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OBECNÍ ÚŘAD
Připomínáme občanům, že místní poplatky (komunální odpad,
poplatek za psa, nájem pozemku) je třeba zaplatit nejpozději do
30. dubna.
ODPADY
Termíny svozu plastů v roce 2015: 16.března, 22.června,
14.září a 7.prosince. Plasty se shromažďují na obvyklých
svozových místech. Dále je možné plasty odevzdat každou
první středu v měsíci do obecního skladu vždy od 16 do 17 h.
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu bude
probíhat 5.-6. června. Jediné svozové místo bude obecní sklad
u autobusové zastávky „U Mlýna“.
Pátek 5.6.
od 15:00 do 17:00 hod.
Sobota 6.6. od 9:00 do 11:00 hod.

DEN MATEK
Obecní úřad Opatovec ve spolupráci se ZŠ
a MŠ Opatovec Vás srdečně zvou na
oslavu dne matek, která se koná v sobotu
16.5. 2015 od 15 hod v kulturním domě.

INVESTIČNÍ AKCE OBCE V ROCE 2015
Zastupitelstvo obce při schvalování rozpočtu na rok 2015
odsouhlasilo následující investiční akce, které budou v obci
realizovány.
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- Rekonstrukce hasičské zbrojnice I. etapa - proběhne
rekonstrukce klubovny hasičské zbrojnice. Na tuto akci
obdrží obec dotaci z rozpočtu Pardubického kraje.
- Rekonstrukce vodovodu „Okály“ – obec stejně jako
v loňském roce využila možnosti dotačního titulu na
rekonstrukci vodohospodářské infrastruktury a připravila
rekonstrukci nevyhovujícího vodovodního řadu u okálů.
V současné době čekáme na schválení žádosti o dotace,
konečný výsledek bude znám v měsíci dubnu. Stavební
práce jsou naplánovány od měsíce května, ovšem
s podmínkou získání dotace z rozpočtu Pardubického kraje.
- Zateplení kulturního domu – v loňském roce požádala
obec o dotaci na zateplení a výměnu oken kulturního domu
z dotačního titulu OPŽP. V roce 2014 byla žádost o dotaci
schválena a samotná rekonstrukce KD bude probíhat od
poloviny června do konce srpna letošního roku. V rámci
dotace bude zateplen obvodový plášť stavby, strop nad
velkým sálem a vyměněny okna a dveře. Současně s touto
stavbou bude na náklady obce rekonstruována
elektroinstalace na velkém sále. Po dobu stavby bude
kulturní dům pro veřejnost uzavřen.

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015
Příjmy(v tis. Kč)
Daně a poplatky
Dotace ze státního rozpočtu
Dotace od obcí na JPO
Zemědělství a lesní hospodářství
Nájemné z vodovodu
Kultura-nájemné z kult.domu
Sport-víceúčelové hřiště
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7077,00
2043,70
20,00
540,00
46,00
25,00
16,00

Nebytové hospodářství-nájmy
Ostatní komunální služby
Ochrana živ.prostř.-tříděný odpad
Všeobecná veřejná správa-místní správa
Finanční operace-úroky
Celkem příjmy
Výdaje(v tis. Kč)
Zemědělství a lesní hospodářství
Silnice-údržba a opravy místních komunikací
Pitná voda-služby provozovatele, rekon.vodovodu
Základní škola-příspěvek na provoz
Kultura-provoz KD, zateplení KD
Kultura, církev – koncert, oprava kaple
Tělovýchova a zájm.činnost – spolky, sport.areál
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví-provoz hřbitovů, dokončení hřbit.zdi
Nebytové hospodářství
Sběr a svoz komunálních odpadů
Komunální služby a územní rozvoj-daně, poplatky
Péče o vzhled obcí a zeleň-zaměstnanci, služby,
technika
Požární ochrana, rekonstrukce hasičské zbrojnice
Všeobecná veřejná správa-zastupitelstvo,
místní správa
Finanční operace-pojištění, fin.vypořádání.
poplatky
Celkem výdaje
Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný,
zastupitelstvem obce dne 26.2.2015.
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18,00
7,00
40,00
3,00
2,00
9837,70

182,00
155,00
1331,10
607,00
2970,70
115,00
150,00
185,00
62,00
10,00
564,00
22,00
476,00
340,00
1977,00
145,00
9837,70
schváleno

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA
Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková
organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje
společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové
ubytování i pracovní příležitost.
Více na www: diakoniebroumov.org
VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a
zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše
nepoškozené
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní
Peří, péřové přikrývky a polštáře
Menší funkční elektrospotřebiče
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 ledničky, televize, počítače, matrace, koberce
– z ekologických důvodů
 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se
transportem znehodnotí
 znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční:
dne: 16.– 20.března
čas: denně od 8:00 do 15 hodin
místo: Obecní úřad Opatovec
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Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se
nepoškodily transportem.
Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel. : 224 316 800, 224 317 203

TRADIČNÍ DĚTSKÝ KARNEVAL
POZVÁNKA
Parta sousedů ve spolupráci s Generali
Pojišťovnou a.s.
Vás srdečně zve na tradiční dětský
karneval,
který se koná v sobotu 7.3.2015 od 14 hod
v Kulturním domě v Opatovci.
Připraveny pro Vás budou různé soutěže, bohaté občerstvení a
oceněny budou nejhezčí masky. Ale tak jak je u nás zvykem,
s prázdnou neodejde nikdo. K tanci a poslechu zahraje DJ
Jirka. Těšíme se na Vaši návštěvu a doufáme, že se budete
dobře bavit. Vstupné dobrovolné.
www.partasousedu.cz
„Parta sousedů“

SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM SPORTU
Naši hasiči zvou všechny občany na Okrskovou soutěž
v požárním sportu, která se bude konat v Opatovci
na fotbalovém hřišti dne 16. 05. 2015 od 9:00 hod.
Přijďte fandit a podpořit naše borce!!!
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DĚTSKÝ DEN
pořádá zastupitelstvo obce společně s místními organizacemi
dne 27.6. 2015 od 15 hodin na hřišti TJ Sokol Opatovec.
Děti se mohou těšit na skákací hrad, opékání
párků, odměny za snažení. Pro všechny bude
zajištěna možnost zakoupení občerstvení. Po
dětském dnu bude večer následovat taneční
zábava s živou hudbou.

POZVÁNKA - OSLAVA VÝROČÍ
V letošním roce náš hasičský sbor oslavuje 70 let
od svého založení. Při této příležitosti jste
všichni zváni na fotbalové hřiště dne 18. 07.
2015 od 09:00 hod., kde pro vás připravujeme
celodenní akci. Pro děti bude připravená mega-pěna, skákací
hrad a jiné zajímavosti. Nebudou chybět pochoutky z grilu a
spoustu občerstvení. Těšíme se na vás.
Starosta SDH Karel Jílek

POZVÁNKA
10.5.2015 se uskuteční tradiční Opatovská
pouť. Vezměte své nejmladší a přijďte se
pobavit. Zábavné atrakce stojí na místě
zhruba týden předem.
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PŘIPRAVUJE SE VE SVITAVÁCH
Výběr z kulturní nabídky:
4.3. Pražský komorní balet - Fabrika
5.3. divadlo La Fabrika Praha: Lordi – Fabrika
8.3. Masopust ve Svitavách – náměstí Míru
10.3. Východočeské divadlo Pardubice: Králova řeč –
Fabrika
13.3. Irská taneční show – Fabrika
14.3. Ples dechovek – Fabrika
18.3. Věra Martinová – Fabrika
28.3. Porta + koncert Wabi Daňka - Tyjátr
1.4. Velikonoce ve Svitavách – náměstí Míru
1.4. Spirituál kvintet – Fabrika
20.4. Mandrage – Fabrika
21.4. divadlo Monology vagíny – Fabrika
25.4. Swingový koncert – orchestr + pěvecké sbory (Dalibor,
Iuventus a další) – Fabrika
30.4. Pavel Šporcl – Fabrika
19.5. divadlo Návštěvy u pana Greena – Fabrika
20.5. Litomyšlský symfonický orchestr – Fabrika
22.5. Na stojáka – Fabrika
23.5. 12. Setkání harmonikářů – Fabrika
23.5. Den rododendronů + voříškijáda – Park Jana Palacha
25.5. Robert Křesťan + Druhá tráva - koncert
30.5. Country festival – terasa u Kučery
19.6. Divadlo Járy Cimrmana: Hospoda na mýtince –
Fabrika
20.6. Hřebečský slunovrat – Hřebeč
22.6. Externí koncert Smetanovy Litomyšle – Fabrika
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V uplynulých třech měsících oslavili svá životní jubilea tito
občané:
88 let Ludmila Abrlová
85 let Helena Sokolová
Rudolf Jokeš
75 let Lubomír Šimůnek
Milada Šimůnková
70 let Ladislav Dymák
60 let Anna Chaloupková
Milada Tomášková
50 let Jiří Pešek

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

Tomáš Telecký

Sňatky:

František Kalánek – Eva Staňková

Úmrtí:

Marta Jílková
Jindřich Zeman
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
První polovina školního roku je za námi a my jsme s dětmi
odvedli kus práce.
Od ledna jsme
zahájili plavecký
kurz, kde se děti
učí
základům
plavání, ale hlavně
nemít
strach
z vody.
Děti
plavání velmi baví
a
jsou
velice
šikovné.
I
další
školní
pololetí
bude
probíhat
v naší
školičce
anglický kroužek,
kde i nadále děti
budou rozvíjet svůj anglický slovník.
Začátkem února se deset předškolních dětí zúčastnilo
zápisu v základní škole. I touto cestou chceme děti pochválit,
protože si vedly víc než výborně. Úkoly plnily svědomitě a
s radostí.
Taktéž v únoru jsme uspořádali v mateřské škole
maškarní ples. Děti s rodiči si připravily nádherné masky. Na
maškarním plese děti představily svoje masky, soutěžily a
tancovaly. Věříme, že se dětem tento den líbil a odnesly si
spoustu zážitků.
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Chtěli bychom Vás pozvat na akce konané mateřskou školou:
Učitelky MŠ
Jste srdečně zváni
dne 26. března 2015 do mateřské školy na
VELIKONOČNÍ DÍLNY
Začínáme od 15:30 hod.
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Dne 26. května 2015 se bude konat
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
od 16:00 hod.
Přihlášky si vyzvedávejte od 20. – 24. dubna
2015 v mateřské škole.
Děkujeme a na nové dětičky se moc těšíme.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Letošní školní projekt se nazývá „Objevujeme svět“.
Už jeho název napovídá, že je zaměřen na
poznávání planety Země – historii, současnost,
faunu, flóru, národy, státy, zvyky, tradice,
osobnosti, dění ve světě apod.
Obsahuje celoroční hru pro družstva „Vybarvi si zeměkouli “,
Pět projektových dnů, družinovou hru pro jednotlivce
„Novodobí objevitelé “ a další tradiční akce (den pro rodiče,
den matek…), které budou navazovat na avizovaná témata. Hra
pro
družstva
má
předem daná pravidla.
Děti jsou rozděleny do
6 družstev. Jednotlivá
družstva si vybrala
název a označila jím
svoji mapu světa. Za
splnění
úkolů
při
projektových
dnech
nebo jiných soutěžích
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pro družstva během školního roku si vybarví libovolný stát
světa a připíší do legendy název státu. V legendě mohou uvést i
další údaje, které o státě zjistila. Družstva získávají body za
každý vybarvený a pojmenovaný stát a údaje, které o něm
zjistila. Po posledním projektovém dni se body sečtou a
vítězem bude družstvo s nejvyšším
počtem bodů. Máme za sebou již dva
projektové dny. První měl název
„Máma a táta v cizích zemích“ a druhý
„Jak se dělá reklama“. V obou jsme si
vyzkoušeli vzájemné naslouchání a
respektování. Kromě toho, že vlastním
bádáním a plněním jednotlivých úkolů
získáváme mnoho nových poznatků, je
největším přínosem projektových dnů
právě umění spolupráce ve skupině.
Akce ZŠ- prosinec, leden a únor
-kulturní program při rozsvěcení vánočního stromu
-koncert Jaroslava Uhlíře ve Svitavách
-vánoční výstava
-vánoční besídka
-vánoční jarmark
-návštěva dětí z MŠ
-společné vánoce
-Den Slabikáře
-obvodní kolo přírodovědného čtyřboje ve Svitavách ekologie,
Tadeáš Zika - 1. místo
-ukázková hodina pro rodiče dětí, které půjdou do první třídy
-zápis dětí do první třídy
-lyžařský výcvik
-plavecký výcvik
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-školní kolo recitační soutěže
kategorie 1. třída
1. místo Klára Kudrnová
2. místo Matěj Pešek
3. místo Tomáš Kudýnek
2. a 3. třída
1. místo Vendula Abrlová
2. místo Kateřina Kloudová
3. místo Tereza Bártová
Natálie Hrbková
3. a 4. třída
1. místo Tereza Bednářová
2. místo Klára Peňázová
3. místo Tereza Klimešová
-obvodní kolo v recitaci ve Svitavách
Klára Kudrnová, Tereza Bednářová – cena diváků
Vendula Abrlová, Tereza Klimešová – čestné uznání
-předtančení na Valentýnském plese
-vystoupení na setkání seniorů

Zápis dětí do 1. třídy

- 14 -

TJ SOKOL OPATOVEC
Rozpis zápasů Qanto okresního přeboru mužů pro jaro:
Opatovec – Jevíčko
Opatovec – Dolní Újezd B
Opatovec – Rohozná
Opatovec – Hradec n. Sv.
Janov – Opatovec
Opatovec – Jaroměřice
Bystré – Opatovec
Opatovec – Mladějov
Třebařov – Opatovec
Opatovec – Litomyšl B
Linhartice – Opatovec
Opatovec – Křenov

So
So
So
So
So
So
Ne
So
So
So
Ne
So

4.4.
11.4.
18.4.
25.4.
2.5.
9.5.
17.5.
23.5.
30.5.
6.6.
14.6.
20.6.

16.30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

INZERCE
Výkup králičích kožek ve Svitavách
za nejvyšší možné ceny.
Informace na tel. 731 495 042 – Karel Hlaváček
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SMETANOVA LITOMYŠL
11. 6. - 5. 7. 2015 se bude konat 57. Ročník Mezinárodního
operního festivalu Smetanova Litomyšl. Předprodej vstupenek na
tento festival bude zahájen 4. 3. 2014. Program a informace o
předprodeji naleznete na www.smetanovalitomysl.cz.

OHLÉDNUTÍ – ČERTOVSKÁ VESELICE
V sobotu 6. 12. 2014 proběhla v Kulturním domě v
Opatovci tradiční čertovská besídka. Na besídku k nám přišlo
64 dětí v krásných maskách čertíků, andílků a Mikuláše. Pro
děti byl připraven zábavný program, sladkosti a točená
limonáda zdarma. Vyvrcholením celé akce byla návštěva
Mikuláše s družinou, při které se s námi děti podělily o nejednu
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krásnou básničku či písničku, za kterou byly odměněny
balíčkem sladkostí. Doufáme, že se Vám tato akce líbila a rádi
bychom od Vás slyšeli nápady, postřehy a připomínky, které
by přispěly k ještě větší spokojenosti dětí i rodičů, pro které
tyto akce pořádáme.
Celá akce se konala za přispění těchto sponzorů:
obec Opatovec
rodina Pešková
rodina Kloudová
poslankyně Parlamentu České republiky Ing. Květa
Matušovská
tým štamgastů chaty Rosnička
Touto cestou ještě jednou všem sponzorům děkujeme.
„Parta sousedů“

OCHUTNÁVKA OVOCNÝCH VÍN
Dne 10. ledna 2015 se uskutečnil již 16. ročník ochutnávky
domácích ovocných vín. 37 ovocných vzorků z jablek, malin,
rybízů, višní a směsek degustovalo 57 návštěvníků.
Dle hodnocení podle počtu bodů se umístili:
1.
2.
3.

Burešová Eva
Mareš Josef ml.
Mareš Libor
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Než byly spočítány výsledky, podávala se již tradičně
tlačenka s chlebem a cibulí. Po vyhodnocení pokračovala volná
zábava, kterou hostům zpříjemnil pan Jiří Bureš. Pouštěl CD
jak k poslechu, tak i k tanci. Všem sponzorům patří
poděkování, bez jejich pomoci by se akce nemohla konat.
Český zahrádkářský svaz

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Vážený pane starosto, vážení občané
obce
Opatovec,
milí
tříkráloví
koledníci, dovolte mi, abych Vám
upřímně poděkovala za vstřícnost,
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ochotu a spolupráci při letošní Tříkrálové sbírce.
V tomto roce se naše
koordinátorka,
paní
Miriam
Holubcová,
potýkala s nedostatkem
vedoucích
skupinek
koledníčků. O to víc jsme
vděčni všem těm, kteří
pomohli a šířili radostnou
zvěst o narození malého
Ježíška do všech míst,
kde má naše Charita
působnost.
Průběh
koledování,
konečné výsledky a také
pár fotografií je možno
zhlédnout na našem webu
(www.svitavy.charita.cz)
a také na facebooku
(www.facebook.
com/charita.svitavy).
Ve Vaší obci se letos
vykoledovalo 16 875 Kč.
Jsme vděčni za Vaši
štědrost. Celkový výtěžek za naši oblast činí 404 734 Kč (vloni
387 574 Kč).
Blanka Homolová Ředitelka Charity Svitavy
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Výsledky tříkrálových sbírek
OBEC
2013
Brněnec
15 246 Kč
Březová n. Sv.
20 765 Kč
Hradec n. Sv.
26 626 Kč
Javorník
7 240 Kč
Kamenná Horka
3 968 Kč
Koclířov
17 335 Kč
Opatov
21 172 Kč
Opatovec
8 183 Kč
Pohledy
5 511 Kč
Radiměř
18 309 Kč
Rudná
3 205 Kč
Sklené
3 004 Kč
Svitavy
185 811 Kč
Vendolí
7 477 Kč
Želivsko
2 100 Kč
CELKEM
345 952 Kč

2014
20 835 Kč
18 365 Kč
26 565 Kč
7 149 Kč
4 559 Kč
21 131 Kč
17 339 Kč
14 084 Kč
6 120 Kč
22 543 Kč
3 822 Kč
3 041 Kč
204 465 Kč
15 320 Kč
2 236 Kč
387 574 Kč

2015
20 499 Kč
23 733 Kč
23 905 Kč
6 442 Kč
4 746 Kč
20 753 Kč
18 428 Kč
16 875 Kč
5 904 Kč
24 761 Kč
3 105 Kč
4 625 Kč
213 164 Kč
15 096 Kč
2 698 Kč
404 734 Kč

Uzávěrka příspěvků do příštího čísla Občasníku bude 20.5.2015.
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