyslouží si za něj veřejně prospěšné práce, vypadá to
na jejich definitivní rozchod. Jedinou šancí, jak si napravit youtuberskou pověst, je společný plán na „poslední velkou akci“. Shoky, Morthy,
Sára, svérázná lovkyně duchů Lucie a prodejce vysavačů (a neúspěšný
youtuber) Radomil se vydávají po dálnici D1 na divokou jízdu vstříc
objasnění záhady Devíti křížů.
Hrají: Štěpán Kozub, Jakub Štáfek, Martina Babišová, Andrea Daňková,
Tomáš Magnusek, Leoš Noha, Roman Štolpa, Peter Butko, Jan Nosek
Novák, Jakub Steklý
Vstupné 60 Kč			
Mládeži přístupno od 12 let
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NEPOTŘEBNÉ VĚCI POTŘEBNÝM

Město Velké Opatovice ve spolupráci s Diakonií
Broumov
pořádá
sbírku textilu

ZŠ Velké Opatovice hledá zaměstnance, který bude
zajišťovat provoz školního bufetu. Pracovní poměr
na DPP, cca 2 hodiny denně. Bližší informace
na čísle 516 498 911, 777 721 166

Mgr. Lubomír Mokrý

certifikovaný specialista v oblasti BOZP

- dokumentace BOZP
- prevence rizik
- školení zaměstnanců

Sbíráme:
➢ Veškeré oděvy - dámské, pánské, dětské – nepoškozené s fungujícími zipy
➢ Obuv – nepoškozená (zavázaná v igelitové tašce)
➢ Kabelky, batohy – pouze nepoškozené a s funkčním zipem
➢ Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky – čisté i mírně poškozené
➢ Přikrývky, polštáře a deky, pouze péřové
➢ Záclony, závěsy – nepoškozené
➢ Látky (minimálně 1m2)
➢ Knihy
➢ Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
Předmětem sbírky není:
znečištěný a vlhký textil
ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
nábytek, jízdní kola, kočárky
lyže, lyžáky
nádobí bílé i černé, skleničky, porcelán

➢
➢
➢
➢
➢

Příjem věcí do sbírky se uskuteční ve dnech:

11.10.2021, 13.10.2021, 18.10.2021 a 20.10.2021

kontakt: tel.č.: 731285196, e-mail: lubomokry@seznam.cz

vždy od 15:00 do 17:00 hodin v budově vrátnice zámku
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