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OBECNÍ ÚŘAD
V pátek 7.7.2017 bude obecní úřad uzavřen.

SBĚR PAPÍRU
Základní škola v Opatovci organizuje sběr starého papíru.
Občané mohou v pátek 2.6. od 15 do 17 hod a v sobotu 3.6.
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 9.6., svoz bude
prováděn od 7 hodin. Staré železo můžete zanechat před
domem, odkud bude odvezeno pracovníky obce.

ODPADY
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu bude
probíhat 2.-3. června a 17.-18.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

od 15:00 do 17:00 hod.

17.11.
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Sobota 18.11.

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 VODOVODU
V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí místní komunikace za
základní školou bude ve dnech 11. – 13. července 2017
probíhat rekonstrukce vodovodu u základní školy.
Upozorňujeme občany, že místní komunikace u základní školy
bude v tyto dny uzavřena. Ve dnech 12.-13. července bude
v době od 8 do 15 hod docházet k nepravidelnému přerušení
dodávky vody v místní části Košíře, Nový Valdek a Český
Lačnov.

REKONSTRUKCE ELEKTRICKÉHO VEDENÍ
V současné době začaly projekční práce na rekonstrukci
elektrického vedení v místní části Opatovec. Jedná se o část
obce od železničního přejezdu k obecnímu skladu, s výjimkou
okálů a spodní cesty, kde probíhala rekonstrukce v roce 2008.
Nová trasa elektrického vedení bude nově vedena v zemi.
Projekční práce bude pro ČEZ provádět autorizovaná firma
PEN - projekty energetiky, s.r.o.. Pracovníci projekční
kanceláře budou postupně navštěvovat všechny nemovitosti,
kterých se přepojení na nové vedení týká a s majiteli bude
upřesněno nové připojení na elektrické vedení.
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OBECNÍ KNIHOVNA
Obecní knihovna bude o letních prázdninách uzavřena. Pro
zájemce bude otevřena pouze v neděli 30. 7. 2017 od 9 do 11
hodin.

PODĚKOVÁNÍ
8. dubna v naší obci proběhla akce „Ukliďme Česko“, kterou
organizovala Miriam Merkudová (o akci podrobněji referuje na
dalších stránkách občasníku). Chtěl bych Miriam, ale i všem
dobrovolníkům, kteří se akce zúčastnili poděkovat a ocenit
jejich snahu pomoci v naší obci.
Celkem bylo nasbíráno téměř 30 pytlů odpadu, bohužel z velké
části vyprodukovaného našimi občany. Nezbývá, než si přát,
aby při dalším ročníku této akce, nebylo co sbírat.
Martin Smetana, starosta obce

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 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.
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DIVADLO
V pátek 16. 6. 2017 v kulturním domě v Opatovci se v rámci
projektu Comenius 2017 - Podpora kultury městečkám a
obcím uskuteční divadelní představení Don Quijote de la
Ancha.
Představení vzniklo v režii pana B. Polívky, dnes je to již
legendární inscenace, je vhodné pro všechny generace, i pro
rodiny se školními dětmi, doba trvání je cca 75 minut.

Vstupné 50,-Kč, začátek v 19.00 hodin.
Představení Don Quijote de la Ancha, hlavní roli
se světovým chůdohercem Lenoire Montainem, cestou humoru
přibližuje velkou literární postavu Dona Quijota a zároveň
myšlenky našeho velkého pedagoga J. A. Komenského. Tato
vynikající komedie divákům přináší spoustu smíchu a zábavy,
ale také potěšující dárečky.
Představení je velice
komunikativní, setkává se s nebývalým úspěchem u diváků
všech věkových skupin. Inscenace se již stala legendou – slaví
29 let od prvního uvedení, má za sebou téměř pět tisíc repríz a
hlavní představitel se stal držitelem českého Guinnessova
rekordu v představení odehraných na chůdách.

LETNÍ KINO
Jak jsme již v předešlém občasníku napsali v sobotu 12. 8.
2017 po setmění (asi 21.00 hodin) se uskuteční na místním
fotbalovém hřišti promítání letního kina. Promítat se bude
nová letní komedie Špunti na vodě (vhodné pro všechny
generace).
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Vstupné 70,-Kč dospělí, 50,-Kč děti (vstupné alespoň
částečně zaplatí náklady na promítání kina).
Na hřišti bude během promítání otevřen kiosek s točeným
pivem, limonádou atd.

UKONČENÍ PRÁZDNIN
pořádá obec Opatovec společně s místními
organizacemi dne 26. 8. 2017 od 15.00 hodin
na hřišti TJ Sokol Opatovec.
Pro rodiče a jejich ratolesti bude připraveno
zábavné odpoledne spojené s plněním úkolů.
Děti se mohou těšit na atrakce na hřišti. Pro všechny zajištěna
možnost zakoupení občerstvení v kiosku. V případě
nepříznivého počasí se akce nekoná.
Večer na hřišti bude zábava s živou hudbou. K poslechu a
tanci bude hrát litomyšlská kapela Náhoda. Občerstvení
rovněž zajištěno.

PŘIPRAVUJE SE VE SVITAVÁCH
Výběr z kulturní nabídky:
6.6.

(ÚT) Fabrika 19:00 hodin
Divadelní abonentní cyklus: Klicperovo divadlo Hradec
Králové: Kočičí hra
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9.-15.6. (PÁ-ČT) Fabrika
Dětská scéna: Národní přehlídka dětského divadla a
dětské recitace
17.6. Hřebečský slunovrat: hudební festival na Hřebči –
Stromboli, Mandrage a další
21.6. (ST) Ottendorferův dům 19.00 hodin
koncert KPH: Od opery k tangu – Ensemble Martinů
+ Markéta Mátlová
22.6. (ČT) Svitavský stadion 18.00 hodin
Čermenské slavnosti: Fiesta Tica Kostarika
Folklorní taneční soubor ze San José z Kostariky
23.6. (PÁ) Svitavský stadion 20:00 hodin
The Pink Panthers – koncert ke 20 letům kapely
28.6. Trsáš, trsám, trsáme – taneční workshop ve Fabrice
od 16.00 hodin
Prázdniny v parku:
Po celé léto v Parku Jana Palacha – pátky letní kino, neděle
pohádky nebo promenádní koncerty
15.7. (SO) náměstí Míru 14:00 hodin
Pivní slavnosti – Hudba Praha, TH!S (Vojta Kotek)
a další
1.9. (PÁ) náměstí Míru 20:00 hodin
koncert Ewy Farné
2.9. (SO) náměstí Míru 14:00 hodin
Slavnost dechových hudeb
3.9. (NE) náměstí Míru 9:00 hodin
Pouť ke svatému Jiljí
Bližší informace na www.kultur-svitavy.cz
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V uplynulých třech měsících oslavili svá životní jubilea tito
občané:
86 let Josef Chadima
Marie Jokešová
83 let Věra Hárovníková
82 let František Kalánek
70 let Jana Košnarová
Hana Císařová
60 let Augustin Beneš
Stanislav Menšík
50 let Martin Smítal
Pavel Klimeš
Vladislav Slavíček
18 let Adéla Pavlišová
Tereza Šimková
Všem oslavencům přejeme do dalších let pevné zdraví, stálý
optimismus a radost ze života!
Sňatky:

Aleš Menšík – Jaroslava Trmalová
Petr Kučera – Monika Sajdlová

Narození:

Marie Kudláčková
Gabriel Valouch
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
V březnu se v mateřské škole konal velký pohádkový
karneval. Školka se rázem proměnila na domeček plný
pohádkových postaviček. Na návštěvu přišly princezny, víly,
princové, rytíři, piráti, čarodějnice a další pohádkové
postavičky. Ty si spolu zasoutěžily, zatančily a užily si krásný
pohádkový den.

Ve středu 5. dubna se již tradičně konaly v mateřské
škole velikonoční dílny. Maminky, dokonce i tatínkové si spolu
se svými dětmi vyrobili spoustu krásných výrobků – zápich
v podobě kytičky, ptáčka, dárkovou taštičku, vajíčko ozdobené
ubrouskovou technikou. Rodiče nachystali drobné občerstvení,
ať už sladké, slané ale i dobré ovoce. Celé odpoledne se neslo
v duchu klidné a přátelské atmosféry a doufáme, že si ho
všichni zúčastnění užili.
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Dne 3. května se v mateřské škole konal zápis nových
dětiček. Zápisu se zúčastnilo devět dětí. Z obce Opatovec byly
přijaty všechny děti. Pro nedostatek místa jsme bohužel
nemohli přijmout děti z okolních obcí.
Konec školního roku se nám pomalu blíží a my se
budeme muset rozloučit s předškolními dětmi, které odejdou
do základní školy. Rozloučení s dětmi proběhne odpoledne 21.
června na místním hřišti, kde bude pořádaná zahradní slavnost.
Dětem i rodičům přejeme krásné léto plné pohody, slunce a
odpočinku.

Mateřská škola bude o velkých
prázdninách uzavřena
od 17.7. do 18.8. 2017.

učitelky MŠ

ZŠ OPATOVEC
Školní družinu v letošním školním roce
navštěvuje 30 pravidelně a 9 nepravidelně
docházejících dětí. Činnost ŠD navazuje na
školní projekt - To nás těší, že jsme Češi.
Většina aktivit je zaměřena na české tradice.
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Celoroční družinová hra dostala název Český rok a byla
rozdělena do 5 etap.
Všichni
žáci
na
začátku roku obdrželi
hrací kartu, která má
podobu
kalendáře.
Do něho pak podle
předem stanoveného
klíče zaznamenávají
za splněné úkoly
body. Ty je možno
podle
sazebníku
proměňovat za různé výhody, odměny apod. Na konci roku se
body sečtou a vyhlásí se vítězové jednotlivých tříd. V první
části jsme se věnovali tématu Pouť, hody, posvícení. Kromě
běžných aktivit jsme vyráběli podzimní věnce, uspořádali jsme
pouťové dílničky, k tématu se vztahovaly všechny hry - honba
za pokladem, pexetrio, klíče od pevnosti, hry bez hranic. Na
závěr období jsme si uspořádali vlastní pouť, kde nechyběla
střelnice, houpačky, strašidelný hrad, prodejnička se
štěstím.Také
jsme
si
napekli za pomoci našich
kuchařek pouťové koláčky
a perníková srdce, aby na
pouti bylo co k zakousnutí.
Děti
dostaly
pouťové
peníze a mohly si je utratit
za libovolné atrakce či
občerstvení. Získaly tak
zkušenost, jak se na pouti penízky rychle rozkutálí. Zábavným
způsobem jsme se věnovali také dalším tématům :
Advent, Vánoce
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Masopust
Velikonoce, pálení čarodějnic
Májky, Svatojánská noc
Akce ZŠ březen, duben a květen
- plavecký výcvik
- vystoupení na setkání seniorů
- projekt Veselé zoubky - 1. třída
- ukázková hodina pro rodiče budoucích prvňáčků
- Malý Nemo v krajině snů – návštěva divadelního
představení v Šumperku
- Den otevřených dveří
- čtenářský týden
- návštěva knihovny ve Svitavách a v Opatovci
- Hrátky do pohádky – hudební představení pro 1. 2. a
3. třídu
- Interaktivní program Brazílie – 3. 4. a 5. třída
- Lichožrouti – kino ŠD
- fotografování
- Den matek
- ukázka výcviku psů
- školní výlet do Vida centra v Brně
- Den pro rodiče
- spaní ve škole
- Veselá zelenina - výtvarná soutěž Českého svazu
zahrádkářů
Projektové dny:
Největší Češi
Co na to Češi
Přírodovědný čtyřboj obvodní kolo
2. kolo – biologie člověka kat. 5. tříd - Dominika Zichová - 2. místo
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3. kolo - poznávání živočichů –
kat. 4. tříd - Vendula Abrlová, Kateřina Kloudová –
1-2. místo
kat. 5. tříd - Dominika Zichová - 2. místo
4 kolo - poznávání rostlin –
kat. 4. tříd - Kateřina Kloudová - 1. místo
Vendula Abrlová - 3. míst
kat. 5. tříd - Andrea Kudýnková - 4. místo
Celkové výsledky přírodovědného čtyřboje:
kat. 4. tříd - Kateřina Kloudová - 1. místo
Vendula Abrlová – 2. místo
kat. 5. tříd - Dominika Zichová - 3. místo

DEN MATEK
Tradičně již po třiadvacáté se v sobotu 20.
května 2017 konala za spolupráce základní a
mateřské školy a obce Opatovec v kulturním
domě oslava Dne matek.
Tentokrát byl program zaměřen na české dějiny
a naši krásnou českou zemi.
Je vidět, že se jedná o velmi úspěšnou a
oblíbenou akci, protože každým rokem přibývá diváků. A to
nejen z řad maminek, babiček, tetiček, ale přibývá i tatínků.
Jsme rádi, že svou hojnou účastí občané oceňují svědomitou
práci učitelek mateřské i základní školy a jejích svěřenců.
Letos se obzvlášť vydařila pohádka Perníková chaloupka
v podání dětí z mateřské školky, mravenečci zase okouzlili celé
publikum po přestávce.
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Nejen díky krásným kostýmům, měly velký potlesk
představení školních dětí, které hrály a tancovaly v různých
choreografiích paní učitelky Telecké, která je vede v kroužku
Šikulové. Paní učitelka Sejbalová, která vede ve škole kroužek
fléten, nacvičila s dětmi písničky. A když děti na této akci
předvedly, co se naučily, sklidily veliký potlesk.
Letos poprvé předvedly dívky ze základní školy své sestavy
aerobicu, které se společně naučily v kroužku s paní Petrou
Peňázovou.
Za tyto hodiny strávené přípravou, patří všem učitelkám ze
základní a mateřské školy nemalé poděkování. Myslím, že
úspěch dětí je pro ně největší odměnou.
Samozřejmě nesmím zapomenout poděkovat panu Jiřímu
Burešovi za ozvučení sálu, který je už neodmyslitelnou
součástí všech akcí, pořádaných nejen obcí.
Stejně tak děkuji členům kulturní komise, kteří připravili sál a
občerstvení a společně s některými tatínky roznášeli kávu a
zákusky během přestávky.
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Myslím, že se jako každý rok oslava vydařila a všichni
odcházeli se spokojenými úsměvy na rtech.
Lenka Pešková

AKCE – UKLIĎME ČESKO
Dne 8.dubna se po celé ČR konala již třetím rokem akce
Ukliďme svět, ukliďme Česko, kterou pořádá Český svaz
ochránců přírody. Do této výzvy se zapojila i naše obec, dále
Svitavy, Janov, Vendolí a Opatov.
Počasí ze začátku moc nepřálo, vypadalo to i na déšť, ale
nakonec se slunce ukázalo. Sešla se skupina 11 lidí, z toho 5
dětí. Tímto chci velmi pochválit Nelu Peřinovou, Terezu
Bednářovou, Kateřinu Kloudovou, Natálii Hrbkovou a Štěpána
Rybičku za přiložení rukou k dílu. Potěšilo mě, že i na takovou
akci jako je sběr odpadků, si udělali v sobotní dopoledne čas.
Společnými silami jsme zbavili odpadků les „Písák“, lesík pod
bývalým mlýnem a odtud jsme uklízeli podél silnice směrem
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na Mikuleč, až po panely. Úklid nám trval přes 4 hodiny,
odhadem jsme posbírali 500 kg odpadu.

Velmi si cením účasti všech dobrovolníků, jejich odhodlání
pomáhat a pečovat o naši přírodu. Věřím, že se nám odmění
svou nádherou, vůní, plody a rozmanitostí. Dále děkuji OÚ
Opatovec za poskytnutí pytlů, rukavic a za odvoz odpadu.
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Do budoucna prosím, buďme ohleduplní k životodárné
přírodě, neznečišťujme ji a chraňme ji. Doufám, že i příští rok
se sejdeme ve velkém počtu.
Za skvělý tým Miriam Merkudová

VÝSLEDKY SOUTĚŽE
Zde jsou vítězné práce z literární soutěže, vyhlášené v minulém
občasníku. Přišlo celkem 9 prací od dětí ze 4. a 5. třídy.
Všechny děti budou odměněny dárkem nebo sladkostí.
Pálení čarodějnice
Byla jednou jedna babizna, která se jmenovala čarodějnice.
Která dělala samé problémy, třeba něco zapálila nebo někoho
očarovala kouzlem. A jeden den už to přestalo bavit jednoho
pána. Tak jeden den šel do temného lesa, kde čarodějnice
bydlí. Ten les byl strašidelný, všechno bylo strašidelné. Ale ten
pán se nebál, protože byl statečný. On se vlastně nebál ničeho
kromě hadů. Ten les měla na starost čarodějnice. Ona ho celý
přečarovala, protože měla kamarádku, která ji podvedla. A tak
čarodějnice dostala takovou zlost, že se přeměnila. Měla
rozcuchané vlasy a tak dále. Ten pán přemýšlel, jak ji zabít a
přišel nato, že ji upálí. Vzal si sirku a škrtl s ní a hodil ji do
lesa. Hodně to hořelo! Čarodějnice zjistila, že musí rychle ven,
ale už to nestihla. A od té doby pořád pálíme čarodějnice,
akorát ze dřeva a listí.
Kateřina Sajlerová, 4 třída
Karel IV.
Vít co by se stalo, kdyby nebyl Karel IV.? Nebyly by
korunovační klenoty nebo třeba by nebyl Karlův most, mnoho
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hradů např. Karlštejn, Karlsburg atd. Ale teď už jdeme
k jednomu příběhu, co mi vyprávěl děda, když jsem byla malá.
Bylo den tuším 23. 4. 1425 ráno, ten den začínal pro Karla IV.
úplně normálně – snídaně do postele, oblékání, nějaké to
úřadování (mimochodem dnes se měl ženit se svojí 3 ženou).
Ale pak se to stalo, jeho nastávající žena měla nehodu, a tak se
svatba konat nemohla, to dá rozum. Ale Karel nějak moc
netruchlil, protože stejně si ji bral jenom z donucení.
Samozřejmě bylo mu to líto, ale ne tak úplně. Zatím se vám to
může zdát smutný příběh, ale na konec uvidíte, že jako skoro
každý příběh, má dobrý konec. Kde jsem to jen přestala. JO UŽ
VÍM. Jak už jsem vám říkala, moc netruchlil, ale Karlův rádce,
panečku, ten truchlil (byla to totiž jeho neteř). Ale jako každý
rádce, přece musí radit a ne truchlit. Říkával vždycky. A jako
správný rádce měl hned radu a hlavně řešení. Napsal pár
dopisů, tím pár myslím hodně – opravdu hodně. Pak zavolal
posly a poslal je do všech okolních království, kde byli
princezny. Jeden dopis měl navíc a nechal ho ležet na stole,
když tu přišla uklízečka, která šla uklízet a uviděl ten dopis
ležet na stole (mimochodem byla strašně zvědavá). Tak si vzala
dopis a otevřela ho (jo, ještě jsem vám chtěla říct, byla do
Karla hrozně zamilovaná). A víte, co bylo v tom dopise
napsáno? SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY PRINCEZNY
Z OKOLNÍCH KRÁLOVSTVÍ DO PRAHY NA BÁL, KDE
SI KAREL VYBERE SVOJI VYVOLENOU. A už si
domyslíte, co ji napadlo, sehnala si krásné šaty od švadleny,
úžasné boty od ševce a večer šla na bál. Tam už stál Karel a
koukal se po princeznách, a když uviděl uklízečku Karolínu
v těch nádherných šatech, okamžitě se zamiloval
(mimochodem on nevěděl, že je to uklízečka). Zatancovali si
pár tanečků a za pár dní byla svatba.
Dominika Zichová, 5 třída
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TJ SOKOL OPATOVEC
Tabulky I. B třídy mužů:
Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Družstvo
Kunčina
Semanín
Libchavy
Těchonín
Opatovec
Řetová
FC Jiskra 2008
Sloupnice
Lanškroun B
Jablonné n. O.
Polička B
Horní Újezd
Verměřovice
Dlouhá Loučka

+
19
16
16
13
13
12
10
8
10
10
9
7
6
5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
6
6
9
9
10
12
14
12
12
13
15
16
17

skóre
50:27
63:19
62:35
45:41
39:28
54:45
48:48
35:32
36:55
37:50
34:42
43:62
27:55
41:75

body
53
47
46
39
37
37
33
30
29
27
26
22
19
17

Zbývá odehrát:
Opatovec - Libchavy
Semanín - Opatovec
Opatovec - Horní Újezd
Jablonné - Opatovec

So 27.5. v 17:00
So 3.6. v 17:00
So 10.6. v 17:00
So 17.6. v 17:00
Tým TJ Sokol Opatovec

Uzávěrka příspěvků do dalšího občasníku je 25.8.2017
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