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OBECNÍ ÚŘAD
Termíny mobilních svozů plastů v roce 2014:
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.
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu bude
probíhat 21.-22. listopadu. Jediné svozové místo bude obecní
sklad u autobusové zastávky „U Mlýna“.
Pátek 21.11. od 15:00 do 17:00 hod.
Sobota 22.11. od 9:00 do 11:00 hod.

VOLBY
Volby do zastupitelstva obce se uskuteční ve dnech 10.-11.
října 2014 v budově Obecního úřadu v Opatovci. Volební
místnost bude otevřena:
pátek 10.října od 14 do 22 hodin
sobota 11.října od 8 do 14 hodin

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Zastupitelstvo obce zve srdečně všechny
občany v neděli 30. 11. 2014 v 17h k
fotbalovému hřišti v Opatovci na – rozsvěcení
vánočního stromu. Vezměte svoje děti a
vnoučata a přijďte si společně s dětmi z místní
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ZŠ zazpívat známé vánoční koledy. Pro zahřátí budou
připraveny teplé nápoje. Těšíme se na Vás.

OHLÉDNUTÍ ZA VOLEBNÍM OBDOBÍM
2010-2014
Vážení spoluobčané, dovolte, abych jménem Zastupitelstva
obce Opatovec připomněl práci zastupitelstva v právě končícím
volebním období 2010-2014. Zastupitelstvo pracovalo v celém
volebním období ve stejném složení. Kromě, ze zákona
povinných výborů finančního a kontrolního, pracovaly při
zastupitelstvu komise. Kulturní komise pod vedením paní
Marie Vašátkové, komise pro vydávání občasníku pod vedením
paní Michaely Kloudové, komise pro obnovu venkova pod
vedením Ing. Stanislava Hartmana a komise pro zadávání
veřejných zakázek pod vedením pana Pavla Bárty.
Zastupitelstvo se především zabývalo obnovou obecního
majetku (kulturní dům, škola, komunikace, vodovod,..), ale
nezapomínalo i na kulturní a společenské záležitosti naší obce.
Bylo úspěšně pokračováno v tradici oslav dne matek, setkání
seniorů, vánočních koncertů a školních výstav. Letos již po
čtvrté budeme rozsvěcet vánoční strom. Díky výborné
spolupráci s místními organizacemi je každoročně pořádán
dětský den, který v posledních dvou letech pokračuje večerní
zábavou. Rád bych ještě zmínil výstavy pořádané ve spolupráci
s kulturní komisí, kde jsme měli možnost shlédnout velice
zajímavé výstavy koníčků a zálib našich občanů, historických
fotografií naší obce a historických map.
Významné realizované akce:
2011
Výstavba obecního skladu
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684 tis.

Oprava svodů kaple Sv.Václava
Rekonstrukce komunikace pod OÚ
2012
Rekonstrukce kuchyně kulturního domu
Výměna oken a rekonstrukce topení v budově ZŠ
Čištění a monitoring vodního zdroje
Dopravní automobil jednotky JSDH
2013
Rekonstrukce sociálního zařízení kult.domu
Rekonstrukce hřbitovní zdi
Rozšíření kapacity MŠ
Výměna technologie čerpací stanice vodovodu
Projekt rekonstrukce vodovodu Starý Valdek a
„Okály“
2014
Rekonstrukce vodovodu – Starý Valdek
Rekonstrukce kabin TJ Sokol Opatovec
Rekonstrukce komunikace k č.p. 5(v realizaci)

145 tis.
330 tis.
627 tis.
586 tis.
272 tis.
232 tis.
369 tis.
1.161 tis.
220 tis.
453 tis.
326.tis.
5.870 tis.
780 tis.
420 tis.

Ve velké míře jsme se snažili využívat všech dostupných
dotací a proto většina investičních akcí byla spolufinancována
z dotací Pardubického kraje nebo z programů ministerstev.
V tomto volebním období obec získala na dotacích celkem
9.381 tis. Kč a na příští rok má obec již přidělenu dotaci na
zateplení kulturního domu ve výši 1.663 tis Kč.
Závěrem bych rád poděkoval členům zastupitelstva za práci
v tomto volebním období a nezbývá než si přát, aby i budoucí
členové zastupitelstva rozhodovali vždy ve prospěch obce, bez
ohledu na členství ve volebním sdružení.
Martin Smetana – starosta obce
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PODĚKOVÁNÍ
V letošním
roce
končí
své
působení
v zastupitelstvu obce paní Hana Telecká.
V zastupitelstvu obce pracovala nepřetržitě 5
volebních období od roku 1994 do 2014, z toho 16
let ve funkci místostarostky. Při práci v zastupitelstvu je známá
svou obětavostí a pracovitostí. Podílí se na řadě věcí, které
k naší obci již neodmyslitelně patří (oslava dne matek, vítání
občánků, dětský den, rozsvěcení vánočního stromu, atd.)
Chtěl bych jí z tohoto místa poděkovat jménem členů
zastupitelstva obce za vykonanou práci, za její ochotu a
vstřícný přístup k činnostem a akcím naší obce.
Martin Smetana – starosta obce

ČESKÝ SVAZ ZAHRÁDKÁŘŮ
V měsících říjnu a listopadu proběhnou
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. od 19 do 21 hodin.
Dle zájmu občanů by v měsíci říjnu proběhlo
moštování (bližší informace budou vyhlášeny
místním rozhlasem).
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V uplynulých třech měsících oslavili svá životní jubilea tito
občané:
93 let Jarmila Sekvardová
88 let Růžena Přívratská
Miluše Tomešová
84 let Anežka Prokopová
83 let Antonín Grund
80 let Jaroslav Maděra
Josef Sajdl
75 let Anna Hýblová
Jan Halamek
60 let Jiří Jokeš
Arnošta Tomášková

50 let Jiří Vašák
Emanuel Vašák
Růžena Hanušová
18 let David Jirásek
Michal Fukar

Všem oslavencům přejeme do dalších let pevné zdraví, stálý
optimismus a radost ze života!
Narození:

Úmrtí:

Sňatky:

Magdalena Jílková
Jan Lampárek
Josef Telecký

Josef Havlík
František Novák

Ivana Kopasová – Robert Drmola
Zdeněk Brňovják – Kristýna Kudová
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PŘIPRAVUJE SE VE SVITAVÁCH
Výběr z kulturní nabídky:
20.9. (SO 19.00) Fabrika Svitavy
Žalman a spol. – koncert folkové hudby.
23.9. (ÚT 19.00) Fabrika Svitavy
Divadlo Líšeň Brno – Putin žije – divadelní
představení.
27.9. (SO 14.00) Náměstí Míru Svitavy
Svatováclavský košt –tradiční slavnost vína a
dobré nálady, bude doprovázeno 7 hudebními
vystoupeními.
7.10. (ÚT 19.00) Fabrika Svitavy
Divadlo Na Jezerce Praha – Musíme si
pomáhat – divadelní představení. Hrají: Jiří
Macháček, Lenka Vlasáková, Miroslav Vladyka,
a další...
11.10. (SO 19.00h) Fabrika Svitavy
koncert kapely The Tap Tap
17.11. (PO 17.00h) náměstí Míru SY
25 let od Sametové revoluce hapening na
náměstí, poté koncert kapely The Plastic People
v Bílém domě!!!
26.11. (ST 19.00) Fabrika Svitavy
Divadlo Kalich Praha – Každý den, šťastný
den! – divadelní představení. Hrají: Bára
Hrzánová, Libor Jeník, Helena Lapčíková, a
další…
30.11. (NE 17.00) náměstí Míru SY
První adventní neděle - rozsvěcení Vánočního
stromu na náměstí, poté Adventní koncert v
kostele Navštívení panny Marie
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3.12. (ST 19.00) Fabrika Svitavy
Divadlo Ungelt Praha – Deštivé dny –
divadelní představení. Hrají: Richard Krajčo,
David Švehlík.
20.12 (SO 19.00) Fabrika Svitavy
koncert - Marek Ztracený ve Fabrice
Více informací naleznete na www.kultura-svitavy.cz .

MATEŘSKÁ ŠKOLA
V letošním školním roce 2014/2015 je zapsáno 38 dětí, z toho
dvě děti jsme přijali na střídavou docházku. Tento rok byl
velký zájem o volná místa v MŠ, bohužel jsme museli tři děti
odmítnout. V červnu jsme se rozloučili se šesti předškolními
dětmi, přejeme jim mnoho úspěchů ve škole a zároveň ve
školce vítáme osm nových dětí.
Od září proběhly malé změny. Starší děti (4-7let) navštěvují
oddělení Včeliček, kde je celkem 22 dětí. Mladší děti (2-4let)
navštěvují oddělení Berušek, kde je celkem 16 dětí.
V tomto školním roce se nadále budeme zabývat rozvojem řeči
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dětí, a proto povedeme pro děti logopedický kroužek. Koncem
minulého školního roku jsme získali dotaci od Evropské Unie
na projekt LOGOPEDIE. Tato dotace nám umožnila nakoupit
spoustu nových pomůcek pro rozvoj řečových dovedností dětí.
Věříme, že se dětem ve školce bude líbit, najdou si nové
kamarády a zažijí spoustu nových zážitků.
Všem rodičům, učitelům a dětem přejeme za naši mateřskou
školu šťastné vykročení do nového školního roku.
Co nás v MŠ čeká za akce:
-

rodičovská setkání
drakiáda
návštěva divadla
návštěva logopeda v MŠ
vánoční dílničky

Chtěli bychom poděkovat kroužku Patchwork z Opatovce za
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ušití krásných dvaceti látkových míčků pro rozvoj pohyblivosti
našich dětí.
Učitelky MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Výlet do Polska 2014
Letos nás opět pozvala paní učitelka Teresa Konsek do
našeho družebního esperantského kroužku ZELENÝ
STROMEK do Rybnika v Polsku. Abychom se poněkud
odlišili od kroužku dospělých, má naše skupinka jméno ŠEDÝ
PES. Ale jelo nás málo. Dva hoši z Opatovce – Vítek a Matěja dvě děvčata z okolí České Třebové – Andrea a Janička. Byla
jsem moc ráda, že se k nám přidala Vítkova maminka Markéta.
Doprovázel nás i náš maskot – pudlinka Kati.
V pátek 23.5. vyjíždíme z České Třebové sice v poledne, do
Rybnika ale dorážíme až k 19 hodině. Přesedáme v Raciborzi.
S přesedáním a čekáním na osobní vlaky je to totiž podobné
jako u nás, nebo ještě horší. Na nádraží v Rybniku nás vítají,
rozebírají si nás do rodin a jsou nespokojeni, že je nás málo.
V sobotu ráno jedeme od školy autobusem na výlet do zubří
rezervace. Teresa pracuje v integrované škole, kde jsou
v některých třídách zdravé i handicapované děti. S nimi jedou
na výlet i rodiče. Rezervací nás provází člověk nadšený svojí
prací. Jdeme po naučné stezce, dozvídáme se o živočiších a
rostlinách v lese a jeho okolí. Pozorujeme zubry za dvojitým
plotem a vidíme film o tom, jak se do Polska dostali. Slyšíme,
že zubří rodina potřebuje 40km čtverečních. Živí se nejen
trávou a listy, ale pochutnávají si i na dřevinách. V rezervaci
dostatek prostoru není, musejí zubry přikrmovat a za čas je
přesunout do jiné části rezervace. Začíná nás strašit bouře, ale
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nedbáme a náš průvodce nám ukazuje jiné místo v lese, kde si
mohou děti na louce hrát a u přístřešku si opékat klobásky.
Stíháme vše. Ale zase hřmí, blýská se a začíná pršet. Spěcháme
k autobusu. Blýskání nás provází i do místa, kde jsou krásné
zahrady. Patří rodině, která je má jako ukázku pro lidi toužící si
vytvořit hezkou zahradu. Prohlížíme si Japonskou zahradu,
Lesní koutek, Altánek zpívajících ptáčků, Pokoj v zahradě…
Do větších zahrad se nejdeme podívat a jen chvilku před
deštěm jsme v autobuse. Jedeme ke škole v Rybniku. Rodiče si
děti rozebírají a odcházejí. Zůstává holčička, která se nemůže
dovolat tatínka bydlícího v blízkém domě. Díky tomu zdržení
jsme s Teresou promokly na kůži i s batohy, užily si krup a
prošly se v potocích vody. A hned je postaráno o zábavu.
Můžeme do vany a zahájit sušení.
V neděli dopoledne mají naše děti v rodinách různé činnosti.
Odpoledne jdeme do Městského muzea, které je otevřeno pro
nás a věnuje se nám několik zaměstnanců. Výpravy se účastní i
Kati. Shlédneme výstavu a obrazy z Bolívie. Vidíme, jak

- 11 -

v Rybniku žili lidé dříve. Je pro nás zajímavé, že nevěsty se
vdávaly v černých šatech. Vidíme obydlí městské i vesnické,
zařízení fotografa, hodinářství, restaurace, prapory a korouhve
cechů. Zajímavá je skupina figurín. Byla zde totiž továrna,
která je vyráběla. Před odchodem z muzea se podepisujeme,
předávám písemné poděkování v češtině a esperantu s
malovaným znakem České Třebové i knihu o našem městě,
kterou mi na městském úřadě pro tento účel věnovali. Je tam o
našem městě a znaku psáno též polsky. Jako poděkování
všechny děti zpívají esperantem a Kati ukazuje, jak umí
poslouchat esperantské rozkazy. Nejvíc se líbí tanec, tahání
vagónku a počítání.
Z muzea odcházíme k nejvyšší kostelní věži a většina
účastníků se jde po 258 schodech podívat na Rybnik z výšky.
Potom přecházíme do areálu vysokých škol, kde je v parku
posilovna. Každý chce dbát o své zdraví a zkouší posilovat
tělo. Nezůstávám za ostatními pozadu, ale Kati není spokojena,
naštvaně na mě štěká. Den brzy končí. Naši hoši s Matheuszem
a jeho maminkou odcházejí na večerní mši, další účastníci
výpravy se vrací balit a připravovat na odjezd.
V pondělí máme být ve škole brzy. Jdu s Teresou pozdravit
paní ředitelku a předat jí korbel z České Třebové. V Teresině
třídě jsou i děti z jiných tříd, které se učí esperanto. Teresa si
s nimi hraje, zpívá, učí je. Naše děti zahrají pohádku a
zazpívají. Potom cvičí s Kati. Rozkazy jí dávají i polské děti.
Vystřídají se všechny, také ty na vozíčku. Nejoblíbenější
rozkaz je k podání tlapky a nošení dopisu.
Teresa nám ukazuje svoje muzeum Slezska. Po dobrém obědě
nám její manžel sveze zavazadla a my si vykračujeme
k nádraží bez nich. Loučíme se a odjíždíme. V Racziborzi
musíme přesedat a dost dlouho čekáme, z Chalupek raději
pospícháme. Byli jsme v České Třebové až kolem 22h a to se
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děti nemohly dočkat, aby už byly doma a mohly povyprávět
své zážitky. Nakonec bych chtěla poděkovat Vítkově mamince
paní Markétě Rybičkové. Jedna z děvčat je nemocná a její
maminka s námi nemohla cestovat. Paní Markéta ji nahradila.
Byla mi velkou oporou. Dokáže děti upoutat hrami, soutěžemi,
hádankami, zjistit potřebné informace, získat sympatie
spolucestujících, řidičů, průvodčích i hostitelů.
Zdeňka Novotná
Akce ZŠ v měsíci květnu a červnu:
Vystoupení na Vítání občánků
Den pro rodiče – Všude dobře, doma nejlépe
Spaní ve škole
Exkurse do ZOD
3. kolo přírodovědného čtyřboje ve Svitavách – poznávání
živočichů
Vítek Rybička – kateg. 3. třída- 2. místo
Martin Sekyra – kateg. 5. třída- 5. místo
Kulturní vystoupení na Dni matek
4. kolo přírodovědného čtyřboje ve Svitavách – poznávání
rostlin:
Vítek Rybička – kat. 3. třída- 1. místo
Klára Peňázová – kat. 4. třída-3. místo
Martin Sekyra – kat. 5. třída- 1. místo
Celkové výsledky po všech kolech:
Klára Peňázová – kat. 4. tříd -1. místo
Martin Sekyra – kat 5. tříd- 1. místo
Školní výlet do Javoříčka a na Bouzov
Obvodní kolo atletické všestrannosti:
Karolína Půlkrábková – kat. 4. třída – 2. místo
Tereza Klimešová – kat. 3. třída - 2. místo
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Natálie Hrbková - kat. 2. třída – 2. místo
Celé družstvo žáků se umístilo na 2. místě a postoupilo do
okresního kola
Sběr papíru
Návštěva Esperantistů v Polsku
Kino ŠD- Turbo
Návštěva výstavy Patchworku v KD
Návštěva předškoláků v 1. třídě
Zahradní slavnost
Projektové dny – Čtení pomáhá, Obec a média, Fauna a flóra
v naší obci
Výsledky celostátních soutěží a testování:
Matematická soutěž Cvrček pro žáky 2. a 3. tříd – školní kolo
1. místo Vítek Rybička
2. místo Tomáš Doskočil
3. místo Miroslava Hromádková
Matematická soutěž Klokánek pro žáky 4. a 5. tříd – školní
kolo
1. místo Martin Sekyra
2. místo Klára Peňázová
3. místo Viktor Macháček
Soutěž ve sběru papíru:
1. místo- M. Sekyra
2. místo -A. Kudýnková
3. místo -M. Beránek
Srovnávací testy Kalibro:
3. třída
Český jazyk
Matematika

ZŠ
63,4 %
52,2 %
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ČR
54,5 %
47,4 %

Angličtina
66,7 %
Prvouka
74,1 %
Přírodovědný základ 68,6 %
Srovnávací testy Kalibro:
5. třída
Český jazyk
Matematika
Angličtina
Humanitní základ
Přírodovědný základ
Ekonom.gramotnost

66,7 %
74,8 %
61,8 %
61,4 %
65,8 %
52,8 %

66,6 %
59,4 %
60,0 %

63,3 %
54,4 %
53 %
59,2 %
63,7 %
54 %

MC TLAPIČKA
Zve rodiče s dětmi a ostatní občany dne 22.
listopadu 2014 od 15 hodin do Kulturního domu
v Opatovci na zdobení PERNÍKOVÝCH
CHALOUPEK a dalších různých perníčků.

POZVÁNKA
ZO Českého svazu chovatelů Opatov
pořádá ve dnech 27. - 28. 9. 2014
tradiční výstavu králíků, drůbeže, holubů a exotického ptactva
ve výstavním areálu ZO ČSCH u rybníka Vidlák.
Výstava je otevřena v sobotu od 12 do 18 hod a v neděli od
8 do 15 hodin.
Občerstvení bude pro návštěvníky zajištěno, v sobotu bude sele
na rožni.
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VOLEJBALOVÝ KLUB
Opět jsme soutěžili. Členové volejbalového
klubu přijali pozvání volejbalistů Opatova
k účasti na prázdninovém turnaji – již 10.
ročníku v Opatově. Do turnaje se přihlásilo pět
družstev. Termín byl již tradičně směřován na
konec prázdnin 31.8.2014 .
Počasí přálo a tak se mohlo hrát na venkovním hřišti u základní
školy.
Do hry nastoupili hráči z České Třebové, Rudoltic, Opatova a
Opatovce. Javorník účast těsně před turnajem odřekl. Náš tým
se více či méně úspěšně potýkal s nedostatkem žen pro
smíšenou hru v těchto soutěžích, což se v letošním ročníku
naštěstí nenaplnilo.
Do bojů nastoupili kapitánka Jokešová H. a dále Rybičková
M., Sauerová J, Čermáková L., Vymazalová V., Honusová V. a
z mužské sestavy Šmíd J., Klusák J., Klusák T.
Je potěšující, že se náš tým začíná doplňovat mladými
hráčkami. Děvčata Čermáková a Vymazalová prokázaly, že
jdou do hry nebojácně a postupně získávají cenné zkušenosti.
Plný počet šest hráčů v poli (3 m + 3 ž) se konečně naplnil.
Výsledné umístění se dalo ze sestav týmů předpokládat.
První se umístili „Rumíci“ z České Třebové (bez účasti
družstva „Valdec“, kteří v silné sestavě vždy vyhrávali, co se
dalo), 2. místo Rudoltice, 3. místo Opatovská ESA a 4. místo
Opatovec.
Tradičně opět dobře připravený již 10. ročník i celý turnaj
organizačně i zázemím, byl pro všechny účastníky příjemným
sportovní dnem. Opatovecký klub děkuje opatovským
volejbalistům a především jejich vůdčí organizátorce Hance
Kubešové za pozvání, pěkné pohárové ceny i občerstvení.
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Sezóna se pomalu chýlí ke konci, a proto ještě využijte
předpokládaného pěkného počasí v září ke hře venku na
víceúčelovém hřišti. Hraje se každou středu od 18.00 hod. Od
října budou tréninky přesunuty opět do tělocvičny v Opatově.
Přijďte náš tým posílit, povzbudit a také si zahrát. Těšíme
se na Vaši podporu.
Víte, že náš klub oslaví 30. 12. 2014 již pět let své činnosti?
Vystřídala se v něm při hře již celá řada hráčů. Někteří nás
opustili, někteří zůstávají. Ti tvoří základ dobrého kolektivu a
podílejí se na přípravách turnajů i aktivit v obci. Díky všem za
jejich pomoc a obětavost.
Standa Hartman

DĚTSKÝ DEN
Dne 14.6.2014 pořádalo zastupitelstvo
obce společně s místními organizacemi
dětský den, kde byla pro děti připravena
dobrodružná cesta obcí.
Před zahájením dobrodružné cesty jsme
mohli shlédnout vystoupení španělské
školy ježdění na koni slečny Lucie
Peškové. Na trase čekalo na děti 8 stanovišť a za splněné úkoly
získávaly vždy část skládanky, která na konci cesty prozradila
cestu k odměně. MC Tlapička mělo nachystáno úkoly, které
zkoušely šikovnost dětských rukou, ale i hlav. Hasiči
nachystali pod kulturním domem stříkačku s terčem. Myslivci
zkoušeli děti ze znalosti zvířat a nechali je zastřílet ze
vzduchovky a luku. Na zahradě školky čekala na děti
Zlatovláska, které děti pomohly plnit různé úkoly. Zahrádkáři
zase pro děti připravili poznávání rostlin, stromů a obilovin.
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Včelaři dětem ukázali, jak to vypadá uvnitř úlu a jednotlivé
pomůcky pro včelaření. Na hřišti čekali volejbalisté a
vyzkoušeli, jak jsou děti zdatné a šikovné ve sportovních
disciplínách. Za úspěšně splněné úkoly dostali všichni odměny
a párek, který si mohli sami opéci. Místní fotbalisté otevřeli na
hřišti kiosek a umožnili občerstvení všech dětí i rodičů. Už
tradiční překvapení pro děti byl skákací hrad.
Večer následovala zábava, kde k poslechu i tanci hrála
litomyšlská kapela Náhoda.
Letošní dětský den se velmi povedl, a proto nám dovolte touto
cestou poděkovat nejen členům zastupitelstva, ale i všem
místním organizacím, rodině Peškové a Jiřímu Burešovi za
pomoc při organizaci a zabezpečení této úspěšné akce.
Michaela Kloudová

VÝSLEDKY DUBNOVÉ E-AUKCE NA
ELEKTŘINU A ZEMNÍ PLYN
V měsíci březnu probíhal v obcích Opatov a
Opatovec sběr podkladů pro vzetí do dubnové eaukce. Lidé měli možnost ušetřit svým
domácnostem nemalé finanční prostředky účastí
v elektronické aukci na elektřinu a zemní plyn.
Přesto, že nebyl z řad obyvatel velký zájem, díky
sdružené poptávce z celé ČR bylo v tomto kole
zařazeno celkem 404 domácností. Celkový objem poptávky po
energiích jdoucích do aukce byl 13,4 mil. Kč. Domácnostem
jsme tímto způsobem ušetřili přes 2,9 mil. Kč. Průměrná
úspora u EE byla 22,78% u ZP 21,32%. Konkrétní výsledky
občanů Opatova a Opatovce viz níže.
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Princip aukce je jednoduchý – domácnosti z celé ČR vstupují
se svým objemem energií do aukce (zvlášť domácnosti,
komerční sektor – živnostníci, firmy, spolky a veřejný sektor) a
oslovení, předem prověření dodavatelé energií (zvlášť na EE a
ZP) o tento velký balík energií anonymně soutěží. Ten, který
dá nejnižší možnou nabídku (mnohem nižší, než je běžná cena
na trhu), vyhrává a všichni ti, kteří ušetřili, pak podepíší
smlouvu s tímto novým dodavatelem. Ti, kteří neušetří,
nepodepisují nic a zůstávají u stávajícího dodavatele. Toto se
však běžně nestává, neúspory jsou pouze na odběrných
místech, kde je velmi malá spotřeba (garáže, chaty).
Do aukce vstupuje pouze část celkového ročního vyúčtování. U
EE je to cca 40%, kterou tvoří silová elektřina, zbylých 60% je
regulovaných státem a nelze je nijak ovlivnit, u ZP je to cca
80% z celkového ročního vyúčtování. Proto je nutné pro vstup
do aukce předložit kopie posledních ročních vyúčtování pro
obě komodity a platné smlouvy včetně všech dodatků a
všeobecných obchodních podmínek (dále jen VOP).
Aukce se může zúčastnit každý, kdo má smlouvu se současným
dodavatelem na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou, která
končí do jednoho roku od konání nejbližší aukce. Proto občané,
kteří nesplňovali výše uvedené, budou vzati do aukce až
v měsíci, který bude vyhovovat podmínkám účasti v e-aukci.
Nyní mi dovolte několik rad, které by Vám mohly pomoci při
uzavírání smluv s novými dodavateli.
Všichni máme zkušenosti s podomními prodejci. Bohužel,
většina z nás spíše ty negativní. Slibují garanci nižší ceny na
trhu, než má dominantní operátor. Přesnou výši Vám však
neřeknou, podmínka je tak splněna již při úspoře např. 1 haléře
a Vy to zjistíte až po prvním vyúčtování, o vyšších stálých
platbách nemluvě.

- 19 -

Slibované úspory byly mnohem nižší, mnohdy nebyly žádné,
spíše naopak a ve výsledku jste zaplatili více než u předchozího
dodavatele. Odstoupit od smlouvy můžete, ale zaplatíte
několikatisícovou smluvní sankci za předčasné ukončení
smlouvy.
Dalším důležitým bodem, který byste si měli všichni, kteří se
chystáte podepsat smlouvy s podomními prodejci, pořádně
přečíst, je tzv. prolongace – automatické prodlužování smlouvy
o dobu, na kterou byla sjednána. Je důležité si toto pohlídat a
smlouvu si vždy řádně přečíst, včetně VOP. Pokud si
nepohlídáte výpovědní lhůtu pro zrušení prolongace, po
uplynutí smluvní doby budete opět automaticky smluvně
vázáni na dobu, kterou jste původně podepsali. Ze smlouvy to
není na první pohled patrné, VOP jsou psány velmi drobným
písmem, jsou velmi špatně čitelné a kdo z nás má chuť si je
v tu chvíli číst a kdo z nás si je vůbec kdy přečte…?
Z vlastní zkušenosti i z praxe vím, že to tak nedělá téměř
nikdo. Proto potom dochází k neřešitelným situacím a lidé,
kteří se rozhodli skutečně uspořit díky e-aukci, z výše
uvedených důvodů nemohou.
Nových dodavatelů se nemusíte bát, neboť jsou pod státním
licencovaným dozorem (Státní energetický regulační úřad),
všechny trubky, plynoměry, elektroměry i dodávané komodity
– plyn a elektřina jsou stejné, nic se Vám nezmění, jen za ně
podstatně méně platíte. Nikdy nemůžete zůstat bez plynu a
elektřiny z důvodu Vašeho nového dodavatele. Jste jako
spotřebitel jištěni zákonem – tzv. dodavatel poslední instance
určený státem.
Proto doporučuji všem, kteří chtějí opravdu ušetřit, nebát se a
zúčastnit se některého z kol e-aukcí, které probíhají každý
měsíc. Můžete jen ušetřit. Vše za Vás zdarma vyřídíme,
nezastupujeme žádného konkrétního dodavatele.
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Máte-li zájem o bližší informace, volejte nebo pište na tato tel.
čísla:
778 205 550
–
ing.
Ladislav
Přichystal
(ladislav.prichystal@partnerecentre.cz) nebo 739 268 643 –
Lenka Trejbalová (lenka.trejbalova@partnerecentre.cz).
Výsledky občanů dubnové aukce:
Urban Josef, Opatovec
EE 22,47% ZP 21,17%
Pešek Jiří, Opatovec
EE 12,75% ZP 24,39%
Fenyk Lubomír, Opatovec EE 14,60% ZP 29,50%
Dymák František, Opatovec
ZP 29,29%
Procházka Lubomír, Opatov EE 26,69% ZP 24,43%
Sedlák Jiří, Opatov
EE 25,96% ZP 27,25%
Celková úspora v Kč proti současnému stavu EE + ZP
109.963,-.
Výsledky občanů červencové aukce:
Sajler Vladimír, Opatovec EE 23,79% ZP 29,22%
Ing. Hartman Stanislav, Opatovec
ZP 23,40%
Celková úspora v Kč proti současnému stavu EE + ZP
48.507,-.
Maximální úspora, proti současnému stavu, u výše
uvedeného vzorku našich klientů, je u EE 6.809,-Kč, u ZP
31.248,- Kč.
za eCENTRE Lenka Trejbalová, obchodní partner

TJ SOKOL OPATOVEC
Fotbalová sezóna 2013/2014 je historií a tak si
můžeme její průběh zbilancovat. Hodnocení to
tentokráte z pohledu TJ Sokol Opatovec bude
po několika letech příjemné. Podařilo se totiž
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po velmi dlouhé době postoupit do okresního přeboru a splnit
tak kýžený cíl, který v posledních letech Opatovec téměř každý
rok atakoval, leč vždy scházel ten poslední krůček. Letos se
povedlo tento cíl naplnit a Opatovec tak může zaslouženě slavit
a zároveň si vychutnat bitvy s nejlepšími okresními celky. V
konečné tabulce III. třídy se Opatovec umístil na druhé příčce,
vyhnul se tak baráži, do které zamířil Křenov a před sebe pustil
pouze suverénní Bystré. To byl také jediný celek v jarní
sezóně, který dokázal tým Opatovce porazit. Slušná výchozí
pozice po podzimu dala základ rodícímu se úspěchu a vítězné
tažení jarní částí, byla tím rozhodujícím jazýčkem na vahách v
boji o postup. Ke zmíněnému úspěchu také přispěla velká šíře
kádru, stabilní výkonnost a zejména fakt, že se mužstvu
vyhýbala vážná zranění, až na poslední utkání a poranění
kolena Pavla Slabého. Společně s Opatovcem budou tedy hrát
okresní přebor tyto celky: Janov, Rohozná, Horní Újezd,
Linhartice, Hradec nad Svitavou, Dolní Újezd B, Jaroměřice,
Třebařov, Jevíčko, Mladějov, Bystré, Křenov a Litomyšl B.
Prvořadým cílem pro sezónu následující tak je určitě pokusit se
udržet v soutěži, která je svou kvalitou o něco výše. Nebude to
nijak lehký úkol, zvlášť vezmeme-li v potaz, že začátek soutěže
Opatovec musí odehrát na hřištích soupeřů z důvodu
rekonstrukce kabin.
Na závěr je nutno dodat, že úspěchu v podobě postupu dosáhl
celek Opatovce nejen díky výkonům na hřišti, ale i díky
podmínkám a dalším nezbytným okolnostem, které k tomuto
přispěly a za něž se sluší poděkovat. Na prvním místě bychom
rádi poděkovali obci Opatovec, za trvalou finanční podporu a
její další spolupráci. Zejména jsme rádi za pomoc při řešení
stávající situace v kabinách, které byly v loňském roce
poškozeny přívalovým deštěm a které nyní procházejí
rekonstrukcí. Náš dík zaslouží i všichni naši fanoušci a zároveň
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i pořadatelé, jejichž pomoc při utkáních je neocenitelná. Stejně
tak bychom tímto chtěli poděkovat za sponzorství p. Borisi
Kudláčkovi a dlouholetou trenérskou činnost p. Jiřímu
Jokešovi staršímu. Velký dík patří všem, kteří náš klub
jakkoliv podporují. Na závěr bychom Vás chtěli pozvat na
novou sezónu, která odstartovala prvním zápasem Qanto
okresního přeboru v Horním Újezdě a která je již nyní v plném
proudu. Domácí tým Opatovce byste poprvé měli spatřit na
místním hřišti a již v zrekonstruovaných kabinách 20.9. proti
celku z Janova. Věříme, že budeme pokračovat ve výkonech z
jarní části, že budeme bojovat ze všech sil a že za Vaší stálé
podpory se nám bude nadále dařit. Jste všichni srdečně zváni.
Stanislav Mašek - kapitán TJ SOKOL Opatovec
Qanto - Okresní přebor mužů - podzim 2014:
Hradec n. Sv. – Opatovec So 13.9.
Opatovec – Janov So 20.9.
Jaroměřice – Opatovec Ne 28.9.
Opatovec – Bystré So 4.10.
Mladějov – Opatovec So 11.10.
Opatovec – Třebařov So 18.10.
Litomyšl B – Opatovec Ne 26.10.
Opatovec – Linhartice So 1.11.
Opatovec - Horní Újezd So 8.11.

Dosavadní výsledky:
Horní Újezd - Opatovec 2:0
Křenov - Opatovec 0:3
Jevíčko - Opatovec 1:1
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17:00
17:00
16:30
16:00
16:00
15:30
14:30
14:00
14:00

Dolní Újezd B - Opatovec 1:3
Rohozná - Opatovec 2:2

Tabulka Qanto okresního přeboru mužů:
Poř. Tým
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

+

Hradec nad Svitavou
Jaroměřice
Horní Újezd
Linhartice
Bystré
Opatovec
Janov
Křenov
Jevíčko
Dolní Újezd B
Litomyšl B
Rohozná
Třebařov
Mladějov

5
3
3
3
2
2
2
2
2
2
0
0
1
0

0

-

0
1
1
0
2
2
2
1
1
0
3
3
0
0

0
1
1
2
1
1
1
2
2
3
2
2
4
5

Skóre Body
11:2
17:7
11:5
12:6
11:7
9:6
9:10
10:10
7:7
7:12
8:10
10:14
5:16
5:20

Uzávěrka příspěvků do dalšího čísla občasníku je 25.11.2014.
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