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OBECNÍ ÚŘAD
Ve středu 4.7.2018 bude obecní úřad uzavřen.

POPLATKY
Upozorňujeme občany, že splatnost druhé poloviny poplatku za
svoz komunálního odpadu je 31. srpna 2018.

SBĚR ŽELEZA
Obecní úřad pořádá sběr starého železa v pátek 22. 6. 2018,
svoz bude prováděn od 7 hodin. Staré železo můžete zanechat
před domem, odkud bude odvezeno pracovníky obce.

OBECNÍ KNIHOVNA
Obecní knihovna bude o letních prázdninách uzavřena. Pro
zájemce bude otevřena pouze v neděli 29. 7. 2018 od 9 do 11
hodin.
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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.

MUZIKÁL
Máme poslední 3 volné lístky.
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. Na muzikál jsou výborné ohlasy. Před představením
volno v centru.
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Sbor dobrovolných Hasičů Opatovec

pořádá
Memoriál Zdeňka Jasanského
v netradičním požárním útoku






Kdy: V sobotu 21. 07. 2018 od 13.00 hod
Kde: Fotbalové hřiště Opatovec
Občerstvení zajištěno, pochoutky z grilu
Od 19.00 hod živá hudba

Info na Tel: 739252209
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LETNÍ KINO
Jak jsme již v předešlém občasníku napsali v sobotu 11. 8.
2018 po setmění (asi 21.00 hodin) se uskuteční na místním
fotbalovém hřišti promítání letního kina. Výběr filmu letos
necháme na vás. Na webových stránkách obce je anketa, kde
jsou uvedeny 3 filmy (Bajkeři – komedie ČR, Dvě nevěsty a
jedna svatba – komedie ČR, Dvojníci - komedie ČR) a 2
pohádky (Čertoviny – pohádka, Mimi šéf – animovaná
komedie) a vy můžete do 15.7.2018 hlasovat. Titul s nejvíce
hlasy bude promítán.
Vstupné 50,-Kč dospělí, 25,-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 25. 8. 2018 na hřišti TJ
Sokol Opatovec od 15h.
Pro rodiče a jejich ratolesti bude připraveno zábavné odpoledne
spojené s plněním úkolů. Děti se mohou těšit na atrakce na
hřišti a odpolední diskotéku. Pro všechny zajištěna možnost
zakoupení občerstvení v kiosku na hřišti. V případě
nepříznivého počasí se akce nekoná.
Večer na hřišti bude zábava s živou hudbou. K poslechu a
tanci bude hrát kapela ABC. Občerstvení rovněž zajištěno.
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ZAHRÁDKÁŘI OPATOVEC
pořádají 19. 8. 2018 zájezd na
letní FLORU OLOMOUC.
Cena dopravy: 150,- Kč (vstupné
si každý platí sám na místě,
případně můžete využít on – line
předprodej
se
slevou
na
www.flora-ol.cz). Zájemci se
hlaste u Markéty Rybičkové nebo Štěpánky Ehrenbergerové do
5. 8. 2018.

PŘIPRAVUJE SE VE SVITAVÁCH
Výběr z kulturní nabídky:
16. 6. Hřebečský slunovrat
19. 6. Divadlo Járy Cimrmana: Afrika
14. 7. PIVNÍ SLAVNOSTI
11. 8. Písničkáři v parku (Adéla Václavová a Petr Kurečka,
Pekaros, Petr Lüftner) od 19:00
1. 9. 26. Slavnost dechových hudeb od 13 h náměstí Míru u
fontány + mažoretky
Městská dechová hudba Nový Jičín
Sobuláci ze Sobůlek
1. 9. Koncert Michala Hrůzy a Kapely hrůzy
2. 9. POUŤ KE SV. JILJÍ
Cimbálová muzika Aleše Smutného se zpěvákem
Karlem Hegnerem
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Letní kino v Parku od 2.července do 25. srpna vždy
v pondělí, středu a v sobotu.
Prázdniny v Parku Jana Palacha 2018
pohádkové neděle, 15 a 16 h:
1. 7. Bílkovo Kratochvilné divadlo, H. Králové
Sůl nad zlato
Staré pohádky české
15. 7. Dřevěné divadlo Jana Hrubce, Roztoky u Prahy
Aladinova kouzelná lampa
O princi z knížky
29. 7. Divadlo U Staré herečky, Jarmila Vlčková, H. Králové
Šípková Růženka
O líné Liduně a třech přadlenách
12. 8. Hudební pohádky Aleny Kubínové, H. Králové
Španělské pohádky
Zpívající koťata
26. 8. Divadlo Na cestě Liberec, Miroslav Los
Čert a Káča
Princezna na hrášku
promenádní koncerty, 16 h:
24. 6. Žákovský dechový orchestr a Jarda Gang
8. 7. DO Astra Svitavy
22. 7. Boskovická kapela
5. 8. Polský dechový orchestr
19. 8. DO Svitavská dvanáctka
Bližší informace na www.kultura-svitavy.cz
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V uplynulých třech měsících oslavili svá životní jubilea tito
občané:
87 let Josef Chadima
Marie Jokešová
84 let Věra Hárovníková
83 let František Kalánek
75 let Josef Košnar
70 let František Baťa
Miluše Žižková
Zdeňka Částková
60 let Helena Tocháčková
50 let Irena Malinová
Michal Honc
Jiří Doskočil
Věra Janečková
Alena Hudcová
18 let Jakub Sekyra
Všem oslavencům přejeme do dalších let pevné zdraví, stálý
optimismus a radost ze života!

Narození:

Michaela Merkudová

Úmrtí:

Anna Chaloupková
Anna Hýblová
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SVAZ ŽEN OPATOVEC
Taneční Opatovec 2018
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 by se podle zájmu
konal v kulturním domě v Opatovci vždy v pátek
v podvečerních hodinách (5 večerů po 2 hodinách) v měsících
říjen a listopad.
Předpokládaná cena 300-500,- za osobu, tedy 600-1000,- Kč za
pár. Přihlásit se může každý, věk nerozhoduje (vhodné mít
tanečního partnera).
Nyní zjišťujeme předběžný zájem o tuto akci a podle vašich
reakcí se kurz bude konat nebo ne.
Zájem o přihlášení na taneční v tomto roce hlaste do 31.7.2018
u paní Markéty Rybičkové na telefonu 605 837 910.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
A přišlo jaro…. Přivítali jsme ho s dětmi a rodiči na
velikonočních dílničkách. Tak jako minule jsme si je všichni
užili, poseděli, popovídali, tvořili.
Snad nejdůležitější událostí jara, kromě příletu čápů,
byl zápis nových dětí na školní rok 2018/19. Všechny čtyři
děti, které si přišly v doprovodu rodičů prohlédnout naši školku
a ukázat, co všechno umí, byly přijaty, a my věříme, že se na
nás těší alespoň tak jako my na ně.
Ani na kulturu jsme nezapomínali. Udělali jsme si výlet
do Svitav na pohádku O kohoutkovi a slepičce a do MŠ za
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námi opět přijelo dětmi oblíbené Hudební divadlo netradičně.
Byli jsme překvapeni a zároveň potěšeni, že si děti půl roku
pamatovaly detaily minulého představení.
Blížící se konec školního roku přináší již tradiční akce –
návštěvu fotografa, malou oslavu Dne dětí, Zahradní slavnost a
školní výlet. Ten bude úplně poslední červnovou akcí a
zároveň i rozloučením s našimi předškoláky, kterým přejeme
hodně radostí a úspěchů ve škole. A těm ostatním – krásné a
bezpečné prázdniny.

Mateřská škola bude o velkých
prázdninách uzavřena
od 16.7. do 17.8. 2018.

učitelky MŠ
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ZŠ OPATOVEC
Naše škola je zapojena do projektu Ovoce do
škol a Mléko do škol. V rámci těchto programů
dostávají žáci každý týden zdarma ovoce nebo
zeleninu a mléko. Kromě toho můžeme využít
tzv. doprovodné programy. Letos to byla
jednorázová nabídka - koše plného exotického ovoce a tří
krabic plných mléčných výrobků. Podmínkou je připravit akci,
které se zúčastní všechny děti, nafotit fotografie a s popisem
akce je poslat organizátorům. Nabídku jsme přijali a
v pracovních činnostech s žáky 1. a 2. třídy vyráběli dle vlastní
fantazie jednoduchou pomazánku z dostupných mléčných produktů a
vytvářeli tak zdravou svačinku.

S žáky 3., 4. a 5. ročníku jsme navíc procvičili i učivo o hmotnosti,
objemu a měrných jednotkách. Proto museli podle receptu odvážit na
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různých typech vah jednotlivé ingredience. Podle receptu je
zpracovat a namazat na rohlíky, ozdobit vybraným ovocem a
prezentovat chutné jednohubky.

Dále jsme dodané výrobky využili na Dni pro rodiče, kde děti
s rodiči v jednotlivých skupinách vyráběli ovocný salát a zdravé
originální chlebíčky. Program letošního dne pro rodiče vycházel
z celoročního projektu Náš region. Všechny úkoly byly založeny na
kreativitě soutěžících družstev. Prvním úkolem bylo vytvořit
z přidělených kostek a tvarů jednu prostorovou a jednu plošnou
stavbu, dominantu apod. z našeho okolí. Před druhým úkolem byly
v altánku nachystány látky, šátky, gumičky, špendlíky, nůžky, pásky
a úkolem bylo ,,spíchnout“ model na jednoho chlapce a jednu dívku
s názvem „Trendy 2018“. Také družstva vyráběla plakát, který
představil některou z akcí v okolí. Došlo i na skládání písně – rodiče
s dětmi si měli poradit s písní - Představte si, představte si, co je
krásy v okrese. Musíme konstatovat, že se všem povedlo složit
několik velmi zdařilých slok. Posledním úkolem měli soutěžící
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dokázat, jestli v nich
dříme
duch
litomyšlské rodačky
Magdalény
Dobromily Rettigové,
což bylo vytvoření
výše
zmíněných
chlebíčků a ovocného
salátu.
Jednotlivé
úkoly si družstva
navzájem hodnotila.
Na
závěr
byly
oceněny
nejen
nejlepší týmy, ale
všichni, co se snažili.
Rodiče ještě opekli
s dětmi
párky,
poseděli a pak už si
děti
užívaly
dobrodružství
při
spaní ve škole.
Akce ZŠ v měsíci březnu, dubnu a květnu:
Exkurze do Svitav
2. kolo přírodovědného čtyřboje ve Svitavách – mineralogie a
biologie člověka
Vendula Abrlová – kat. 5. třída - 1.místo
Kateřina Kloudová - kat. 5. třída - 2. místo
3. kolo přírodovědného čtyřboje ve Svitavách – poznávání živočichů
Kateřina Kloudová -kat. 5. třída - 1. místo
Vendula Abrlová – kat. 5. třída – 2.místo
Tomáš Kudýnek – kat. 4. třída – 2.- 3.místo
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4. kolo přírodovědného čtyřboje ve Svitavách – poznávání rostlin
Kateřina Kloudová - kat. 5. třída - 1. místo
Vendula Abrlová – kat. 5. třída – 2. místo
Tomáš Kudýnek – kat. 4. třída – 2.- 3.místo
Matěj Pešek – kat. 4. třída – 2.- 3.místo
Týden s knihou
Návštěva filmového představení Čertoviny
Zápis do první třídy
Návštěva knihovny ve Svitavách – žáci 1. třídy

Školní výlet na zámek v Litomyšli a do záchran.stanice Pasíčka
Program na Dni matek
Soutěž ve sběru starého papíru
Den pro rodiče a spaní ve škole
Zábavná odpoledne v ŠD - Módní přehlídka a Vodní hrátky
Projektové dny - Spisovatelé našeho kraje

DEN MATEK
Dne 19. 5. 2018 již po čtyřiadvacáté uspořádal obecní úřad ve
spolupráci s místní základní školou a mateřskou školou tradiční
oslavu Dne matek.
Děti ze školy a školky nezapomněly na
své maminky a babičky a pod vedením
učitelek pilně trénovaly několik měsíců,
aby mohly všem předvést pěkné
představení. Celé vystoupení začalo
připomínkou dne matek před pěti lety, kdy
současné páťačky tancovaly v první třídě
s tatínky. Vystoupení se promítalo na
plátno a poté nám děvčata a tatínci
předvedli představení na píseň „Až se zítra probudíš“. Bylo
zajímavé sledovat, jak nám děvčata za těch pět let vyrostla a
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dospěla. A odvaha tatínků byla opět oceněna velkým
potleskem. Děti z mateřské školky nacvičily krásnou pohádku
„O dvanácti měsíčkách“ a předvedly nám tance „Vrabčáci“ a
„Koťata“. Děti ze základní školy zpívaly, hrály na flétny a
recitovaly. Paní Petra Peňázová opět v kroužku aerobiku
nacvičila s děvčaty dvě svižné sestavy. Velký úspěch měly
scénky, které děti ze školy pro naše maminky zahrály. Byly to
„Móda, móda“ a cvičení jogínů ze školní družiny „Zámecká
zahrada“. Snad největší úspěch měla velmi vtipně secvičená
scénka „Hrajeme si na olympiádu“. Zde nám děti přiblížily
různé disciplíny jako například plavání, hod diskem, orientační
běh a akvabely.
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. Ještě po
odchodu ze sálu bylo od maminek slyšet, jak bylo letošní
vystoupení povedené, vtipné a všechny potěšilo. Příjemné bylo
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
velké úsilí a trpělivost při 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

AKCE – UKLIĎME ČESKO
Dne 7. dubna jsme se podruhé sešli k úklidu naší obce a okolí v
počtu 34 lidí (loni nás bylo 11). Z nich polovina byly nadšené
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děti. Vyčistili jsme od odpadků vlakovou zastávku v Lačnově,
okolí a kraje silnice u benzinové pumpy, „starou silnici“

ke hřbitovu a silnici od závor k hlavní silnici. Úklid nám trval
celé dopoledne, které jsme zakončili na hřišti opékáním buřtů.
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Bylo krásné slunečné počasí, takže jsme se i opálili :) Letos
jsme nasbírali cca 40 pytlů odpadků a mnoho pneumatik či
jiných autodílů, které odvezl obecní traktor s vlečkou. Moc
děkuji všem zúčastněným a OÚ za pomoc, mám radost, že jim
na prostředí, ve kterém žijeme, záleží. Bylo to příjemně
strávené dopoledne.
Do budoucna prosím, buďme ohleduplní k 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.
Návštěva z Velkých Losin do Svitav
Já bych pozvala svoji sestřenici Žanetu do Svitav, protože je to
tam hezké. Viděla by tam školu na náměstí. Podívala by se tam
na známý svitavský park Jana Palacha. Prošla by tam spoustu
krásnými místy např. rybník Rosnička. Na Rosničce je to
krásné a velké, je tam dětské hřiště i lavičky na posezení.
Poslala bych ji tam hlavně proto, že je tam docela dost velký
stadion a u něj je hřiště a potom ještě malé hřiště na stadionu.
Je tam i v létě koupaliště. Mohla by se tam i vykoupat, protože
je tam krytý bazén. Viděla by tam kostel a radnici. Mohla by
tam i přespat v hotelech např. Slávia. V létě by tam viděla
každou středu na náměstí trhy. Kdyby se tam přijela podívat na
vánoce, viděla by tam večer na náměstí vánoční strom. Každé
léto se tam konají poutě kousek u školy na náměstí Míru a u
semaforu vedoucího na autobusové nádraží. Šla bych se s ní
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podívat i na nově postavenou halu Šapitó na stadionu. Prošla
by i před budovou Fabrika. Odpoledne by jsme se šly najíst do
nějaké restaurace např. do Astry.
Ingrida Trofimová, 5. třída
Návštěva z Brna
V létě na prázdniny má ke mně přijet moje kamarádka Nikolka
z Brna. Ráda bych jí ukázala celý Opatovec, ale vybrala jsem
si svoje oblíbené místo rybník Sychrovec, kam ráda chodím.
Ukážu jí, jak na rybníku plavou labutě a kačeny, které společně
nakrmíme. Pak se dáme dál po cestě do lesa, kterému se říká
Písák, protože tam je malá skála z kamene a písku. Dá se po ní
lézt a sklouznout se dolů. Můžeme si postavit bunkr a sbírat
šišky a houby. Můžeme vidět zvířata třeba srnky. Myslím si, že
se jí bude v Opatovci líbit, protože ve městě nic takového není.
Vendula Abrlová, 5. třída

TJ SOKOL OPATOVEC
Tabulka I. B třídy mužů:
Poř.
1. Zámrsk
2. Ústí nad Orlicí B
3. Libchavy
4. Jablonné nad Orlicí
5. Tatenice
6. Jiskra 2008
7. Sloupnice
8. Lanškroun B
9. Moravská Třebová B

+
21
16
16
15
15
12
12
8
7
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0 2 2
4 5
4 5
2 8
1 9
3 9
1 12
8 9
7 11

Skóre
98:24
57:25
80:51
64:46
77:51
76:44
44:50
50:44
38:52

Body
67
55
54
48
47
40
38
34
31

10.
11.
12.
13.
14.

Dolní Újezd B
Opatovec
Řetová
Těchonín
Horní Újezd

8
9
5
4
1

3
3
5
3
4

14
13
15
18
20

55:74
40:60
34:56
40:115
18:88

30
30
24
15
9

Kolo před koncem soutěže je jasné, že se nakonec Opatovci
podařilo zachránit existenci v nejnižší krajské soutěži. Poslední
kolo sehraje Sokol Opatovec proti béčku Dolnímu Újezdu v
neděli 17.6. od 17:00 na jeho hřišti, kde ještě může zabojovat o
konečné 9. místo. Děkujeme tímto sponzorům za podporu v
uplynulé sezóně, zejména panu Ing. Petru Ruskovi za jeho
finanční výpomoc a zároveň všem fanouškům za jejich přízeň.
Tým TJ Sokol Opatovec

INZERCE
Zemědělské obchodní družstvo Opatovec


nabízí:

Prodej obědů v ceně 48,- Kč/kus. Nově výběr ze dvou hlavních
jídel.


přijme:

Pomocnou sílu do závodní kuchyně na zkrácený úvazek (9.30 13.30 hod). Bližší informace na tel. 705 200 945
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Uzávěrka příspěvků do dalšího občasníku je 25.8.2018
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