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OBECNÍ ÚŘAD
Termín posledního svozu plastů v roce 2014: 8. prosince.
Plasty se shromažďují na obvyklých svozových místech.
Poplatky v roce 2015
Žádáme občany, aby poplatky placené v hotovosti na obecním
úřadě, z důvodu účetní uzávěrky a přechodu na nový rok,
platili až od 2. února 2015.

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA
OBCE
Volby do zastupitelstva obce se uskutečnily 10. - 11.10. 2014.
V naší obci bylo zapsáno 536 oprávněných voličů, voleb se
účastnilo 354 voličů, volební účast tedy byla ve výši 66 %. Do
zastupitelstva obce kandidovalo celkem pět volebních sdružení.
Seznam zvolených členů zastupitelstva obce:
Volební strana č.1 – Sdružení pro Opatovec
Martin Smetana
Michaela Kloudová
Lenka Pešková
Lukáš Kudrna
Pavel Bárta
Dušan Abrla

240 hlasů
216 hlasů
193 hlasů
190 hlasů
175 hlasů
174 hlasů

Volební strana č.2 – SNK pro rozvoj Opatovce
Marek Šisler

83 hlasů

Volební strana č.3 – SNK pro budoucnost Opatovce
Petr Císař
73 hlasů
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Volební strana č.5 – Sdružení nezávislých žen
Marie Vašátková

75 hlasů

Na ustavujícím zasedání nově zvoleného zastupitelstva
30.10.2014 byl starostou obce zvolen pan Martin Smetana,
místostarostkou byla zvolena paní Lenka Pešková. Předsedou
kontrolního výboru byl zvolen pan Dušan Abrla, předsedou
finančního výboru pan Pavel Bárta. Dále byly ustanoveny
pracovní výbory při zastupitelstvu, předsedkyní kulturního
výboru byla jmenována paní Marie Vašátková, výboru pro
vydávání obecního zpravodaje paní Michaela Kloudová. Výbor
pro zadávání veřejných zakázek má ve své kompetenci pan
Lukáš Kudrna a v čele výboru pro obnovu a rozvoj venkova je
Bc. Marek Šisler.

INFORMACE PRO VEŘEJNOST
Otevírací doba během svátků:
Obecní knihovna
bude 21. a 28. prosince otevřena v obvyklou dobu: 9-11 hod.
Smíšené zboží JARKA
24.12.
8.00-10.00
25.12.
zavřeno
26.12.
zavřeno
31.12.
8.00-10.00
01.01.
zavřeno

Coop Jednota Opatovec
24.12.
7.00-9.00
25.12.
zavřeno
26.12.
zavřeno
31.12.
7.00-13.00
01.01.
zavřeno
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Kostel Narození Panny Marie v Košířích – bohoslužby
21.12.
10.30 – mše svatá
24.12.
20.00 – Půlnoční mše
25.12.
08.00 – mše svatá (OPATOV)
26.12.
10.30 – mše svatá (DĚTŘICHOV)
28.12.
10.30 – mše svatá

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
ZŠ zazpívat známé vánoční koledy. Pro zahřátí budou
připraveny teplé nápoje. Těšíme se na Vás

ČERTOVSKÁ BESÍDKA
Parta

sousedů

Vás

srdečně zve na ČERTOVSKOU
BESÍDKU, která se koná dne
6.12.2014 od 15 hod v Kulturním
domě v Opatovci.
Pro děti a dospělé je zajištěno bohaté
občerstvení.
Vstupné
dobrovolné.
www.partasousedu.cz
„PARTA SOUSEDŮ“
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ADVENTNÍ KONCERT
Kulturní komise oznamuje, že se v měsíci prosinci
uskuteční v kostele v Košířích vánoční koncert
Pěveckého sboru Červánek. Datum a
přesný začátek koncertu bude vyhlášen místním
rozhlasem. Vstupné dobrovolné.
Všechny občany zvou členové kulturní komise

SPOLEČENSKÉ AKCE V KULTURNÍM DOMĚ
ROKU 2015
10.1.

Tradiční ochutnávka ovocných vín

Svaz zahrádkářů pořádá dne 10.1. 2015 od 15h 16. ročník
ochutnávky ovocných vín. Soutěžící musí donést
v pátek 9.1. od 17h do 19h do kulturního domu
2l vína ve skleněných lahvích od každého
vzorku. Na ochutnávku spojenou s hodnocením
jsou srdečně zváni i nesoutěžící.

17.1.

Zahrádkářský ples

31.1.

Ples svazu žen

Místenky na tento ples budou opět prodávány
na obecním úřadě u pí. Menšíkové.
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14.2.

Ples TJ Sokol Opatovec

28.2.

Setkání seniorů

Zastupitelstvo obce ve spolupráci s kulturní
komisí srdečně zve všechny seniory dne
28.2.2015 od 15h do KD v Opatovci
k příjemnému
posezení
s harmonikou.
Občerstvení i rozvoz zajištěn.

7.3.

Dětský karneval

14.3.

Hasičský ples

21. 3.

Tradiční rybářský ples

Lístky na tento ples budou k zakoupení u pí. Ivany Drmolové
(Kopasové) – tel. 737 159 972.

28.3.

Policejní ples

Lístky na tento ples budou k zakoupení u pí. Ivany Drmolové
(Kopasové) – tel. 737 159 972.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V uplynulých třech měsících oslavili svá životní jubilea tito
občané:
Vlasta Nováková
Jiří Novák
Bohumír Janko
Jan Zika
Libuše Vašáková
60 let Marie Šislerová
Miroslav Baroch
86 let
85 let
82 let
81 let

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

Úmrtí:

Vladimír Maděra

PŘIPRAVUJE SE VE SVITAVÁCH
Výběr z kulturního programu:
30.11. (NE) Náměstí Míru - 1. adventní neděle
13h – adventní trhy, pekelný Mikuláš
17h – rozsvícení vánočního stromu, Ježíškova
pošta
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17h – adventní koncert ZUŠ Svitavy
3.12. (ST) Fabrika Svitavy
Divadelní abonentní cyklus – Deštivé dny
7.12. (NE 9h-16h) 2. adventní neděle
Náměstí Míru- tradiční vánoční jarmark
Městské muzeum- vánoční zvyky
Fabrika Svitavy- dílna pro děti, bleší trh
Klub Tyjátr - nonstop promítání filmových
pohádek
9.12. (ÚT) Fabrika Svitavy
Koncert kapely Kamelot + Láďa Kerndl
9.-10.12. (ÚT, ST 8h-15h) Městské muzeum a galerie
Vánoce v muzeu
14.12. (NE) 3. adventní neděle
Náměstí Míru 13h – adventní trhy
Městské muzeum 13h-17h – krása patchworku
Muzeum esperanta 13h-17h – deskové hry
21.12. (NE) 4. adventní neděle
Náměstí Míru 13h – adventní trhy
Městské muzeum 13h-17h – řemeslné dílny řezbáři
Divadlo Trám 15h – Vánoční hra aneb co andělé
zvěstovali
22.12. (PO 19h) Divadlo Trám
Divadelní spolek Zaklep: České vánoce
26.12. (PÁ 18h) Kostel Navštívení panny Marie na náměstí
Vánoční koncert – PS Dalibor Svitavy
27.12. (SO 19.30h) Fabrika Svitavy
20. Vánoční bigbít –Benefice
28.12. (NE 17h) Fabrika Svitavy
Na muzice ve Fabrice – k poslechu a tanci hraje
Astra Svitavy
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31.12. (ST 17.58h) Náměstí Míru
Silvestrovský ohňostroj
13.1. (ÚT) Fabrika Svitavy
Partička ve Fabrice
20.1. (ÚT) Fabrika Svitavy
Divadelní abonentní cyklus
Divadlo Na zábradlí – Zlatá šedesátá
4.2. (ST) Klub Tyjátr
Koncert kapely Poutníci
28.2. (SO) Fabrika Svitavy
Divadelní představení – Jaroslav Dušek: Čtyři
dohody

POZVÁNKA NA CVIČENÍ
Zveme všechny zájemce, kteří si chtějí
protáhnout tělo a udělat něco pro své zdraví.
Jedná se o cvičení na protažení a posilovaní
problémových partií při hudbě. Cvičení je
zdarma.
-

každé pondělí od 24.11.2014 od 18h do 19h Mateřská
škola, povede Ilona Císařová

-

každou středu od 26.11.2014 od 19h do 20h Čapí hnízdo
ve škole, povede Monika Daňková
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Vážení rodiče, milé děti.
Zvládli jsme společně začátek školního roku a můžeme
říci, že děti se stejně jako v posledních letech zadaptovaly na
nové prostředí velmi rychle a bez velkých obtíží, což nás velice
těší.
Novinkou od měsíce října je anglický kroužek pro děti, který
probíhá v mateřské škole pod vedením organizace

HelloGoodbye. Děkujeme paní Šárce Hořovské za zajištění
tohoto kroužku.
V tomto čtvrtletí, mělo oddělení Včeliček možnost
navštívit divadelní představení ve Svitavách (Princezna na
hrášku – divadlo Trám, Nosáčkova dobrodružství – divadlo
Trám). Samozřejmě jsme nezapomněli i na naše Berušky
a do MŠ nás přijelo navštívit divadlo JOJO s pohádkou - Ze
psí boudy. V listopadu školičku navštívil i kouzelník Waldini.
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Dětem se představení velice líbilo, rády se zapojovaly do
tajemných kouzel, která byla někdy i velice napínavá.

Představení bylo zábavné a krásně jsme strávili deštivé
dopoledne.
A není to zdaleka všechno, co jsme
za uplynulé tři měsíce stihli.
Například jsme ve třídách tvořili
z podzimní sklizně, vyráběli ovocné
saláty, dozvěděli jsme se o tom co
je pro nás zdravé a co nezdravé,
poznali jsme naše tělo a funkci
našich orgánů.
Nesmíme
zapomenout
zmínit
letošní Drakiádu, která se velice vydařila. Dráčků na obloze
bylo vidět dost a počasí nám také přálo. Děkujeme za hojnou
účast a budeme se těšit na další společnou akci.
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Tímto bychom chtěli pozvat rodiče a děti z MŠ na
VÁNOČNÍ DÍLNIČKY,
které se budou konat 27. 11. 2014 v MŠ od 15:30 hod. Můžete
se těšit na výběr vánočních výrobků, které budeme vyrábět
převážně z papíru. Provoněnou atmosféru doplní vánoční
punčík a pro děti drobné cukrovíčko.
Na závěr bychom Vám
chtěli popřát příjemné a klidné
svátky vánoční, dětem rozzářené
oči z dárků a rodičům svátky plné
pohody a radosti.
Chtěli bychom poděkovat panu M.
Zedníkovi za sponzorský dar pro
mateřskou školu. Vyrobil pro děti rámečky ze dřeva ke
vzdělávací hře.
Učitelky MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
V letošním školním roce navštěvuje školu 32 žáků. Do
první třídy nastoupilo 6 prvňáčků - Martin Bureš, Lucie
Klimešová, Jana Kučerová,
Klára Kudrnová, Tomáš
Kudýnek a Matěj Pešek.
Celoroční projekt se
nazývá ,,Objevujeme
svět“ a je zaměřen na poznávání
planety Země - historii, současnost,
faunu, flóru, státy, národy, zvyky, tradice, osobnosti, dění ve
světě apod. Bude probíhat v pěti projektových dnech. Součástí
projektu je jako každý rok celoroční družinová hra. Ta je letos
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nazvána „Novodobí objevitelů“. Má pět etap, kde každá etapa
je zaměřena na jednu oblast současného světa.
Lesy české republiky, s.p.
darovaly naší škole 24 000,- Kč na
projekt ,,Chceme vědět víc“.
Projekt je zaměřen na rozvíjení
přírodovědných a vlastivědných
znalostí a dovedností. Za peníze
jsme nakoupili lupy, kompasy,
dalekohledy,
mikroskop,
laboratorní
pomůcky,
encyklopedie, klíče k určování
rostlin a živočichů, papírenské
potřeby - pastelky, sešívačky,
lepicí pásky apod. Obec projekt
spolufinancovala. Abychom měli
vše přehledně uloženo nechali jsme
si z obecních prostředků zhotovit
do kabinetu nové regály a novou
školní knihovnu, která je umístěna
ve 2. třídě. Díky tomuto daru se
naše
hodiny
vlastivědy,
přírodovědy a vycházky do přírody se školní družinou stanou
zajímavějšími, pestřejšími a poutavějšími. Děkujeme.
Akce ZŠ v měsíci září až listopadu :

25.9. Obvodní kolo v přespolním běhu - Svitavy
1. místo Natálie Hrbková
4. místo Tereza Klimešová
4. místo Patrik Dastych
2.10. Dopravní hřiště Svitavy
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Drakiáda
Školení první pomoci
Dýňování
ŠD - Strašidlácký večírek
Projektový den –Máma a táta v cizích zemích
Tonda obal - ekologický program o správném třídění
odpadu
12.11. Slavnost Slabikáře
20.11. ŠD – filmové představení ,,Jak vycvičit draka 2“
4.10.
17.10.
22.10.
23.10.
24.10.
7.11.

Učitelky ZŠ

ČINNOST SVAZU ŽEN
Ohlédnutí za činností patchworkového šití.
Jsou to už celé 2 roky, co se schází skupinka žen, která se
zabývá šitím patchworku. Je to další z činností místního Svazu
žen.
Za poměrně krátkou dobu jsme zvládly 20
patchworkových technik, které jsme proměnily
v polštáře, ubrusy, nástěnné guilty, tašky, deky a
mnoho drobností v podobě různých hraček,
penálů, peněženek, obalů na knihy a jiných
líbivých věcí.
Toto všechno měli možnost zhlédnout návštěvníci výstavy,
která proběhla začátkem června. O úspěchu a nadšení z
vystavených věcí svědčí zápisy návštěvníků, kterých bylo za
tak krátkou dobu 130.
Nadšení a radost z našitých 20-ti japonských balónků měly i
děti začátkem školního roku v Mateřské škole, které jsme
našily během jednoho odpoledne v době prázdnin mimo šicí
dílny.
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V současné době šijeme vánoční dárky v podobě hraček do
Kojeneckého ústavu do Svitav.
S našimi výrobky se mohli setkat také návštěvníci našich
plesů, které byly dodány jako ceny do výherních tombol.
Naše činnost svým způsobem obohacuje společenský život
v naší obci a uvítáme i další zájemkyně o tohoto koníčka.
Nabízíme i volný vstup na šicí dílny.
„ Švadlenky „

VČELAŘI V OPATOVCI
Vážení přátelé. I letos bych Vás rád touto
cestou informoval o činnosti místní základní
organizace včelařů.
Dnes má členská základna 24 členů s 219-ti včelstvy.
V tomto roce jsme se 2 krát sešli v kulturním domě v Opatovci
a 2 krát v klubu důchodců v Opatově. Uskutečnili jsme 2
odborné přednášky, dále jsme navštívili včelí farmu přítele
Slámy v Chlístově u Havlíčkova Brodu, kde jsme absolvovali
kurz chovu včelích matek.
V sobotu 14.6.2014 se členové naší organizace zúčastnili
Dětského dne v Opatovci a v neděli 15.6.2014 se uskutečnil
Dětský den v Opatově ve Farském lese formou naučné stezky
pod názvem POHÁDKOVÝ LES. Na našem stanovišti u
včelky Máji jsme prezentovali účastníkům práci a život včel a
péči včelařů o ně.
Zajistili jsme léčivo pro letní a podzimní ošetření včelstev.
V případě zájmu bych dále upozornil, že i letos je možnost
čerpání grantu z rozpočtových prostředků Pardubického kraje
v rámci
programu
„Podpora
začínajících
včelařů
v Pardubickém kraji pro rok 2014“. Bližší informace najdete na
portále Pardubického kraje.
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Závěrem bych chtěl poděkovat všem aktivním členům za
jejich práci, obci Opatov, obci Opatovec a Farmě Opatov s.r.o.
za finanční podporu. Zároveň bych chtěl jménem všech členů
občanům popřát klidné prožití vánočních svátků a do nového
roku hodně zdraví a štěstí.
Více informací najdete na www. vcelari-opatovec.webnode.cz,
kde získáte aktuální informace o činnosti naší organizace.
Václav Slanina jednatel ZO ČSV o. s. Opatovec

ČINNOST HASIČŮ ZA ROK 2014
Na začátku roku náš sbor pořádal tradiční hasičský
ples. Z důvodů rekonstrukce kabin na místním
fotbalovém hřišti nebyla možnost pořádat kulturní
akce. Na rok 2015 připravujeme několik akcí počínaje
plesem, který se bude konat 14.3.2015. Podíleli jsme
se na zásahu v obci Mikuleč, kde jsme odklízeli únik
provozních kapalin v místním potoce z havarovaného
automobilu. Na žádost občana naší obce jsme byli vysláni
k odčerpání vody ze zatopeného sklepa. V těchto dnech obec
také zahájila rekonstrukci hasičské zbrojnice.
Sbor dobrovolných hasičů přeje občanům hodně zdraví a
spokojenosti v novém roce.
Za SDH Opatovec Jílek Karel starosta

ČESKÝ SVAZ ZAHRÁDKÁŘŮ OPATOVEC
Zahrádkáři pod záštitou obecního úřadu pořádali v období od
10. 10. 2014 do 7. 11. 2014 kurzy tanečních. Lekce byly vždy
v pátek od 19.00 do 21.00 hodin v místním Kulturním domě.
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Tanečních kurzů se pod vedením manželů Knířových z České
Třebové zúčastnilo 28 párů různorodého věku. Usměvavé tváře
mluvily o spokojenosti všech.

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ OPATOVEC
Mezi činnosti Mysliveckého sdružení Opatovec patří i
chov zvěře. Chov zvěře je rozsáhlá činnost
myslivce. Chovem zvěře se snaží dosáhnout na
jemu svěřené honitbě zlepšení životních
podmínek a zároveň udržovat stavy zvěře (aby
byly v rozmezí mezi kmenovými a normovanými stavy), tedy v
případě přemnožení přikročit i k regulaci těchto stavů.
Cíle chovu jsou jednak konzumní, ale směřují i k dosažení
chovu jedinců s vysokou plodností a vysokou živou hmotností
a také trofejové, zaměřené na dosažení co nejmohutnější a
nekvalitnější trofeje.
Pro dosažení co nejlepších chovných výsledků je potřeba
zajistit pro srstnatou zvěř dostatek potravy, dostatek krytů proti
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nepříznivým podmínkám, ale také vybírat zdravé a geneticky
dobře založené jedince, případně regulovat poměr pohlaví. Pro
pernatou zvěř je potřeba navíc zajistit v době toku, hnízdění a
období péče o mláďata naprostý klid v honitbě.
Petr Erbes

TJ SOKOL OPATOVEC
První půle sezóny 2014/2015, kterou před jejím
začátkem provázela velká očekávání a mnoho
otazníků ze strany Opatovce, je u konce,
pojďme se ohlédnout za jejím průběhem.
Největší otázkou bylo jak si opatovečtí
povedou v nejvyšší okresní soutěži, ve které se ocitli po
dlouhých několika letech. Navíc museli šest prvních kol
odehrát na hřištích soupeřů z důvodu rekonstrukce kabin.
Zřejmě ani největší optimisté nečekali, jak se s tímto
handicapem vyrovnají, a že jak start soutěže, tak celý podzim
zvládnou téměř na jedničku. Vinou zranění několika hráčů v
závěru minulé sezóny, ukončení hráčské činnosti a studijním
povinnostem došlo k některým nezbytným změnám v kádru. Z
nich pak zejména posily Lampárek a Bureš se ukázali jako
velmi přínosné. První utkání okresního přeboru ještě místním
fotbalistům nevyšlo a zápas v Horním Újezdě naznačil, že tato
soutěž se bez řádné přípravy a kvalitního tréninku neobejde. K
mužstvu přišel nový zkušený trenér (Josef Ehrenberger) a s
ním došlo na intenzivnější trénink - dvakrát týdně. Tato
skutečnost se ihned projevila i v zápasech a přišly také první
výhry v Křenově a v Dolním Újezdě. Po sérii venkovních
utkání, ve které nasbíral Opatovec slušných osm bodů, pokřtil
nové kabiny prvním domácím vybojovaným vítězstvím nad
Janovem. Pak už se standardně střídaly domácí a venkovní
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utkání. Zejména na domácím hřišti byl Opatovec k neporažení
a sbíral jedno vítězství za druhým. Výsledkem těchto úspěchů
je po podzimu příjemné 3. místo. Přiznejme si, že místo bojů o
přední příčky se očekávaly spíše záchranářské práce. Tato
pozice je tak tou nejlepší pozvánkou na jarní sezónu 2015. Na
všechny fanoušky čeká na startu jara velká porce domácích
utkání, ze kterých doufejme, vytěží Opatovec co nejvíce bodů.
Závěrem patří náš velký dík za podporu všem skalním
příznivcům, kterou se fotbalistům dostalo jak v domácích tak i
venkovních utkáních, za veškerou podporu obci a panu Abrlovi
a Zavřelovi za spolupráci a zhotovení časomíry a ukazatele
skóre.
Tabulka Qanto okresního přeboru mužů:
Poř. Tým
1. Hradec nad Sv.
2. Horní Újezd
3. Opatovec
4. Bystré
5. Rohozná
6. Linhartice
7. Litomyšl B
8. Janov
9. Jaroměřice
10. Křenov
11. Jevíčko
12. Dolní Újezd B
13. Mladějov
14. Třebařov

+
10
8
7
7
6
7
5
6
6
5
4
4
4
2

0 2 2
2 4
4 3
2 5
4 4
1 6
6 3
2 6
2 6
2 7
3 7
2 8
0 10
2 10
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skóre
25:12
29:22
24:16
32:25
38:26
31:23
25:20
25:24
33:34
22:25
22:29
25:35
22:40
20:42

body
32
26
25
23
22
22
21
20
20
17
15
14
12
8

Krásné prožití vánočních svátků a mnoho
úspěchů v novém roce Vám přeje
zastupitelstvo obce.

Uzávěrka příspěvků dalšího občasníku je 20.2.2015

- 20 -

