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OBECNÍ ÚŘAD
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu bude
probíhat 6.-7.června. Bude otevřeno pouze jediné svozové
místo - obecní sklad u autobusové zastávky „U Mlýna“.
Pátek – od 15:00 do 17:00 hod
Sobota – od 9:00 do 11:00 hod
Termíny mobilních svozů plastů v roce 2014:
23.června, 29.září a 8.prosince. Plasty se
shromažďují na obvyklých svozových místech.
Nadále je otevřen obecní sklad vždy první středu
v měsíci od 16 do 17 hod, kde je také možné
plasty odevzdat.

SBĚR PAPÍRU
Svaz žen v Opatovci organizuje sběr starého papíru. Občané
mohou v pátek a sobotu 6. - 7.června 2014 (společně
s nebezpečným a velkoobjemovým odpadem) nosit do
obecního skladu starý papír. Máte-li doma větší množství sběru
a nemůžete si zajistit dopravu do skladu, je možnost
kontaktovat obecní úřad a ten, po předchozí domluvě zajistí
odvoz. Papír je možné do obecního skladu také přivézt ve
středu 4.června od 16 do 17 hod.

KABINY TJ SOKOL OPATOVEC
V měsíci červenci až září proběhne rekonstrukce sociálního
zařízení kabin TJ Sokol Opatovec. V průběhu rekonstrukce
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bude víceúčelové hřiště veřejnosti k dispozici, nebude ovšem
dostupné sociální zařízení.

OBECNÍ KNIHOVNA
Obecní knihovna bude o letních prázdninách uzavřena. Pro
zájemce bude otevřena pouze v neděli 27. 7. 2014 od 9 do 11
hodin.

ŽÁDÁME SPOLUOBČANY
Opět tu máme sezónu sekání travních porostů a
přípravy paliva na zimu. Již v minulých číslech
našeho občasníku jsme žádali spoluobčany, aby
byli ohleduplní vůči ostatním a tyto hlučné
činnosti vykonávali během pracovních dní nebo v sobotu.
Chápeme, že kvůli pracovním povinnostem nemohou někteří
tuto činnost vykonat během týdne. Snažte se proto, prosím, tyto
práce „udělat“ během soboty a v neděli nechte ostatní
spoluobčany vydechnout od týdenního shonu.

DĚTSKÝ DEN
pořádá zastupitelstvo obce společně s místními
organizacemi dne 14.6.2014 od 14 hodin na
hřišti TJ Sokol Opatovec.
Pro rodiče a jejich ratolesti bude připravena
dobrodružná cesta obcí spojená s plněním
úkolů. Děti se mohou těšit na atrakce na hřišti, opékání párků,
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odměny za snažení. Pro všechny zajištěna možnost zakoupení
občerstvení. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
Po skončení dětského odpoledne následuje večerní

ZÁBAVA NA HŘIŠTI
Od 20.00 hod, vstupné dobrovolné.
Akce se koná i za nepříznivého počasí, pro akci bude zapůjčen
velký pártystan z Mikroregionu Svitavsko. K tanci a poslechu
bude hrát skupina NÁHODA z Litomyšle.

POZVÁNKA
Ve dnech 13.-15. 6. 2014 se uskuteční výstava
patchworku a keramiky v Kulturním domě
v Opatovci. Jedná se o výrobky místních žen,
které pod vedením paní Bártové šijí touto
technikou. Výstava bude otevřena v pátek a
sobotu od 15 do 19 hod a v neděli od 10 do 19 hod. Všechny
srdečně zveme.
Za kulturní komisi Marie Vašátková

ZÁJEZD
Český svaz zahrádkářů Opatovec pořádá dne 21.6.2014
jednodenní výlet na prohlídku zahrad v Brodku u Konice, na
hrad Bouzov a exkurzi do tvarůžkárny v Lošticích. Cena pro
zahrádkáře a děti 200,- Kč, pro ostatní 300,- Kč. Přihlášky do
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13.6.2014 osobně u paní Ehrenbergerové nebo na tel.:
731821915.

VÝLET NA KOLECH
Dne 21. 6. 2014 pořádá Parta sousedů výlet na
kolech. Délka i trasa je vhodná pro malé i
velké děti s rodiči, ale také pro všechny, kteří
chtějí strávit příjemné odpoledne na kolech.
Start od Kulturního domu v Opatovci v 13.30
hod. Pro všechny účastníky občerstvení
zajištěno.
Výlet se bude konat pouze za příznivého počasí. Aktuální
informace budou zveřejňovány na našich webových stránkách
www.partasousedu.cz.
„PARTA SOUSEDŮ“

TANEČNÍ 2014
Český svaz zahrádkářů Opatovec pod záštitou obecního
úřadu pořádá na podzim 2014 kurzy tanečních.
Kurzy budou probíhat v pěti večerech vždy
v pátek po dvou hodinách a to ve dnech 10.10.,
17.10., 24.10., 31.10. a 7.11. asi od 19 do 21
hodin. Předpokládaná cena podle zájmu na
anketních lístkách se bude pohybovat pro
jednotlivce 300,- Kč až 500,- Kč. Konečná cena bude určena až
podle přihlášených tanečníků. Závazné přihlášky si můžete
vyzvednout v obchodě Jarka v Košířích, v Jednotě v Opatovci

-5-

nebo na obecním úřadě, kam vyplněné přihlášky odevzdejte
(stačí vhodit do schránky obecního úřadu) nejpozději do 31.8
2014.

ZÁJEZD DO PRAHY NA MUZIKÁL
Naše obec ve spolupráci s obcemi Opatov a Dětřichov pořádá
další zájezd do divadla, vhodný i pro děti, na muzikál Sněhová
královna, 16.11. 2014 v 11 h v divadle Hibernia. Cena je 300
Kč za osobu. Pokud máte o představení zájem přihlaste se na
obecním úřadě do 15.6., aby bylo možné zavčas rezervovat
lístky. Zájezd se bude platit v říjnu.

PŘIPRAVUJE SE VE SVITAVÁCH
Výběr z kulturní nabídky:
6.6. (PÁ 19.00) Fabrika Svitavy
Na stojáka – živě, účinkující Lukáš Pavlásek,
Karel Hynek, Daniel Čech.
7.6. (SO 13.00) park Jana Palacha
Dětský den – příjemné odpoledne v parku J.
Palacha, kde budou připraveny soutěže pro děti,
můžete se svést westernovým dostavníkem
taženým koňmi, připraveny jsou i hudební
vystoupení.
19.6. (ČT 19.00) Fabrika Svitavy
Divadlo Járy Cimrmana – Lijavec – hra
s opravdovým deštěm.
21.6. (SO 13.00) parkoviště na Hřebči
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Hřebečský slunovrat – 3. ročník. Malá scéna –
Pavel Procházka, FLY FICH, DO VĚTRU.
Velká scéna – KOFEIN, WERGLŮV PJOS, WE
ON THE MOON, Michal Hrůza s kapelou
HRŮZY, MIG 21 + Diskotéka.
24.6. (ÚT 19.30) Fabrika Svitavy
Gypsy Baroque – externí koncert Smetanovy
Litomyšle – propojení barokní hudby a
cikánského folklóru.
Park Jana Palacha – od 6.7. do 31.8. vždy každou druhou
neděli od 15 a od 16 hod – pohádky pro děti
Letní kino:

4.7., 11.7., 18., 25., 1.8., 8.8., 15., 22.8.

Letní akce ve Svitavách:
12. 7.
Pivní slavnosti – náměstí Míru – hlavní hvězda:
Jaroslav Uhlíř
12.-27. 7.
Mistrovství světa dorostu, dorostenek a
juniorů v požárním sportu – Svitavský stadion
25.-26. 7.
Festival Rosnička – areál rybníka Rosnička
5.9.
koncert kapely Mandrage – náměstí Míru
6.9.
Slavnost dechových hudeb + přehlídka
mažoretek – náměstí Míru
7.9.
Pouť ke svatému Jiljí – náměstí Míru
Více informací a program
www.kultura-svitavy.cz .
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V uplynulých třech měsících oslavili svá životní jubilea tito
občané:
88 let Jaroslav Pelikán
83 let Josef Chadima
Marie Jokešová
80 let Věra Hárovníková
75 let Ludmila Havlíková
70 let Josef Lopour
Miloš Svoboda
Petr Chodil
60 let Jaroslav Melša
Anna Polčáková
50 let Alena Šimůnková
Vladimír Lampárek
18 let Aneta Hurtová
Všem oslavencům přejeme do dalších let pevné zdraví, stálý
optimismus a radost ze života!
Narození:

Linda Ehrenbergerová

Úmrtí:

Ludmila Jiroušková
Anděla Kráčmerová
Lukáš Merkuda
Ladislav Bém
Milada Kudrnová
Vlasta Čechalová
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
V březnu děti přivítaly jaro hledáním jarního pokladu se
skřítkem Zlatíčkem. Skřítek si pro děti připravil dobrodružnou
a zábavnou cestu plnou úkolů a soutěží. Děti měly za úkol
např.:
- strefit se do kouzelné krabice
- splnit různé pohádkové kvízy
- uhodnout pohádkové hádanky
- zazpívat skřítkovy písničky …
Na konci zábavné cesty měly děti nejtěžší úkol, najít svůj
poklad. Všem dětem se cesta velice líbila, děti se bavily a
radovaly z pokladu.
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Ke konci dubna děti tradičně oslavily čarodějnice. Do
školky přišly převlečené za čarodějnice a čaroděje. Proběhla
módní přehlídka čarodějnických převleků, čarodějnický průvod
po vesnici a na konec čarodějnické soutěže a disciplíny na
zahradě.
např.:
- hod čarodějnickým koštětem
- skoky v kouzelném pytli
- poznávání léčivých bylin..

Budoucí prvňáčci byli pozváni do základní školy, kde si
prohlédli třídy a vyzkoušeli si, jaké to je v první třídě. Za
několik dní pojedou na společný výlet s celou základní školou.
Už se nedočkavě těší na návštěvu hradu Bouzov.
O letních prázdninách bude MŠ uzavřena od 21.7. 2014 do
24.8.2014.
Učitelky MŠ
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Nechce se mi ani věřit, ale oslava Dne matek se v kulturním
domě konala už po dvacáté. Chtěla bych se ohlédnout za
uplynulými ročníky. Mám schované některé programy, takže
se dá spočítat, že jsme společně s mateřskou školkou nacvičili
kolem 200 vystoupení. Začínali jsme takříkajíc na koleně. Měli
jsme 8 jednoduchých sukýnek, kazetový magnetofon a to bylo
vše. Kostýmy jsme vyráběli způsobem, co dům dal. Při
vystoupeních jsme nevěděli, jestli máme hlídat program,
pouštět hudbu, uklidňovat nevystupující děti, fotit, či hledat
zatoulané rekvizity. Začátky prostě nebyly lehké.
Vzpomínám, že naše první taneční číslo mělo název „Od
pravěku k dnešku“ a závěrečným číslem prvního ročníku byla
„Trpasličí svatba“. Od roku 1996 máme videa, takže není
složité osvěžit paměť a podívat se, jaká představení měla
úspěch, co se povedlo a co naopak úplně nevyšlo podle
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představ. Postupně je vidět, jak se zlepšovala úroveň celého
programu. Teď určitě nemám na mysli nasazení a výkony dětí.
To se určitě nezměnilo. Zlepšení nastalo v celkovém vyznění
programu. Začali jsme nakupovat a šít kostýmy, pouštění
hudby jsme svěřili odborníkům, program mívá spojující téma,
kulturní dům je ozvučen, děti mají bezdrátové mikrofony a
v neposlední řadě návštěvnost je tak vysoká, že bychom
potřebovali, aby byl sál nafukovací.
Ještě bych chtěla poznamenat, že děti vystupují na základě
dobrovolnosti a zájmu. Každý, kdo má zájem, může vystoupit a
nikdy jsme nikoho neomezovali tím, že nemůže tancovat,
protože to neumí apod. Vystoupení se připravují v zájmových
kroužcích,
školní
družině a v hodinách
hudební a tělesné
výchovy.
Letošní
jubilejní
ročník jsme zpestřili
promítáním
videí
z uplynulých ročníků,
některými
retro
vystoupeními
a
slavnostním
zakončením
s obrovským dortem.
Překvapením
pro
všechny
bylo
poděkování tatínkům,
ve kterém někteří
tatínkové účinkovali.
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Závěrem mi dovolte poděkovat panu Hromádkovi a Peňázovi,
kteří mi pomohli s úpravou videí z uplynulých ročníků. Paní
Bártové a Vašátkové za ušití zástěrek na závěrečné vystoupení.
Panu Burešovi za starost o hudební techniku a panu starostovi
za obsluhu a obstarání video produkce. Také děkuji tatínkům
prvňaček za odvahu vystoupit. Poděkování zaslouží členové
Honebního společenství Opatovec. Za příspěvek, který
každoročně škole věnují, kupujeme kostýmy. V neposlední
řadě velké poděkování zaslouží kolegyně z mateřské a základní
školy za pomoc, trpělivost a obětavost při nacvičování
jednotlivých vystoupení.

Hana Telecká
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Akce v ZŠ v měsících březnu a dubnu :
Vystoupení na setkání seniorů
Týden s knihou
Kino ve Svitavách - Modrý tygr
2. kolo přírod. čtyřboje ve Svitavách – mineralogie a biologie
člověka
Klára Peňázová – kat. 4. třída – 1. místo
Martin Sekyra – kat. 5. třída - 3. místo
3. kolo přírodovědného čtyřboje ve Svitavách – poznávání
živočichů
Vítek Rybička – kateg. 3. třída- 2. místo
Martin Sekyra – kateg. 5. třída- 5. místo
Den pro rodiče
Projektové dny – Všude dobře, doma nejlíp
Čtení pomáhá

MATEŘSKÉ CENTRUM TLAPIČKA
pořádalo dne 26. dubna 2014 již 4. ročník sletu čarodějnic. I
přes doslova aprílové počasí, kdy chvíli svítilo sluníčko a hned
z toho bylo černo a pršelo a zase svítilo sluníčko se na hřišti u
školy sešlo pár malých a velkých čarodějnic. Společně jsme tu
pod přístřeškem dozdobili maketu čarodějnice. V 16,30 hodin,
kdy opět svítilo sluníčko, čarodějnice vzlétly a přistály na
čaroplace, který byl tentokrát na prostranství u místní
hasičárny. (Na hřišti v té době hráli fotbalisté Opatovce
s týmem ze Starého Města utkání.) Na čaroplace již bylo
dobrovolnými hasiči připraveno ohniště s vatrou a posezení.
Maketu čarodějnice jsme upálili a na ohýnku opekli hady.
Zapít jsme to mohli čarovným lektvarem od paní Ivany
Kopasové.
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Počasí neporučíme, ale úsměv na rtech zúčastněných vypovídal
o spokojenosti a byl jistojistě odměnou pro ty, kteří se na dění
akce podíleli.
Všem MC Tlapička děkuje.

PARTA SOUSEDŮ
Dětský karneval
Dne 29. 3. 2014 jsme pro Vás v Kulturním domě
v Opatovci zorganizovali tradiční dětský karneval. I přes to, že
venku bylo nádherně, byl z Vaší strany zájem opravdu
obrovský. Pohled na 73 dětí v kostýmech, poletujících po sále
při tanci či plnění různých soutěží, byl nádherný. Pro děti jsme
si tentokrát připravili soutěže s mexickou tématikou, za jejichž
splnění se mohly těšit na sladkou odměnu.
Další překvapení pro děti i rodiče bylo vystoupení
taneční skupiny Anwar. Byla to nádherná podívaná a pro
- 15 -

děvčata zároveň tip na parádní koníček. Vyvrcholením celé
akce bylo vyhlášení nejhezčích masek. Tak jak je u nás
zvykem, nikdo neodešel ze sálu s prázdnou a sladkou medaili
či nějakou drobnost si odnesly všechny děti. Nicméně, vyhrát
může jen jeden a pořadí na stupních vítězů bylo následující:
Kategorie předškoláci:
1. místo: Denis Hartman -šerif
2. místo: Filip Jiroušek - kocourek
3. místo: Jan Moravec - indián
Kategorie školáci:
1. místo: Andrea Kudýnková - cikánka
2. místo: Tereza Bártová - čarodějnice
3. místo: Hana Jiroušková - čarodějnice
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Celá akce se konala za přispění těchto sponzorů:
Obec OPATOVEC
provozovatelka chaty Rosnička IVANA KOPASOVÁ
manželé PEŠKOVI
manželé KLOUDOVI
truhlářství PETR CÍSAŘ
autoservis KUDRNOVI
autoelektro URBAN
elektroservis JIŘÍ BENEŠ
revizní technik KAREL BIDMON
úklidová firma ŠÁRKA HOŘOVSKÁ
firma NEKVINDA
pohostinství STANISLAV MAŠEK
Touto cestou ještě jednou všem sponzorům srdečně
děkujeme.
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Doufáme, že se Vám karneval líbil a zúčastníte se
dalších akcí pořádaných Partou sousedů. Děkujeme za Vaší
účast i podporu a těšíme se na brzkou shledanou.
www.partasousedu.cz
„PARTA SOUSEDŮ“

VOLEJBALOVÝ KLUB
V posledním příspěvku, otištěném v září
minulého roku, jsme Vás informovali o
činnosti volejbalového klubu. Na konci roku
2013 se ještě Opatovecký klub zúčastnil
přátelského klání v Opatově. Pokračovali jsme
s pravidelnými středečními tréninky po celé zimní období až
do konce dubna letošního roku v tělocvičně v Opatově.
Náš klub na pozvání volejbalistů z Opatova nastoupil o
velikonočních svátcích k účasti na turnaji. Podmínkou
organizátorů bylo složení týmu 3 muži + 3 ženy. Přátelské
setkání smíšených volejbalových týmů Rudoltice, Val-dec,
Opatov, Česká Třebová a Opatovec bylo tradičně na úrovni jak
z pohledu vlastní hry, tak i přípravou místních organizátorů.
Přítomnost volejbalistů z České Třebové je již po několikáté
skutečným obohacením turnaje a všemi zúčastněnými týmy
vítaná. Nastupuje pravidelně v téměř stejné sestavě a podává
stabilní výkony. Zaslouženě si také odvezli pohár a diplom za
první místo před družstvem „Val-dec“. Val-dec je ve složení
trénovaných a zkušených hráčů ze Svitavských soutěží již po
několikáté kořením hry a také nastavením vysoké laťky herní
úrovně. Na třetím a pohárovém místě skončilo družstvo
Rudoltic. O čtvrté a páté místo byl sveden úporný boj mezi
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naším družstvem a týmem Opatovská ESA. Nakonec jsme
s neúplným týmem podlehli těsně týmu ESA Opatov a obsadili
pátou příčku.
Nastoupili jsme ve složení: Rybičková,
Frantová, Šmíd, Janoušek a Hartman. Stejně jako i v minulých
soutěžích nám chyběla jedna zkušená hráčka.
Od začátku května již opět trénujeme na našem víceúčelovém
hřišti vždy ve středu od 18.00 hod. Volejbalový klub nabídl
vedení obce opět účast a pomoc při dětském dni 14. 6. 2014.
Tak jako v minulých letech připravujeme prázdninový turnaj
v Opatovci na sobotu 28. června. Hřiště pro turnaj je u
správce již zadáno. Na konci prázdnin se pravděpodobně
uskuteční ještě klání v Opatově.
Těšíme se, že letošní ročník se vydaří jak počasím, tak i
sestavou. Potěšující je posílení týmu o nové nadšence. V
družstvu již zaujali svá místa J. Sobková, M. Rybičková a J.
Šmíd. Přijďte nás podpořit! Děkujeme.
Za volejbalový klub Standa Hartman.
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TJ SOKOL OPATOVEC
Tabulka III. třídy mužů po 19. kole:
poř. tým
záp + 0 1. Bystré
19
18 0 1
2. Křenov
19
13 2 4
3. Opatovec
19
11 5 3
4. Radiměř
19
11 4 4
5. Chornice
19
8 4 7
6. Mor. Třebová C
19
8 3 8
7. Kunčina B
19
6 4 9
8. Jedlová
19
7 1 11
9. Borová/Telecí
19
6 3 10
10. Trstěnice
19
4 3 12
11. Linhartice B
19
4 2 13
12. Staré Město
19
1 3 15

skóre
73:16
50:26
41:17
48:20
41:36
45:43
29:36
22:51
35:37
27:53
20:48
13:61

body
54
41
38
37
28
27
22
22
21
15
14
6

První dvě místa zaručují postup do OP, třetí místo baráž.
Výsledek zápasu s Jedlovou nebyl v době uzávěrky znám.
Zbývá sehrát:
Ne 8.6. v 17.00 Opatovec - Křenov
So 14.6. v 17.00 Linhartice B - Opatovec

Uzávěrka příspěvků do dalšího čísla občasníku je 25.8. 2014.

- 20 -

