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OBECNÍ ÚŘAD
V pondělí 4.7.2016 bude obecní úřad uzavřen.

SBĚR PAPÍRU
Základní škola v Opatovci organizuje sběr starého papíru.
Občané mohou v sobotu 11.6.2016 od 9 do 11 hod. 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.

SBĚR ŽELEZA
Obecní úřad pořádá sběr starého železa v pátek 24.6. 2016,
svoz bude prováděn od 7 hodin. Staré železo můžete zanechat
před domem, odkud bude odvezeno pracovníky obce.

SBĚR PLASTŮ
Od února letošního roku jsou plasty pravidelně sváženy každou
první středu v měsíci. Žádáme občany, aby pytle s plasty byli
na svoz nachystány nejpozději v 7 hodin, kdy začíná svoz.
Opakované zajíždění pro pytle s plasty není možné.
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OBECNÍ KNIHOVNA
Obecní knihovna bude o letních prázdninách uzavřena. Pro
zájemce bude otevřena pouze v neděli 31. 7. 2016 od 9 do 11
hodin.

DĚTSKÝ VÍKEND
pořádá Sdružení dobrovolných hasičů Opatovec
společně s místními organizacemi dne 23.7.2016 na hřišti TJ Sokol Opatovec –
prezentace od 10 hodin.
Pro rodiče a jejich ratolesti bude připravena dobrodružná cesta
obcí spojená s plněním úkolů. Děti se mohou těšit na atrakce na
hřišti, večerní diskotéku a spaní na hřišti. Stravování dětí
zajištěno. Pro všechny zajištěna možnost zakoupení
občerstvení v kiosku na hřišti. V případě nepříznivého počasí
budou děti spát v kulturním domě. Vyplněné přihlášky se
odevzdávají na Obecním úřadě v Opatovci, přijímány budou do
vyčerpání kapacity, poplatek za jedno dítě 100,- Kč.

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
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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.

ČESKÝ SVAZ ZAHRÁDKÁŘŮ OPATOVEC
pořádá v sobotu 25. 6. 2016 jednodenní výlet. Navštívíme ZOO
Dvůr Králové nad Labem, Žireč - bylinkovou zahrádku a
hospitál Kuks. Cena zájezdu 300,- Kč za osobu. Přihlášky a
informace na telefonním čísle 605 837 910 - Markéta
Rybičková.

SVAZ ŽEN OPATOVEC
Taneční Opatovec 2016
Máte chuť si zopakovat základní taneční
kroky polky, valčíku, waltzu, tanga a ostatních
tanců? Absolvujte tedy taneční kurz pod
vedením tanečních mistrů Jaroslavy a Petra Knířových.
Taneční kurz se bude konat v kulturním domě v Opatovci vždy
v pátek v podvečerních hodinách (5 večerů po 2 hodinách)
v termínu 7. 10.; 14. 10.; 21. 10.; 11. 11. a 18. 11.
Cena 300,- za osobu, tedy 600,- Kč za pár. Přihlásit se může
každý, věk nerozhoduje (vhodné mít tanečního partnera).
Přihlášky si můžete vyzvednout v obchodě Jarka v Košířích
nebo na obecním úřadě, kam nejpozději do 31.8 2016 vyplněné
závazné přihlášky odevzdejte (stačí vhodit do schránky
obecního úřadu).
Bližší informace popř. přihlášky na telefonu 605 837 910 nebo
Marketa.Rybickova@cuzk.cz
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V uplynulých třech měsících oslavili svá životní jubilea tito
občané:
85 let Josef Chadima
Marie Jokešová
82 let Věra Hárovníková
81 let František Kalánek
75 let Miroslav Beneš
Anna Ziková
Věra Zemanová
70 let Marcela Kotková
60 let Jaromír Chaloupka
50 let Josef Smola
Lenka Pešková
Jan Zika
18 let Linda Stratilová
Tereza Daňková
Všem oslavencům přejeme do dalších let pevné zdraví, stálý
optimismus a radost ze života!
Sňatky:

Marcela Kopecká – Jiří Novák

Narození:

Adam Prchal
Sofie Jindrová
Jiří Štěpán Blažek
Matouš Zedník
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PŘIPRAVUJE SE VE SVITAVÁCH
Výběr z kulturní nabídky:
20.6. 19:00 hodin Fabrika
Divadlo Járy Cimrmana: Dlouhý, Široký a
Krátkozraký
29.6. 19:30 hodin Fabrika
Externí koncert Smetanovy Litomyšle ve
Fabrice: Komorní orchestr Leopoldinum
Wroclaw Polsko
Svitavské letní slavnosti v Parku Jana Palacha, léto 2016:
Promenádní koncerty dechových hudeb od 16.00 hodin:
26. 6. Žákovský orchestr ZUŠ a Jarda Gang Svitavy
10. 7. DO Svitavská dvanáctka
24. 7. DH Dolnovanka D. Újezd
7. 8. DH Pohoranka Sebranice
21. 8. DO Astra Svitavy
Termíny pro pohádky v 15.00 a 16.00 hodin:
3. 7. Divadlo 100 opic (Dominik Tesař) – Medoušek je
hrdina a velká mrkvová záhada
17. 7. Divadlo Pruhované panenky upřesní – O červené
karkulce (O Sněhurce), O třech neposlušných
kůzlátkách
31. 7. Bilbo com. – Klaun Pingu, Klaun Bilbo
14. 8. Divadlo Koráb - O princezně s dlouhým nosem,
Sněhurka a sedm trpaslíků
28. 8. Divadlo ŠUS – Ulhaná princezna, Pohádky proti pláči
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Kapely v parku:
20. 8. Do větru + BezLimitu
30. 7. Kowalski + 1 kapela
Písničkáři v parku:
13. 8. Petr Linhart + Jirka Hilčer & Barbara Neničková
(Helemese) + 1 písničkář
Letní kino v Parku Jana Palacha – každý pátek červenec a
srpen po setmění. Vstup zdarma
2.9.
3. 9.

20:00 hodin náměstí Míru
Koncert kapely Jelen
náměstí Míru u fontány

24. Slavnost dech. hudeb od 14 h a 7.
přehlídka mažoretkových skupin od 12 h
Koncert folk skupiny Klíč od 20 hodin
4. 9. POUŤ KE SV. JILJÍ
Cimbálová muzika Aleše Smutného s
Karlem Hegnerem
Taneční soubor Ondrášek z Brna s cimbálovou
muzikou - tance z východního Slovenska,
Valašska a Kopanic
12.9. 19:00 hodin Fabrika
Will Johns Blues
18.9. 19:00 hodin Fabrika
Kamelot + Láďa Kerndl koncert
21.9. 19:00 hodin Fabrika
Jakub Vágner – O rybách
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
V sobotu 14. května proběhla v kulturním domě oslava
Dne Matek. Děti z mateřské školy představily taneční
vystoupení, recitaci a dramatizaci pohádky Hrnečku vař.
Snažily se ze všech sil a velice se jim to povedlo. Děkujeme za
hojnou účast a příští rok se na Vás budeme zase těšit.
27. května jeli předškolní děti na společný výlet se školáky na
pardubické letiště. Pro děti by připraven bohatý program letištní a požární technika, letecká technika, ukázky činnosti
Vojenské policie, ukázka ručních zbraní a mnoho dalšího.
Co nás ještě do konce školního roku čeká?

Aby to nebylo ostatním dětem ze školky líto,
naplánovali jsme na 1. července společný výlet rodičů s dětmi
do Žďáru nad Sázavou. Zde navštívíme zábavný areál Salón
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Expres Vagón a projdeme si naučnou stezku kolem Zelené
Hory. Doufáme, že se počasí vydaří a společný výlet si
užijeme.

V pondělí 20. června nás čeká rozloučení s našimi
předškoláky na zahradní slavnosti, která se bude odehrávat pod
vedením základní školy.
Přejeme Vám prosluněné léto plné pohody a krásných zážitků.
V období velkých prázdnin bude mateřská škola uzavřena
od 18. 7 – 19. 8. 2016.
učitelky MŠ

-9-

ZŠ OPATOVEC
Jak ten čas letí, se ve škole přesvědčujeme
každou chvíli. Když se do školy přijdou
podívat bývalí žáci a hlásí, kam jdou na
střední školu, nebo když se dozvídáme, kdo
právě
úspěšně
odmaturoval. Také když
se jede na školu v přírodě.
Při našem prvním pobytu,
jsme si předsevzali, že na
školu v přírodě budeme
jezdit jednou za pět let,
aby si žáci během
docházky do naší školy
vyzkoušeli, jaké to je bez
maminky a tatínka a jejich péče. A protože to letos bylo pět let,
kdy jsme byli v Oucmanicích naposled, nadešel čas, vypravit
se zase.
Samozřejmě si nemyslíme, že by děti z naší vesnice měly málo
čerstvého vzduchu. Účel pobytu je jiný. I když znáte děti ze
školy dost dobře a víte, kde jsou jejich silné i slabé stránky,
stejně vás něčím překvapí. A
nejen nás, ale i své kamarády
a spolužáky. Nestačíte se
divit, jak se malý prvňák
snaží povléci postel a páťák
na něj kouká. Slečna
v růžových elasťácích se bez
problémů chopí kolečka
s hnojem. Takových situací
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se odehrává spousta, ale hlavně zde děti získávají nové
zkušenosti a spoustu zážitků.
Škola v přírodě v Ekocentru v Oucmanicích trvala tři dny. Děti
byly rozděleny do dvou skupin na mladší a starší a tomu byl
přizpůsoben i program. A co všechno žáci dělali? Pekli chleba,
vyráběli máslo a tvaroh, vyřezávali ze dřeva, zkoumali cestu
vody, čistili ji, zjišťovali, jak a kdo rozkládá kompost, starali se
o domácí zvířata, hráli různé hry. Bylo toho hodně, děti si to
užívaly, a protože si vedly deníky, vybíráme úryvky z nich jako
důkaz, že si děti ze školy v přírodě odvezly nezapomenutelné
zážitky.
Milý deníčku, když jsme přijeli do Oucmanic, první co jsem
udělala, bylo, že jsem přilítla do pokoje a začala vybalovat.
Dojili jsme neživé krávy a pekli jsme koláč a za chvilku se mi
udělalo špatně.
A večer jsme ochutnávali a čichali bylinky. A poté jsme si
mohli uvařit čaj.
Vyřezávali jsme si lžičku. Myslím, že se mi povedla. Naučím to
taťku.
Ráno jsme se vzbudili a šli ven. Tam jsme kydali hnůj a
nakonec živou a mrtvou vodu.
Vzbudili jsme se o půl sedmé a všichni naráz. Převlékli jsme se
a hráli karty.
Já, Áďa a sestra jsme bydleli v noře. A ze zvířat tam byl osel,
prase, morče, králíci, ovce a koza. Bylo to tam moc hezký.
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Já mám super spolubydlící a já sama se mám dobře. Koukali
jsme pod mikroskop, Jana měla záchvaty.
Po poledni jsme měli program, dojení krávy a ta kráva byla
napůl člověk.
Potom jsme měli program pletení. Já jsem si upletla náramek
s kytičkou. Měli jsme hodně programů, že to nedokážu ani
popsat.
Akce ZŠ v měsíci březnu, dubnu a květnu:
Hudební program Pavla Nováka
Týden s knihou
Škola v přírodě v Oucmanicích
2. kolo přírodovědného čtyřboje ve Svitavách – mineralogie a
biologie člověka
Andrea Kudýnková – kat. 4. třída - 5. místo
3. kolo přírodovědného čtyřboje ve Svitavách – poznávání
živočichů
Vítek Rybička - kat. 5. třída - 1. místo
Miroslava Hromádková – kat. 5. třída – 3. místo
Naučný, interaktivní program Filipíny pro žáky 4. a 5. třídy
Pražské pověsti – divadelní představení pro žáky 1. 2. a 3. třídy
Program na Dni matek
Školní výlet na letiště v Pardubicích
Účast v kuchařské soutěži Coolinaření s Albertem –
2 družstva vybrala porota mezi 5 nejlepších v kraji a jedno
postoupilo do finále v Praze
Zábavné odpoledne v ŠD na téma Živly
Projektové dny - S knihou se nenudíme
Začarovaný kruh
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TJ SOKOL OPATOVEC
Zbývající utkání:
Jevíčko - Opatovec Sobota 4.6. v 17:00
Opatovec - Rohozná Sobota 11.6. v 17:00
Tabulka OP Qanto mužů:
Klub
Z VR P S B
1. Opatovec
24 18 3 3 59:19 57
2. Jevíčko
24 14 3 7 41:25 45
3. Bystré
24 13 3 8 52:33 42
4. Morašice
24 11 4 9 45:40 37
5. Jaroměřice
24 11 3 10 61:53 36
6. Linhartice
24 12 0 12 48:43 36
7. Křenov
24 11 3 10 49:45 36
8. Janov
24 10 5 9 51:32 35
9. Hradec nad Svitavou 24 9 7 8 35:35 34
10. Opatov
24 9 6 9 53:57 33
11. Sebranice
24 9 5 10 44:43 32
12. Čistá
24 7 2 15 42:76 23
13. Rohozná
24 6 1 17 35:73 19
14. Borová/Telecí
24 5 1 18 28:69 16
Sokol Opatovec dokázal po úžasné jarní jízdě
bezkonkurenčně ovládnout letošní nejvyšší
okresní soutěž a s velkým předstihem na hřišti v
Telecím mohl oslavit titul okresního přeborníka a
právo postupu do 1.B třídy krajské soutěže. Tento
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primát se místnímu fotbalovému týmu podařilo získat po
dlouhých téměř 25 letech a to naprosto zaslouženě! Tuto
úspěšnou sezónu může ještě vyšperkovat dvěma zápasy, na
které jste všichni srdečně zváni. Zejména pak všechny
fanoušky zveme na poslední jarní utkání s Rohoznou, ve
kterém přebereme z rukou činovníků OFS mistrovský pohár a
společně odstartujeme postupové oslavy. Zároveň se v této
chvíli sluší poděkovat všem příznivcům opatovecké kopané za
jejich neutuchající přízeň, bez které bychom tohoto úspěchu
těžko dosáhli. Dále všem sponzorům a především obci
Opatovec za veškerou podporu a to nejen finanční. Poděkování
zaslouží také kolektiv pořadatelů a realizační tým v čele s
trenérem. Za finanční příspěvek děkujeme taktéž panu Jiřímu
Stašovi a ZOD Opatovec za přípravu fotbalového hřiště.
Budeme se snažit Vaši přízeň odměnit co nejlepšími výkony v
další sezóně. Společně jsme to dokázali - Opatovec to je
válec!!!
Tým TJ Sokol Opatovec
TJ Sokol Opatovec dále připomíná, že stále hledá nové
zájemce do svých řad malých fotbalistů. Stačí přijít na
kterýkoliv trénink žáků, které se konají každý čtvrtek od
17.00 hod.

VOLEJBALOVÝ KLUB
Tak jako v minulých letech opět připravujeme
prázdninový turnaj v Opatovci na sobotu 25.
června 2016. Bude to již 6. ročník! Hřiště pro
turnaj je u správce zadáno a účast přislíbilo již
několik týmů.
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Těšíme se, že letošní ročník se opět vydaří jak počasím, tak i
sestavou.
Přijďte podpořit náš domácí tým! Děkujeme.
Za volejbalový klub Standa Hartman.

DEN MATEK
Dne 14. 5. 2016 již po dvaadvacáté
uspořádal obecní úřad ve spolupráci s
místní základní školou a mateřskou školou
tradiční oslavu Dne matek.
Děti ze školy a školky, pod vedením
učitelek, nacvičovaly a pilovaly několik
měsíců, aby mohly svým maminkám a
babičkám
udělat
krásné
sobotní
odpoledne. Vidět jsme mohli naše menší
děti při tanci na písničku z filmu Pomáda a při tanečku jako
broučky. Starší děti zpívaly písně Okoř a Chválím tě země má,
hrály na flétny nebo předvedly taneční představení se stuhami,
také tancem představily jednotlivé přírodní živly. Velký úspěch
měly také představení Pohled z výšky – jiný kraj, jiný mrav a
scénka Na hradě Bubuštejně, které rozesmály celý sál. Děti ze
školky zahrály pohádku Hrnečku vař.
Za tuto velkou snahu odměnily maminky a babičky svoje
děti rozesmátými obličeji a velkým potleskem. Myslím, že
nejedna maminka byla na své děti náležitě hrdá, a že některým
ukápla i slza. Jako každý rok nechybělo také pohoštění, které o
přestávce roznášeli někteří tatínkové. Tímto bych chtěla
poděkovat všem, bez kterých by se toto příjemné odpoledne
nekonalo. Našim učitelkám ze ZŠ a MŠ za velkou trpělivost při
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nácviku vystoupení. Členům zastupitelstva a kulturní komise,
kteří chystali sál a pohoštění, dále Jiřímu Burešovi za přípravu
a obsluhu ozvučení během celé akce a především našim
maminkám a babičkám, které se přišly pobavit jako již tradičně
v hojném počtu.

Michaela Kloudová

Uzávěrka příspěvků do dalšího občasníku je 25.8.2016
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