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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
S platností od února 2016 je v obci prováděn mobilní svoz
plastů, vždy první středu v měsíci. Plasty v uzavřených pytlech
odkládejte na místo, odkud jsou odváženy popelnice
s komunálním odpadem. Plasty budou tímto mobilním svozem
odváženy každý měsíc a současně tím bude nahrazen
čtvrtletní odvoz plastů od autobusových zastávek.
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu bude probíhat
3.-4. června a 18.-19.listopadu. Jediné svozové místo bude
obecní sklad u autobusové zastávky „U Mlýna“.
Pátek 3.6.
Sobota 4.6.

od 15:00 do 17:00 hod.
od 9:00 do 11:00 hod.

Pátek 18.11. od 15:00 do 17:00 hod.
Sobota 19.11. od 9:00 do 11:00 hod.
Velkoobjemový a nebezpečný odpad je možné odevzdat do
svozového místa pouze v těchto termínech. Odkládání odpadu
ke skladu mimo výše stanovené dny je zakázáno.

REKONSTRUKCE ELEKTRICKÉHO VEDENÍ
Již dříve avizovaná rekonstrukce elektrického vedení se
s definitivní platností uskuteční v letošním roce. Rekonstrukce
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bude probíhat v místní části Košíře, Starý Valdek a v části
Nového Valdeku. Stavbu bude provádět firma K ENERGO
s.r.o., termín zahájení stavby bude dle počasí v období dubenkvěten. Současně s rekonstrukcí el. vedení bude probíhat
rekonstrukce veřejného osvětlení.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Obec Opatovec vyhlašuje výběrové řízení na pozici referent/ka
státní správy a samosprávy a účetní obce Opatovec. Podrobnosti
a více informací najdete na úřední desce obce, webových
stránkách obce (www.opatovec.cz) a v kanceláři obecního
úřadu.
Uzávěrka přihlášek je 21.3. 2016.

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016
Příjmy(v tis. Kč)
Daně a poplatky
Dotace od obcí na JPO
Zemědělství a lesní hospodářství
Nájemné z vodovodu
Kultura-nájemné z kult.domu
Sport-víceúčelové hřiště
Nebytové hospodářství-nájmy
Ostatní komunální služby
Ochrana živ.prostř.-tříděný odpad
Všeobecná veřejná správa-místní správa
Finanční operace-úroky
Celkem příjmy

7726,00
20,00
182,00
90,00
30,00
16,00
18,00
7,00
36,00
3,00
1,00
8129,00

Výdaje(v tis. Kč)
Zemědělství a lesní hospodářství

82,00
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Silnice-údržba a opravy místních komunikací
565,00
Cyklostezka
200,00
Pitná voda-služby provozovatele, rekon.vodovodu 450,00
Základní škola-příspěvek na provoz, oprava plotu
623,00
Kultura-provoz KD, oprava klubu důchodců
573,00
Kultura, církev – kulturní akce, oprava kaple
115,00
Tělovýchova a zájm.činnost – spolky, sport.areál
225,00
Veřejné osvětlení - rekonstrukce
1821,00
Pohřebnictví-provoz hřbitovů
12,00
Nebytové hospodářství
6,00
Sběr a svoz komunálních odpadů
504,00
Komunální služby a územní rozvoj-daně, poplatky
24,00
Péče o vzhled obcí a zeleň-zaměstnanci, služby,
technika
512,00
Požární ochrana, rekonstrukce hasičské zbrojnice
490,00
Všeobecná veřejná správa-zastupitelstvo,
místní správa
1979,00
Finanční operace-pojištění, fin.vypořádání.
poplatky
148,00
Celkem výdaje
8329,00
Rozpočet je sestaven jako schodkový, rozdíl ve výši 200 tis. Kč
je způsoben přijetím dotace na stavbu cyklostezky již v roce
2015, schváleno zastupitelstvem obce dne 15.12.2015.

INVESTIČNÍ AKCE OBCE V ROCE 2016
Zastupitelstvo obce při schvalování rozpočtu na rok 2016
odsouhlasilo následující investiční akce, které budou v obci
realizovány.
Rekonstrukce hasičské zbrojnice – rekonstrukce hasičské
zbrojnice, která byla plánována na rok 2015 proběhne až
v letošním roce. V roce 2015 byla rekonstrukce klubovny
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pozastavena z důvodu přesunu finančních prostředků na
rekonstrukci kulturního domu. V letošním roce bude tedy
zrekonstruována klubovna v 1.patře, vyměněny okna a hlavní
vrata hasičské zbrojnice. Na tuto akci obdrží obec dotaci
z rozpočtu Pardubického kraje.
Vodovod – stejně jako v předchozích 2 letech bude obec
pokračovat v rekonstrukci vodovodní sítě. V letošním roce bude
provedeno prodloužení vodovodu od Přívratských k nově
vznikajícím
novostavbám.
V příštím
roce
počítáme
s prodloužením této vodovodní větve kolem zahrádek a
napojením u Petrových na stávající vodovod. Propojením těchto
vodovodů bude zajištěno lepší zásobení vodou i v místech
s menší spotřebou, neboť voda již nebude déle stát ve slepé větvi
vodovodu. Dále bude letos připravován projekt nadzemního
vodojemu.
Veřejné osvětlení – současně s rekonstrukcí el.vedení, které se
bude v části naší obce letos provádět, bude rekonstruováno
veřejné osvětlení. Současné nadzemní vedení bude odstraněno a
veškeré rozvody el.vedení budou realizovány podzemním
kabelem. Z tohoto důvodu bude i veřejné osvětlení v místech
rekonstrukce nově vybudováno.
Kulturní dům – v loňském roce bylo provedeno zateplení
kulturního domu a oprava elektroinstalace a omítek velkého
sálu. V letošním roce bude dokončena rekonstrukce poslední
části kulturního domu – klubu důchodců. Současné prostory
klubu důchodců budou stejně jako ostatní části kult. domu
rekonstruovány a to včetně sociálního zařízení. Tyto prostory
bude možné současně využít jako nouzového ubytování
v případě nenadálé události (požár, povodeň, atd.). Po dobu
rekonstrukce bude kulturní dům k dispozici bez omezení.
Poděkování patří panu Jaroslavu Prokopovi a jeho firmě JPPROLAK za zhotovení nerezové šachty pro hlavní uzávěr vody
kulturního domu.
-5-

DEN MATEK
Obecní úřad Opatovec ve spolupráci se ZŠ
a MŠ Opatovec Vás srdečně zvou na oslavu
dne matek, která se koná v sobotu 14.5.
2016 od 15 hod. v kulturním domě.

DĚTSKÝ VÍKEND
pořádá místní hasičský sbor společně se zastupitelstvem obce a
místními organizacemi ve dnech 2.-3.7. 2016 na hřišti TJ
Sokol Opatovec.
Pro děti bude připravena dobrodružná cesta obcí s plněním
úkolů, různé atrakce, ohňostroj a spaní ve stanech na hřišti.
Bližší informace budou podány v příštím vydání Občasníku a
vyhlášeny místním rozhlasem.

POZVÁNKA
8.5.2016 se uskuteční tradiční Opatovská
pouť. Vezměte své nejmladší a přijďte se
pobavit. Zábavné atrakce stojí na místě
zhruba týden předem.

SMETANOVA LITOMYŠL
9. 6. - 3. 7. 2016 se bude konat 58. ročník Mezinárodního operního
festivalu Smetanova Litomyšl. Předprodej vstupenek na tento
festival bude zahájen 2. 3. 2016. Program a informace o
předprodeji naleznete na www.smetanovalitomysl.cz.
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PŘIPRAVUJE SE VE SVITAVÁCH
Výběr z kulturní nabídky:
11.3.
18.3.
23.3.
31.3.
1.4.
19.4.
20.4.
22.4.
23.4.
18.5.
22.5.
27.5.
31.5.
18.6.
20.6.
29.6.

Honza Nedvěd + kapela – koncert Fabrika
Mňága a Žďorp – koncert Fabrika
Minipárty – Šíp + Náhlovský - Fabrika
Jakub Smolík – koncert Fabrika
Marta Kubišová – recitál Fabrika
Michal Pavlíček, Monika Načeva + Smyčcový kvartet
- koncert KPH - Fabrika
Caveman – divadelní představení – divadelní cyklus –
Fabrika
Festival amatérských pěveckých sborů
Sbory + Hradišťan - koncert Fabrika
Litomyšlský symfonický orchestr koncert KPH –
Fabrika
Den rododendronů – Ondřej Havelka + Melody
Makers – Park Jana Palacha
Můj romantický příběh – divadlo Petra Bezruče –
divadelní cyklus –Fabrika
Velká mořská víla – Klicperovo divadlo – divadelní
cyklus - Fabrika
Hřebečský slunovrat – hudební festival Hřebeč
Dlouhý, široký a krátkozraký – Cimrmani – divadelní
cyklus – Fabrika
Externí koncert Smetanovy Litomyšle – Fabrika

Bližší informace: www.kultura-svitavy.cz
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V uplynulých třech měsících oslavili svá životní jubilea tito
občané:
89 let Ludmila Abrlová
87 let Helena Sokolová
Rudolf Jokeš
75 let Milada Anýžová
Josef Patrovský
70 let Jaroslava Faltová
60 let Vojtěch Kudrna
Jaroslav Knotek
Eva Nováková
Jaroslav Prokop
50 let Iveta Honcová
Radovan Hanuš
18 let Jaroslav Pohanka
Všem oslavencům přejeme do dalších let pevné zdraví, stálý
optimismus a radost ze života!
Narození:

Pavel Klimeš

Sňatky:

Martina Obrová – Martin Zedník

Úmrtí:

Libuše Vašáková
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Od ledna začaly děti navštěvovat krytý plavecký bazén
ve Svitavách. Plaveckého výcviku se zúčastňuje 18 dětí. Děti se
učí základům plavání a potápění. Jsou šikovné a plavání je
velice baví.
Taktéž od ledna jsme zahájili v mateřské škole kroužek
keramiky. Keramický kroužek navštěvuje 17 dětí z mateřské
školy. Probíhá jednou za čtrnáct dní v pondělí v odpoledních
hodinách. Děti poznávají způsob práce s keramickou hlínou a s
různými pomůckami pro dotváření výrobků. Zatím si děti
vytvořily
kachel
se
zimní
tématikou,
ptáčka
a hlavu pohádkové bytosti. Děti mají o keramiku velký zájem a
vždy nadšeně ukazují rodičům své výrobky.
Začátkem února se konal zápis do základní školy. Zápisu
se zúčastnilo deset dětí z mateřské školy. Děti zábavnou formou
plnily různé úkoly a činnosti. Byly velice šikovné a všechny
úkoly splnily na výbornou.
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Chtěli bychom Vás pozvat na akce konané mateřskou školou:
Učitelky MŠ
Březen:
Jste srdečně zváni
dne 22. března 2016 do mateřské školy na

VELIKONOČNÍ DÍLNY
Začínáme od 15:30 hod.

Květen:
Dne 26. května 2016 se bude konat

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
od 15:00 hod.
Přihlášky si vyzvedávejte od 18. – 19. dubna
2016 v mateřské škole.
Děkujeme a na nové dětičky se moc těšíme.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
V rámci školního projektu Cesta do neznáma hrajeme
v družině celoroční hru V říši fantazie. Děti se po
měsíci střídají v jedné ze skupin. Skupiny jsou tři Kosmonauti,
Pozemšťané
a
Mimozemšťané, každá pak
má
v daném
měsíci
stanoveny jiné úkoly a
povinnosti. Za dobrou práci
ve skupině a také za své
individuální
snažení
získávají
jednotlivci
Vesmírné dolary. Za ty si
nakupují různé odměny a
navíc si počet dolarů zapisují
do svého finančního deníku,
který si na začátku roku
založili. Na konci roku
budou v každém ročníku
vyhlášeni vítězové, což budou ti, kteří si vydělali nejvíce těchto
dolarů. Hra má 5 částí, a
protože má rozvíjet
fantazii, žáci si na
začátku roku vybrali, co
je nejvíce zajímá a
společně
jsme
se
dohodli na tématech.
V září a říjnu jsme
zkoumali
Záhadný
vesmír.
V listopadu a prosinci
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jsme se ocitli ve Světě nadpřirozených bytostí a nyní
dokončujeme etapu Neznámé světy. Čeká nás téma Živly a téma
Až se bude psát rok 3005. Činnosti v jednotlivých etapách jsou
rozličné: malujeme, vyrábíme, hrajeme si, soutěžíme a nové
hodně zkoumáme - děláme pokusy. Na závěr každého tématu
pořádáme zábavné odpoledne. Už jsme měli Mimozemskou
párty, Pohádkové odpoledne a na závěr třetí části nás čeká
Karneval národů.
Akce ZŠ- prosinec, leden a únor
- vánoční dílny
- vánoční besídka
- návštěva dětí v MŠ
- společné Vánoce
- Den Slabikáře
- ukázková hodina pro rodiče dětí, které půjdou do první třídy
- školní kolo přírodovědného čtyřboje - ekologie
1. místo Vítek Rybička
2. místo Andrea Kudýnková
3. místo Miroslava Hromádková
- obvodní kolo přírodovědného čtyřboje ve Svitavách – ekologie
5. místo Andrea Kudýnková
- zápis dětí do první třídy
- plavecký výcvik
- vystoupení na setkání seniorů
- Projektový den - Barevný svět
Učitelky ZŠ
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MATEŘSKÉ CENTRUM TLAPIČKA A SVAZ
ŽEN
MC Tlapička a svaz žen ve spolupráci s obcí Opatovec pořádá
30.4.2016 PÁLENÍ ČARODEJNIC na fotbalovém hřišti od 16
hod. Masky čarodějnic jsou vítány. Možnost zakoupení pití a
párku na místě. Bližší informace budou vyhlášeny místním
rozhlasem.

TJ SOKOL OPATOVEC
Utkání jarní části OP Qanto mužů:
Janov - Opatovec
Opatov - Opatovec
Opatovec - Čistá
Sebranice - Opatovec
Opatovec - Linhartice
Jaroměřice - Opatovec
Opatovec - Křenov
Opatovec - Hradec n. Sv.
Borová/Telecí - Opatovec
Opatovec - Morašice
Jevíčko - Opatovec
Opatovec - Rohozná

26.3.
2.4.
9.4.
16.4.
23.4.
1.5.
7.5.
14.5.
21.5.
28.5.
5.6.
11.6.

15:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

Děkujeme tímto sponzorům JK Disbet, JP Prolak s.r.o., obci
Opatovec a panu Pavlu Bártovi za poskytnuté finanční dary.
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PARTA SOUSEDŮ
DĚTSKÝ KARNEVAL
Dne 27. 2. 2016 jsme v Kulturním domě v Opatovci
uspořádali tradiční dětský karneval.

I přes nepříznivé období chřipek a probíhající jarní prázdniny,
byla účast 48 dětí hojná. Jako každý rok jsme měli připravené
soutěže, které letos organizovala paní Ilona Císařová a podle
ohlasu dětí si je náležitě užily. Dále jsme dětem hráli spoustu
pěkných písniček a připravili si pro děti a rodiče překvapení v
podobě ukázky kynologické disciplíny DOG DANCING, kterou
nám předvedla slečna Martina Jonáková se svým pejskem Jack
Russell Terrierem Jackem ze ZKO 667 Svitavy - Lačnov. Tímto
jí ještě jednou děkujeme. Občerstvení bylo zajištěno v hojné
míře a limonádu pro děti jsme měli zdarma. Jelikož při našich
akcích vyhrávají všichni, všechny masky byly odměněny
medailí a drobným dárkem.
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Pořadí vítězů bylo následující :
Předškoláci: 1. Tomáš Telecký
2. Denis Oblouk
3. Amálka Filipi
Školáci:

1. Lucie Pavlišová
2. Tomáš Kudýnek
3. Natálka Hrbková

Pořádání akce bylo možné jenom za přispění sponzorů,
bez kterých by se akce takového rozsahu pořádat nedala.
Mockrát děkujeme hlavně za to, že dlouhodobě podporují akce v
naší obci pořádané pro děti.
Sponzoři :
- celý tým Autoservis Kudrnovi
- manželé Peškovi
- JP PROLAK Jaroslav Prokop
- manželé Císařovi
- ČRS MO Svitavy
- manželé Benešovi
- obec Opatovec
- manželé Kloudovi
Další akci, kterou budeme pořádat, bude cyklovýlet po
okolí naší obce. Termín a trasu upřesníme později. Děkujeme
Vám za Vaši přízeň a těšíme se na další setkání s Vámi.
Parta sousedů
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ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
OCHUTNÁVKA OVOCNÝCH VÍN
Dne 9. ledna 2016 se uskutečnil 17. ročník
ochutnávky domácích ovocných vín. 47
ovocných
vzorků
degustovalo
52
návštěvníků.
Dle hodnocení podle počtu bodů se umístili:
1. František Ehrenberger
2. Josef Mareš
3. Karel Částek

Než byly spočítány výsledky, podávala se již tradičně tlačenka s
chlebem a cibulí. Po vyhodnocení pokračovala volná zábava,
kterou hostům zpříjemnil pan Jiří Bureš.
Všem sponzorům patří poděkování, bez jejich pomoci by se
akce nemohla konat.
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SPOLEČENSKÝ PLES
Dne 23. ledna 2016 se uskutečnil společenský ples. Plesu se nad
naše očekávání zúčastnilo kolem 120 lidí. Od spousty z Vás
jsem zaslechla: „My jsme přišli na „Evu a Vaška“, tak proč tu
nejsou?“. Moc mě mrzí připomínky na hudbu a proto malé
vysvětlení. Samozřejmě, že známé duo Eva a Vašek tu hrát
nemělo, ale tak byla lidmi nazvána skupina Proxima, složená
z manželského páru, proto Eva a Vašek. Skupina Proxima na
začátku prosince z vážných zdravotních důvodů a neplánované
operace musela odříct účast na plese. Měli jsme necelý měsíc na
to, abychom v plesové sezóně našli volnou kapelu. Řeknu Vám,
shánět něco na poslední chvíli, nepřála bych to nikomu. Hudbu
se nakonec podařilo sehnat. A výsledek? To ať posoudí každý
sám. Děkujeme všem sponzorům.
Český zahrádkářský svaz

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Vážený pane starosto, vážení občané
obce Opatovec, koledníci,
v době 2. 1. 2016 – 14. 1. 2016 proběhla
v celé naší republice nejrozsáhlejší sbírka
roku, Tříkrálová sbírka. Dovolte mi,
abych Vás touto cestou seznámila
s výsledky a hlavně poděkovala všem, kteří se na sbírce
jakýmkoli způsobem podíleli. Ať už organizačně, či jako štědří
dárci nebo jako koledníci, kteří věnovali svůj volný čas, aby
přinesli lidem radost, požehnání a také možnost pomoci
potřebným. Na Svitavsku se vydalo do terénu 93 skupinek.
V Opatovci se letos vykoledovalo 17.879 Kč. Celkem bylo
vybráno 413. 493 Kč.
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Sbírkou získané finanční prostředky byly bezprostředně po
sečtení odeslány na účet Charity České republiky a dále budou
dle přesně stanoveného klíče rozděleny a použity na financování
konkrétních projektů z oblasti sociálních služeb a humanitární
pomoci. Jejich větší část se přitom vrací do míst, kde byly
získány, v našem případě na Svitavsko. Rádi bychom tyto
prostředky použili na přímou pomoc a na získání nového
svozového vozu pro klienty Charity Svitavy
Blanka Homolová Ředitelka Charity Svitavy

OBEC
2014
Brněnec
20 835 Kč
Březová n. Sv. 18 365 Kč
Dětřichov
Hradec n. Sv.
26 565 Kč
Javorník
7 149 Kč
Kamenná
4 559 Kč
Horka
Koclířov
21 131 Kč
Opatov
17 339 Kč
Opatovec
14 084 Kč
Pohledy
6 120 Kč
Radiměř
22 543 Kč
Rudná
3 822 Kč
Sklené
3 041 Kč
Svitavy
204 465 Kč
Vendolí
15 320 Kč
Želivsko
2 236 Kč
CELKEM
387 574 Kč

2015
20 499 Kč
23 733 Kč
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23 905 Kč
6 442 Kč
4 746 Kč

2016
20 812 Kč
22 429 Kč
3467 Kč
22 982 Kč
7 111 Kč
5 036 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

20 935 Kč
21 769 Kč
17 879 Kč
8 409 Kč
22 939 Kč
4 624 Kč
2 509 Kč
214 027 Kč
14 671 Kč
3 894 Kč
413 493 Kč

SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKCE
V OPATOVĚ
BŘEZEN
4. – 6. 3. Opatovská hospoda – Turecká kuchyně
12. 3. volnočasové centrum – Jarní dílny
25. 3. (st. svátek + prázdniny) volnočasové centrum – od 9 h
JARNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ (jarní fotopozadí, dekorace),
objednávejte se na tel. 736 270 717
25. 3. VII. ročník Velikonočního turnaje ve volejbale
26. 3. SOKOLSKÉ ŠIBŘINKY
DUBEN
24. 4. Jarní Flora Olomouc - zájezd
KVĚTEN
7. - 8. 5. OPATOVSKÁ POUŤ
28. 5. Dětský den „ POHÁDKOVÝ LES“
ČERVEN
5. 6. Motokros - MISTROVSTVÍ ČR - sajdkáry
24. 6. koncert skupiny „LUCIE – 30 let“ v Brně – do konce
března se přihlaste na Obecním úřadě v Opatově tel: 736270717,
při dostatečném počtu účastníků budou zajištěny vstupenky (na
stání 690,-).
VOLNÉ TÁBORY PRO DĚTI:
25. – 29. 7. pro děti 5 – 8 let, dále bude i tanečně pohybový
tábor 18. – 22. 7. cena: cca 800,- Kč (obědy, program, výlety),
přihlásit se je možné už nyní, tel. 736 270 717
Více informací na www.obecopatov.cz
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INZERCE

Obec Opatovec nabízí k prodeji vyřazené židle
z kulturního domu za cenu 50 Kč/ks. Židle je možné
objednat na obecním úřadě do vyčerpání kapacity.

Uzávěrka příspěvků do dalšího občasníku je 15.5.2016
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