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OBECNÍ ÚŘAD
Připomínáme občanům, že místní poplatky (komunální odpad,
poplatek za psa, nájem pozemku, hrobová místa) je třeba
zaplatit nejpozději do 30. dubna.

UZAVŘENÍ ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDŮ
Ve dnech 12. – 16.4. 2018 budou uzavřeny železniční přejezdy
v katastru obce z důvodu opravy. Autobusy budou po objížďce
zajíždět na autobusové zastávky, nicméně je nutné počítat se
zdržením oproti jízdnímu řádu.

ODPADY
Svoz plastů a nově i papíru probíhá vždy první středu
v měsíci od 7 hod. Plasty v uzavřených pytlích a papír svázaný
v balíčcích (pokud nebude pršet) odkládejte na místo, odkud
jsou odváženy popelnice s komunálním odpadem. Svázaný
papír je v případě nepříznivého počasí možné odevzdat i na
obecním úřadě.
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu bude
probíhat 1. - 2. června a 16.-17. listopadu. Jediné svozové
místo bude obecní sklad u autobusové zastávky „U Mlýna“.
Pátek 1.6.
Sobota 2.6.

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

Pátek 16.11. od 15:00 do 17:00 hod.
Sobota 17.11. od 9:00 do 11:00 hod.
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Velkoobjemový a nebezpečný odpad je možné odevzdat do
svozového místa pouze v těchto termínech. Odkládání
odpadu ke skladu mimo výše stanovené dny je zakázáno.

SBĚR PAPÍRU
Obec ve spolupráci se základní školou pořádá v pátek 1.6. 2018
sběr papíru. Papír je možné odevzdat v pátek i v sobotu
současně s nebezpečným a velkoobjemovým odpadem
v obecním skladu. V případě většího množství je možné po
domluvě nachystat svázaný papír v pátek 2.6. od 7 hod. u
svého domu a poté bude odvezen zaměstnanci obce. Výtěžek
ze sběru papíru bude ponechán základní škole.

SBĚR ŽELEZA
V měsíci červnu bude obec provádět sběr starého železa,
termín bude upřesněn v dalším čísle občasníku.

KONTEJNERY NA TEXTIL
Přehled výtěžnosti kontejnerů na obnošený textil, který má
Charita Svitavy v naší obci, je zpracován na základě podkladů
od firmy Dimatex, která kontejnery vyváží.
I. Q 2017: 300 kg
II. Q 2017: 240 kg
III. Q 2017: 200 kg
IV. Q 2017: 360 kg
celkem za rok 2017: 1100 kg
V roce 2016 to bylo: 1320 kg
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SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2018
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

10170,70
20,00
442,00
87,00
40,00
21,00
18,00
12,00
36,00
9,00
1,00
10856,70

Výdaje (v tis. Kč)
Zemědělství a lesní hospodářství
202,00
Silnice-údržba a opravy místních komunikací
3360,00
Silnice – chodník ke škole
800,00
Zastávky – Košíře, U Jednoty
250,00
Pitná voda-služby provozovatele, přeložka vodovodu 260,00
Základní škola-příspěvek na provoz, oprava plotu
590,00
Knihovna – provoz obecní knihovny
5,00
Kultura-provoz KD
Kultura, církev – kulturní akce, oprava kaple
Tělovýchova, spolky – oprava kiosku, údržba kurtu
Veřejné osvětlení – projekt II.etapa, údržba
Pohřebnictví-provoz hřbitovů
Nebytové hospodářství – projekt garáže a dílny
Sběr a svoz komunálních odpadů
Provoz hladinoměru a srážkoměru
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90,00
187,00
316,00
350,00
32,00
50,00
566,00
6,00

Komunální služby a územní rozvoj-daně, poplatky
65,00
Péče o vzhled obcí a zeleň-zaměstnanci, služby,
nákup techniky
999,00
Požární ochrana, rekonstrukce hasičské zbrojnice
195,00
Všeobecná veřejná správa-zastupitelstvo,
místní správa, provoz budovy OÚ a MŠ
2343,00
Finanční operace-pojištění, fin. vypořádání
poplatky
205,50
Celkem výdaje
10915,50
Rozpočet je sestaven jako schodkový, k financování rozdílu ve
výši 58,8 tis. Kč budou použity prostředky z let minulých.
Finanční rezerva na účtech obce činí 2.106 tis Kč. Rozpočet
byl schválen zastupitelstvem obce dne 28. 2. 2018.

INVESTIČNÍ AKCE OBCE V ROCE 2018
Zastupitelstvo obce při schvalování rozpočtu na rok 2018
odsouhlasilo následující investiční akce, které budou v obci
realizovány.
- Oprava kiosku fotbalových kabin TJ Opatovec – od
měsíce února probíhá oprava kiosku v kabinách TJ, je
rekonstruována elektroinstalace, rozvody vody a
odpadů a současně byl zvětšen vnitřní prostor
posunutím vnější zdi ve výklenku.
- Rekonstrukce hasičské zbrojnice III.etapa –
rekonstrukce hasičské zbrojnice pokračuje ve své
3.etapě - bude provedena výměna stávajících vrat,
která neproběhla v loňském roce, opraveny omítky
v garáži a před vraty bude zhotoven zpevněný vjezd od
silnice.
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Vodovod – v jarních měsících bude provedeno
propojení 2 větví vodovodu mezi č.p. 18 a č.p. 14
(Sokolovi a Komorousovi). Dále budou vyměněny
plechové dveře u čerpací stanice, proběhne výměna
nadzemního hydrantu.
Rekonstrukce místní komunikace – v období měsíců
duben – červen bude provedena rekonstrukce místní
komunikace za základní školou, která byla přesunuta
z loňského roku z důvodu nízkého počtu uchazečů ve
výběrovém řízení. Dále bude opravena místní
komunikace v Opatovci od č.p. 18 (Sokolovi) po
mostek přes potok, oprava proběhne po propojení
vodovodů.
Komunální technika – ke stávající technice bude
zakoupen zametací kartáč k obecnímu traktoru na
údržbu místních komunikací.
Chodník ke škole – po nabytí územního souhlasu bude
zahájena stavba chodníku od trafostanice (u Kotků) ke
škole a chodník bude ukončen u kostela.
Čekárny na zastávkách – bude realizována stavba
čekárna na zastávce v Košířích, současně probíhá
jednání s firmou COOP Havlíčkův Brod o umístění
čekárny na pozemek před prodejnou Jednota.
Projekt veřejného osvětlení II.etapa – současně
s rekonstrukcí elektrického vedení v Opatovci proběhne
i výstavba nového veřejného osvětlení, předpokládaný
termín realizace je v roce 2019. V současné době je
zpracováván projekt stavby. Nové osvětlení bude
instalováno u silnice III.třídy od zastávky U Mlýna
k železničnímu přejezdu, dále podél místních
komunikací souběžných se silnicí. Od č.p. 69
(Rybičkovi), pod kulturním domem až po č.p. 9
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(Urbanovi). U předchozí rekonstrukce veř.osvětlení
z roku 2008, v trase od trafostanice u Menšíků po
Brňovjákovi budou doplněny světla tak, aby rovněž
splňovaly normu pro veřejné osvětlení.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V květnu letošního roku vstoupí v platnost nařízení Evropské
komise pro ochranu osobních údajů, což ovlivní nejen činnost
obecního úřadu, ale i další aktivity jako např. vydávání
občasníku. V praxi to znamená, že nebude možné zveřejnit
žádné jméno obyvatele nebo žáka bez jeho písemného souhlasu
nebo souhlasu zákonného zástupce. Zachovat současnou
podobu společenské rubriky, kde jsou zveřejněna jména
jubilantů, články o činnosti ZŠ a MŠ se jmény žáků a dětí bude
znamenat zajistit písemný souhlas všech zmíněných obyvatel a
zákonných zástupců dětí. Budeme se snažit současnou podobu
občasníku zachovat včetně společenské rubriky.
Mimo jiné bude toto nařízení znamenat zvýšení nákladů pro
obce a školy, neboť budou muset zřídit funkci tzv. pověřence,
který bude na ochranu osobních údajů dohlížet. Současně bude
nutné provést další opatření v kancelářích obecního úřadu a
archivu.
INFORMACE KE STAVBĚ DÁLNICE D35
Dne 27.2. 2018 proběhlo na MěÚ ve Svitavách veřejné
projednání územního řízení ke stavbě dálnice D35, úsek Janov
– Opatovec. V úvodu je třeba připomenout, že trasa dálnice
byla schválena zastupiteli Pardubického kraje v dokumentu
„Zásady územního rozvoje Pardubického kraje“ a ne zastupiteli
naší obce, jak bývá mnohdy mylně interpretováno. Celý projekt
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stavby dálnice byl představen zástupci ŘSD a projekční
kanceláře Pragoprojekt a.s., při prezentaci projektu byly
zohledněny všechny připomínky obce, které se týkaly
požadovaných protihlukových opatření v katastru obce,
přístupy na pozemky za dálnicí a vybudování obslužných
komunikací kolem dálnice. Celý úsek stavby si lze prohlédnout
formou
prezentace,
který
najdete
na
adrese:
https://www.youtube.com/watch?v=n8LX00G-L1Y&t=30s.
Prezentaci rovněž najdete na stránkách ŘSD a odkaz je i na
stránkách obce. Na obecním úřadě je možné rovněž nahlédnout
do projektu stavby.

KOMPOSTÉRY
V loňském roce měli občané možnost objednat domácí
kompostéry na svoje zahrady, obec podala v létě žádost o
dotaci z programu SFŽP. Bohužel jsme v tomto kole výzvy na
dotaci nedosáhli, uspěly především větší obce a města, svazky
obcí a Mikroregiony s mnohem většími projekty než byl náš.
V letošním roce by měla být vyhlášena další výzva a žádost o
dotaci budeme podávat znovu.

STOLNÍ TENIS
Od 21.3. bude v kulturním domě každou středu možnost zahrát
si stolní tenis. Pro tyto účely jsou zakoupeny 2 nové stoly a je
možné si zapůjčit i pálky. Rezervace stolů bude možná pouze
ve středu od 17 do 21 hodin. Děti do 15 let mohou hrát pouze
v doprovodu rodičů nebo dospělé osoby. Cena za hodinu hry je
20 Kč pro dospělé a 10 Kč pro mládež od 15 do 18 let, děti do
15 let mají vstup zdarma. Hráči musí být vybaveni sálovou
obuví se světlou podrážkou. Rezervaci stolů můžete provést na
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tel. čísle obecního úřadu 461593153, nebo mailem na
obec@opatovec.cz. V případě zájmu bude na webové stránky
obce umístěn rezervační formulář.

VELIKONOČNÍ ZÁBAVA
TJ Sokol Opatovec pořádá v pátek 30. 3.
2018 od 20.00 hod. v kulturním domě
v Opatovci Velikonoční taneční zábavu.
K poslechu a tanci bude hrát hudební
skupina H.I.T. music Litomyšl. Jste všichni
srdečně zváni!
TJ Sokol Opatovec

AKCE UKLIĎME ČESKO
V sobotu 7. dubna Vás všechny zvu na
druhé úklidové setkání v rámci akce
Ukliďme Česko. Loni se nás zúčastnilo
11 v Opatovci a skoro 100 000
dobrovolníků v celé ČR. V naší obci i
kolem ní se stále nalézá spousta odpadků, které jsou nejen
„trnem v oku“ nás obyvatelů obce, ale hlavně nepřítelem půdy
a živočichů. Nebuďme tedy lhostejní a vydejme se to dát do
pořádku. Bližší informace očekávejte na plakátech. Těším se.
Za Ukliďme Česko Miriam Merkudová
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PROMÍTÁNÍ HISTORICKÝCH FOTOGRAFIÍ
OBCE
Obec Opatovec zve všechny občany v sobotu 14. 4. 2018 od 19
hod. do kulturního domu v Opatovci, kde se budou promítat
historické fotografie obce. Promítání bude spojeno
s výkladem a občerstvením. Přijďte s námi zavzpomínat na
staré časy a mladším generacím předat svědectví o tom, jak se
v Opatovci žilo. Třeba i vy se na fotografiích poznáte.

PÁLENÍ ČARODEJNIC
Obec Opatovec ve spolupráci s místními organizacemi pořádá
30. 4. 2018 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.

NOHEJBALOVÝ TURNAJ
V sobotu 12.5. 2018 se uskuteční již 2.ročník jarního
nohejbalového turnaje na místním víceúčelovém hřišti. Turnaj
začíná v 9 h, přijďte povzbudit místní hráče. Celý den bude
v provozu kiosek na hřišti.

DEN MATEK
Obecní úřad Opatovec ve spolupráci se ZŠ
a MŠ Opatovec Vás srdečně zvou na
oslavu dne matek, která se koná v sobotu
19. 5. 2018 od 15 hod v kulturním domě.
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MUZIKÁL
Obec Opatovec pořádá dne 23. 6. zájezd na muzikál „ŠÍLENĚ
SMUTNÁ PRINCEZNA“
Představení začíná od 14 h v divadle Studio Dva Praha,
odjezd v 7 h, cena vstupné + doprava (část dopravy hradí
obec): 500,- Kč na osobu, přihlásit se a zaplatit OÚ v
Opatovci do 20. 3. Na muzikál jsou výborné ohlasy, máme
omezený počet vstupenek pro jeden autobus. Před
představením bude volno v centru Prahy nebo se můžete s 50%
slevou vydat na 50 min. projížďku parníkem po Vltavě (po
slevě 150,- Kč), doprovodný program se objednává s
muzikálem.

MEMORIÁL ZDEŇKA JASANSKÉHO
Místní hasičský sbor pořádá 21. 7. 2018 na hřišti TJ Sokol
Opatovec Memoriál Zdeňka Jasanského – netradiční
požární sport.
Akce je spojena s večerní zábavou. Bližší informace budou
podány v příštím vydání občasníku a vyhlášeny místním
rozhlasem.
Touto cestou SDH Opatovec ještě jednou děkuje všem
sponzorům Hasičského plesu.

LETNÍ KINO
V sobotu 11. 8. 2018 se po setmění uskuteční na místním
fotbalovém hřišti promítání letního kina. Bližší informace
budou uvedeny v dalším občasníku.
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UKONČENÍ PRÁZDNIN
V sobotu 25. 8. 2018 se pro děti a rodiče připravuje zábavné
odpoledne s plněním úkolů. Odpoledne zakončíme večerní
zábavou s živou hudbou. Bližší informace budou uvedeny
v dalším občasníku.

SOUTĚŽ
Místní knihovna v Opatovci vyhlašuje pro děti
z naší obce další soutěž. Soutěž bude probíhat od
března do dubna 2018. Měsíc březen je měsícem
knihy, a tak si můžete opět zahrát na spisovatele. Zkuste
vymyslet a napsat pověst, ve které bude hrát roli naše okolí.
Můžete třeba napsat, jak některá místa v našem okolí přišla ke
svým názvům (psí kuchyně, růžový palouček, atd.) Nebo
vymyslete nějakou pověst, která by se vázala k městům
v našem okolí. Dalším námětem by mohla být pozvánka na
nějaké zajímavé místo v okolí, kde jste třeba byli s rodiči a
chtěli byste ostatní pozvat – co tam uvidí, co se vám tam líbilo.
Příběhy můžete odevzdávat do konce dubna v knihovně nebo
na obecním úřadě. Tato dílka budou vyhodnocena a ty nejlepší
získají věcné ceny (také chceme některé otisknout v dalším
občasníku). Výherci budou vyhlášeni v květnovém občasníku.

POZVÁNKA
13. 5. 2018 se uskuteční tradiční Opatovská
pouť. Vezměte své nejmladší a přijďte se
pobavit. Zábavné atrakce stojí na místě
zhruba týden předem.
- 12 -

SMETANOVA LITOMYŠL
14. 6. - 7. 7. 2018 se bude konat 60. ročník Mezinárodního
operního festivalu Smetanova Litomyšl. Program a informace o
předprodeji naleznete na www.smetanovalitomysl.cz.

PŘIPRAVUJE SE VE SVITAVÁCH
Výběr z kulturní nabídky:
BŘEZEN
27.3. / Út / 19:00 / Fabrika
Pražský komorní balet: Fenomén Šmok
27.3. / Út / 19:30 / Alternativní klub Tyjátr Svitavy
Rok na cestě / Lenka Jorníčková, Jan MalýMultimediální stand-up.
28.3. / St / 14:00 / náměstí Míru
VELIKONOCE VE SVITAVÁCH
Doprovodný hudební program:
Duo mussette (Svitavy)
Melda a spol (Boskovice)
29.3. / Čt / 20:00 / Fabrika
Arakain: Best of Tour 2018
+hosté: Pavilon 9 a Crionic
DUBEN
3.4. / Út / 19:00 / Fabrika
Fragile & Soňa Norisová (SK)
20.-21.4. / Pá - So / Fabrika
FAPS: 14. ročník Festivalu Amatérských Pěveckých
Sborů
28.4. / So / 20:00 / klub Tyjátr
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Poutníci (Brno)
KVĚTEN
7.5. Divadelní cyklus – Strýček Váňa – HADivadlo Brna
– Fabrika 19:00 hodin
11.5. Majáles
12.5. Národní soutěž a výstava amatérské fotografie
19.5. Setkání harmonikářů – Fabrika
21.5. Divadelní cyklus – Novecento – Divadlo Mladá
Boleslav – Fabrika 19:00 hodin
25.5. 10 let Fabriky. Koncert Čechomor
26.5. Den rododendronů + Voříškijáda – Park Jana
Palacha

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V uplynulých třech měsících oslavili svá životní jubilea tito
občané:
89 let Helena Sokolová
Rudolf Jokeš
80 let Marie Sajdlová
70 let Karel Janošťák
Štěpánka Ehrenbergerová
60 let Vladimíra Menšíková
Jan Merkuda
Josef Telecký
Všem oslavencům přejeme do dalších let pevné zdraví, stálý
optimismus a radost ze života!
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Narození:

Karolína Vyskočilová
Viktorka Nováková
Filip Zach

Úmrtí:

Bohumír Janko

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Mikuláš a Ježíšek - jejich očekávání
vyvolává chvění v dušičkách našich dětí. „Byl
jsem hodný? Stačilo to?“ Protože máme v naší
MŠ samé hodné děti, bylo i letošní předvánoční
období ve znamení dárků. Děti se učily nejen
přijímat, ale i obdarovávat, radovat se
z maličkostí, respektovat se navzájem. A před prázdninami už
zase žily očekáváním, co najdou pod stromečkem doma.
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Kalendářní rok 2018 navázal plynule na ten starý, my
jsme dokončili plavecký kurz a pokračovali v přípravách na
ZOH. A věřte nebo ne, děti i my jsme prožívali každý den
olympiády naplno – na lyžích, na bruslích, opravdových nebo
námi vytvořených.
A co nás čeká v nejbližších dnech, týdnech a měsících?
Rádi vás přivítáme v úterý 20.března 2018 v 15:45 na již
tradičních dílničkách. Přijďte posedět, popovídat a tvořit na
téma „Jaro a Velikonoce“.
6.4.2018 pojedou děti do Svitav na divadelní představení.
A hlavně:
Dne 10. května 2018 se bude konat

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
od 16:00 do 18:00 hod.
Přihlášky k zápisu do MŠ si vyzvedávejte od 3. dubna 2018
v mateřské škole, prosíme rodiče, aby si je včas vyzvedli.
Děkujeme a na nové dětičky se moc těšíme.
Učitelky MŠ
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Školní družina
Školní družinu navštěvuje 30 žáků s pravidelnou
docházkou a 12 žáků s nepravidelnou
docházkou. Program družiny navazuje na
školní projekt „Náš region “ a má za úkol
seznámit žáky s nejbližším okolím, je
zaměřen na vztah k naší obci a obcím,
městům, krajině, kultuře a zvykům v blízkém okolí. Obsahuje
celoroční hru pro družstva,, Výpravy do okolí“ a celoroční
družinovou hru ,,Všude dobře, doma nejlépe“ a další tradiční
akce (den pro rodiče, den matek…), které budou navazovat na
avizovaná témata. Pravidla celoroční hry: Každý žák obdržel
putovní deník. Do deníku si zaznamenává důležité informace o
probíraném tématu. A také dostává tiskátka do jednotlivých
kolonek (chování, služba, úkol, výrobek, prezentace, hra,
soutěže, vedení deníku) . Získá-li žák v jednom týdnu tiskátko
do všech kolonek obdrží další tři tiskátka navíc. Tiskátka lze
podle sazebníku proměňovat za různé výhody. (drobný dárek,
počítač, sladkost, výběr činnosti…). Na konci roku se tiskátka
sečtou a vyhlásí se vítězové jednotlivých tříd.
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Témata:
Poličsko - stavby, Opatovec – historie
Česko -Třebovsko - doprava, Opatovec - kultura
Moravsko –Třebovsko - móda, Opatovec – sport
Svitavsko - příroda,Opatovec – příroda
Litomyšlsko – hudba a kultura, Dětřichov
Plánované zábavné dny :
Ať žijí duchové
Vánoční večírek
Módní přehlídka
Hledání pokladu v lese Písáku
Návštěva kina - 2x
Letos již proběhly 3 zábavné dny. Děti byly v kině na
animovaném snímku Emogi. Před Vánocemi jsme se dobře
pobavili na vánočním večírku. Na konci tématu o módě jsme si
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zahráli na Módní přehlídku. Nejprve děti předváděly originální
modely, které si připravily doma. Poté ve skupinách soutěžily
v přípravě modelů na různá zadání. K dispozici měli látky,
šátky, šňůrky, špendlíky a během časového limitu vymýšlely
oblečení na svatbu na pláži, plesové šaty, komplet na vycházku
do přírody apod. Také jsme volili Miss modelka a Miss model
2018, kdy uchazeči kromě správné chůze plnili úkoly z oblasti
modelingu. Na závěr jsme si ještě při volné zábavě zatančili a
zahráli různé hry.
Akce ZŠ - prosinec, leden, únor:
5. 12. - Mikulášská besídka
19. 12. – Vánoční jarmark, kulturní program, posezení s rodiči
20. 12. – Vánoční program na zámku Potštejn
21. 12. - Společné Vánoce MŠ a ZŠ, divadlo JO-JORampouchová pohádka
9. 1. – Společné třídní schůzky s rodiči a dětmi
23. 1. – Školní kolo recitační soutěže – do okresního kola
postoupili tito žáci- Martin Prudil, Zuzana Běhalová,
29.1. Ukázková hodina v 1. třídě
10.2. Vystoupení na setkání seniorů
8.2. Oblastní kolo přírodovědného čtyřboje ve Svitavách ekologie a mineralogie
Kategorie 4. tříd – 1. místo Tomáš Kudýnek
2. místo Matěj Pešek
Kategorie 5. tříd – 3. místo Kateřina Kloudová
12.2. – 16.2. Lyžařský výcvik
22.2. Divadelní představení ve Svitavách Povídejme si děti
22.2. Zápis na zkoušku
26.2. Oblastní kolo recitační soutěže
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TJ SOKOL OPATOVEC
Rozpis utkání I.B třídy mužů - jaro 2018:
Opatovec - Jablonné n. Orl.
Horní Újezd - Opatovec
Opatovec - Řetová
Těchonín - Opatovec
Opatovec - Libchavy
Sloupnice - Opatovec
Opatovec - Tatenice
Mor. Třebová B - Opatovec
Opatovec - Lanškroun B
Opatovec - Ústí n. Orl. B
Zámrsk - Opatovec
Opatovec - FC Jiskra 2008
Dolní Újezd B - Opatovec

So 24.3.
Ne 1.4.
So 7.4.
So 14.4.
So 21.4.
Ne 29.4.
So 5.5.
Ne 13.5.
So 19.5.
So 26.5.
Ne 3.6.
So 9.6.
Ne 17.6.

14:30
16:00
16:00
16:00
16:30
16:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

SPOLEK PATCHWORKU
Již celých 5 let se pravidelně každý měsíc scházíme. Je nás
9, které nadšení pro šití neopustilo.
Máme za sebou spoustu ušitých pěkných věcí, spoustu zážitků
a přátel. V minulosti jsme svými výrobky přispěly místní
školce, soukromé školce ve Svitavách a hračkami dětem z
kojeneckého ústavu.
3 roky po sobě jsme uspořádaly velké výstavy v Kulturním
domě v Hlinsku, kam nás přizval Spolek přátel chryzantém,
který pravidelně poslední dny v říjnu pořádá pod patronací
Pardubického kraje výstavy těchto podzimních květin.
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Pozvání máme již i na letošní rok, kdy jejich spolek slaví 20.
výročí založení.
Dále jsme se účastnily výstavy s drobným prodejem při
rozsvěcení vánočního stromu v Lačnově a na sousedském
setkání před Vánoci v Baníně.
Chtěly bychom poděkovat panu starostovi a celému
zastupitelstvu za jejich vstřícnost a umožnění pravidelně se 1x
za měsíc scházet v prostorách obecního úřadu.
Za celý spolek patchworku Alena Bártová

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
OCHUTNÁVKA OVOCNÝCH VÍN
Dne 13. ledna 2018 se uskutečnil 19. ročník
ochutnávky domácích ovocných vín. Snad
nejslabší ročník ze všech. V naši obci nebylo
skoro žádné ovoce, shánělo se, kde to bylo
možné, a proto bylo vzorků vín na degustaci
velmi málo. Do soutěže jich bylo tentokrát přihlášeno pouze
21. Vzorky vín ochutnávalo asi 47 návštěvníků.
Umístění prvních třech účastníků:
1. Ehrenberger František
2. Vašátko Vlastimil st.
3. Vašátková Marie

černý rybíz
směs
višně

Velký úspěch zaznamenal F. Ehrenberger, který již potřetí za
sebou získal 1. místo. Blahopřejeme všem vítězům.
Vlastimil Vašátko a Jiří Beneš
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Vážený pane starosto, vážení občané obce Opatovce,
milí tříkráloví koledníci v době 1. 1. 2018 – 14. 1. 2018
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
této 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 101
skupinek. V Opatovci koledovaly 3 skupinky.
Díky těmto dobrovolníkům se zde vykoledovalo 21. 005,--.
Celkem bylo na Svitavsku vybráno 487 122,--.
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 sociální 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 bezbariérové
zpřístupnění prvního patra budovy Charity Svitavy v Polní
ulici.
Ještě jednou děkujeme Vám a občanům Vaší obce za
spolupráci a přejeme všem hodně zdraví v roce 2018.
Miriam Holubcová
Koordinátor Tříkrálové sbírky
Rozdělení podle obcí za roky 2016 až 2018:
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OBEC

2016

2017

2018

Brněnec

20 812 Kč

25 265 Kč

29 581 Kč

Březová n.Sv.

22 429 Kč

22 021 Kč

24 404 Kč

3 467 Kč

3 433 Kč

5 914 Kč

22 982 Kč

27 823 Kč

31 543 Kč

Javorník

7 111 Kč

7 147 Kč

10 415 Kč

Kam. Horka

5 036 Kč

5 419 Kč

4 740 Kč

20 935 Kč

24 153 Kč

25 159 Kč

Dětřichov
Hradec n. Sv.

Koclířov

2 100 Kč

Kukle
Opatov

21 769 Kč

20 821 Kč

17 865 Kč

Opatovec

17 879 Kč

18 406 Kč

21 005 Kč

Pohledy

8 409 Kč

8 791 Kč

8 571 Kč

Radiměř

22 939 Kč

22 695 Kč

26 143 Kč

Rudná

4 624 Kč

4 664 Kč

4 770 Kč

Sklené

2 509 Kč

3 252 Kč

4 762 Kč

Svitavy

214 027 Kč 240 980 Kč 260 498 Kč

Vendolí

14 671 Kč

15 272 Kč

6 240 Kč

Želivsko

3 894 Kč

3 411 Kč

3 412 Kč

CELKEM

413 493 Kč

453 553 Kč 487 122 Kč

Z NAŠÍ FARNOSTI…
Dominantou naší obce kromě místního zemědělského družstva
je také kostel Narození Panny Marie z roku 1793. Přemýšlím,
s jakou touhou asi tehdejší obyvatelé bojovali za jeho
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postavení, kolik rukou se podílelo na jeho vzniku, kolik peněz
to muselo stát a kolik nohou už kráčelo po jeho podlaze. Dnes
stále stojí, v dobrém stavu (oproti jiným kostelům v ČR). Už
pramálo lidí touží do něho vejít, pobýt chvíli v lavici, nasát
atmosféru historickou i tu dnešní. Proto Vás ze srdce zvu do
našeho kostelíka, který se právě pro Vás otevírá a rozeznívá
(často i živou hudbou) každou neděli v 10:30. Mnozí možná
nevíte, že k nám od července 2017 jezdí nový kněz, P. Zdeněk
Šilhánek, který přebývá v Opatově na faře. Přikládám tedy pár
slov o něm.
Za farníky Miriam Merkudová
Pocházím z Hrádku u Rokycan. Rodiče se starali o náš kostel
sv. Jakuba. Vyučil jsem se instalatérem u Pozemních staveb
Plzeň a podnik sám mne poslal na Střední průmyslovou školu
stavební, po jejímž absolvování jsem pracoval jako stavební
technik v zemědělském družstvu. V roce 1981 jsem skládal
první řeholní sliby. Rok po maturitě jsem se poprvé hlásil do
kněžského semináře.
Vysvěcen jsem byl 21. srpna 1993 redemptoristou Otcem
biskupem Antonínem Liškou na Svaté Hoře u Příbrami a
nastoupil na šest let na své první místo do Pelhřimova, dále
jsem působil na místech Svatá Hora, Tasovice u Znojma,
Králíky, zde mne oslovil Otec biskup Jan Vokál, zda bych
nechtěl působit v jeho diecézi. Řízením Božím jsem se dostal
do Svojanova a po pěti letech se stěhoval do Opatova, kde
působím od 1. července 2017 a zároveň vypomáhám v
Českomoravské Fatimě v Koclířově.

Uzávěrka příspěvků do dalšího občasníku je 25. 5. 2018
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