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OBECNÍ ÚŘAD
Připomínáme občanům, že druhou polovinu místního poplatku
za komunální odpad je třeba zaplatit nejpozději do 14. září
2018.

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 16.-17. listopadu. Jediné svozové místo bude obecní
sklad u autobusové zastávky „U Mlýna“.
Pátek 16.11. od 15:00 do 17:00 hod.
Sobota 17.11. 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.

VOLBY
V Obci Opatovec bude voleno 9 členů zastupitelstva obce.
Volby do Zastupitelstva obce Opatovec se budou konat ve
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dnech 5. a 6. října 2018 v zasedací místnosti budovy Obecního
úřadu Opatovec, Opatovec 40. V pátek 5. října se bude
hlasovat od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 6. října se bude
hlasovat od 8:00 do 14:00 hod. Hlasovací lístky budou
doručeny voličům na adresu jejich trvalého pobytu v Opatovci
do poštovních schránek nejpozději do úterý 2. října 2018.
Voličem je státní občan ČR, ale i státní občan jiného členského
státu EU, který alespoň v první den voleb (nejpozději 5. října
2018) má trvalý pobyt v obci (státní občan jiného členského
státu EU na základě judikatury i registrovaný přechodný pobyt
v obci), dále který alespoň druhého dne voleb (nejpozději 6.
října 2018) dosáhne věku 18 let. Volič – cizí státní občan EU s
trvalým nebo přechodným pobytem v obci musí však sám
požádat u obecního úřadu o zápis do Dodatku stálého seznamu
voličů, a to nejpozději do středy 3. října 2018 do 16:00 hod.,
pokud již není v tomto seznamu zapsán v minulosti a to i u
jiného obecního úřadu. Pro volby do zastupitelstev obcí se
nevydávají voličské průkazy.
V naší obci se budou souběžně s konáním volem do
zastupitelstva obce konat také volby do 1/3 Senátu PČR.
Případné druhé kolo voleb do Senátu PČR se uskuteční ve
dnech 12. a 13. října 2018. Pro volby do 1/3 Senátu PČR může
být obecním úřadem vydán voličský průkaz.

PODĚKOVÁNÍ
Zemědělské obchodní družstvo Opatovec děkuje tímto
dobrovolným hasičům, Obci Opatovec a všem, kteří pomáhali
při zásahu u požáru seníku v areálu družstva a při jeho
následném dohašování za veškerou pomoc a obětavou práci při
tomto zásahu.
ZOD Opatovec
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PODĚKOVÁNÍ
V letošním roce končí své působení v zastupitelstvu obce paní
Marie Vašátková. V zastupitelstvu obce pracovala 5 volebních
období, od roku 1994 do 2006 ve funkci starostky. Od roku
2010 do 2018 jako předsedkyně kulturní komise, kde se pod
jejím vedením podařilo zorganizovat mnoho pěkných
kulturních akcí a výstav. Cením si jejího zodpovědného
přístupu k práci, spolehlivosti a snahy o to, aby naše obec stále
žila kulturním životem.
Chtěl bych jí z tohoto místa poděkovat jménem členů
zastupitelstva obce za vykonanou práci, za její ochotu a
vstřícný přístup k činnostem a akcím naší obce.
Martin Smetana – starosta obce

OHLÉDNUTÍ ZA VOLEBNÍM OBDOBÍM
2014-2018
Vážení spoluobčané, dovolte, abych jménem Zastupitelstva
obce Opatovec připomněl práci zastupitelstva v právě končícím
volebním období 2014-2018. Během volebního období došlo
v zastupitelstvu k jedné změně v roce 2016, kdy odstoupila ze
zastupitelstva paní Michaela Kloudová a v mandátu zastupitele
pokračoval pan František Kalánek. Mimo povinných výborů
finančního a kontrolního, pracovaly při zastupitelstvu komise.
Kulturní komise pod vedením paní Marie Vašátkové, komise
pro obnovu venkova pod vedením Bc. Marka Šislera a komise
pro zadávání veřejných zakázek pod vedením pana Lukáše
Kudrny.
Zastupitelstvo se především zabývalo investicemi do obecního
majetku (kulturní dům,
komunikace, vodovod, veřejné
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osvětlení,..), ale nezapomínalo i na kulturní a společenské
záležitosti naší obce. Jsou zachovávány tradiční oslavy dne
matek, setkání seniorů, vánoční koncerty, rozsvěcení
vánočního stromu a výstavy v kulturním domě. Díky výborné
spolupráci s místními organizacemi jsou každoročně pořádány
akce pro děti, na které navazuje večerní zábava na hřišti. Ve
spolupráci s obcí Opatov jsou pravidelně pořádány zájezdy na
divadelní představení a muzikály. V letošním roce jsme již
podruhé realizovali promítání letního kina na fotbalovém hřišti.
Významné realizované akce:
2015
Rekonstrukce vodovodu u okálů
Zateplení kulturního domu a rekonstrukce
vnitřních prostor
Bezdrátový rozhlas a protipovodňové hlásiče
2016
Oprava spodních komunikací v Opatovci
Prodloužení vodovodu
Výměna židlí v kult.domě
Oprava klubu důchodců a soc.zařízení
Veřejné osvětlení I.etapa
Rekonstrukce hasičské zbrojnice I.etapa
2017
Přeložka vodovodu – Český Lačnov
Rekonstrukce vodovodu u ZŠ
Zastřešení u kabin a zpevněná plocha
Veřejné osvětlení II.etapa
Komunální traktor ISEKI, kontejnery
Rekonstrukce hasičské zbrojnice II.etapa
2018
Revitalizace víceúčelového hřiště
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4.147 tis.
2.866 tis.
2.009 tis.
1.267 tis.
215 tis.
280 tis.
243 tis.
1.777 tis.
269 tis.
139 tis.
164 tis.
788 tis.
1.979 tis.
765 tis.
156.tis.
117 tis.

Rekonstrukce komunikace za školou (v realizaci) 3.103 tis.
Propojení vodovodních řadů a následná rekonstrukce
komunikace (č.p. 15 – č.p. 13)
363 tis.
Většina akcí byla spolufinancována z dotací Pardubického
kraje, MAS Svitavy nebo z programů ministerstev.
Závěrem bych rád poděkoval členům zastupitelstva za práci
v tomto volebním období a ocenil jejich přístup při řešení
obecních záležitostí na zasedáních zastupitelstva.
Martin Smetana – starosta obce

ČESKÝ SVAZ ZAHRÁDKÁŘŮ
OPATOVEC
Moštování
V měsíci říjnu bude v kabinách TJ Opatovec
probíhat moštování. Množství ovoce, ze
kterého budete moštovat, nahlaste při
objednání termínu u paní Ehrenbergerové na
tel. čísle 731 821 915.

Taneční
Od 5. října (5. 10., 19. 10., 2. 11., 9. 11. 16. 11) budou probíhat
od 20 hodin v kulturním domě v Opatovci taneční kursy pod
vedením tanečních mistrů Knířových.

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Mateřské centrum Tlapička bude v měsíci říjnu
pořádat Halloweenský lampionový průvod na
fotbalovém hřišti v Opatovci. Opět bude
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přichystáno pro děti drobné pohoštění, zábavné aktivity a
nebude chybět ani vypouštění balónků s přáním pro Ježíška.
Datum a čas bude ještě upřesněn.
Všechny Vás srdečně zveme!
MC Tlapička

VÝSTAVA
Ve dnech 1.-2. 12. 2018 se uskuteční výstava keramiky
v kulturním domě v Opatovci. Vystavovat budou ženy
z kroužku keramiky společně s dětmi ze ZŠ a MŠ Opatovec.
Na místě bude probíhat i prodej těchto výrobků. Výstava bude
otevřena v sobotu od 14 do 18 hod. a v neděli od 14 do 19 hod.
Všechny srdečně zveme.
Hana Krčmářová

ČERTOVSKÁ BESÍDKA
Parta sousedů Vás srdečně zve na
ČERTOVSKOU BESÍDKU, která se koná
dne 1. 12. 2018 od 15 hod. v Kulturním
domě v Opatovci.
Pro děti a dospělé je zajištěno bohaté občerstvení.
Vstupné dobrovolné.
„PARTA SOUSEDŮ“
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ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Zastupitelstvo obce zve srdečně všechny občany
v neděli 2. 12. 2018 v 17h k fotbalovému hřišti
v Opatovci na – rozsvěcení vánočního stromu.
Vezměte svoje děti a vnoučata a přijďte si
společně s dětmi z místní ZŠ zazpívat známé
vánoční koledy. Pro zahřátí budou připraveny teplé nápoje.
Těšíme se na Vás

ADVENTNÍ KONCERT
Kulturní komise oznamuje, že se
v měsíci prosinci uskuteční v kostele
v
Košířích
vánoční
koncert
pěveckého sboru Červánek pod
vedením Karla Saxe. Termín a čas koncertu bude upřesněn
v dalším čísle občasníku. Vstupné dobrovolné.
Všechny občany zvou členové kulturní komise

ZÁJEZD NA MUZIKÁL A ČINOHRU
PLÁNUJEME PODZIMNÍ ZÁJEZDY DO PRAHY DO
DIVADLA, do 20. 9. ale musíme objednat vstupenky. Pokud
se
chcete
zúčastnit, ZÁVAZNÉ
REZERVACE
ZÁJEZDŮ nahlaste
na
OÚ
(stačí
telefonicky
461 593 153), platit se bude až v říjnu a listopadu (při platbě si
vyberete místo v divadle a autobuse a můžete si objednat
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muzeum voskových figurín). Oba zájezdy odjezd z Opatovce
kolem 8 h, cena: 600,- Kč.
21. 10. muzikál Královna Kapeska (od 14.30 h, div.
Hybernia), volné pokračování muzikálu Kapka medu pro
Verunku, životní osudy král. rodů Popelky, Zlatovlásky, Honzy
a Kapesky - Královny přírodních sil… + za poloviční vstupné
možnost návštěvy znovuotevřeného Muzea voskových figurín
a belgické čokol. – v případě malého zájmu se nepojede.
24. 11. činohra Tři letušky v Paříži (od 14 h, Div. Radka
Brzobohatého hraje v div. MANA), situační komedie, kde
lásky přilétají a odlétají… + před představením „zastávka“
v nákupním centru
Vstupenky se domlouvají na OÚ v Opatovci do vyprodání
kapacity 48 míst (při zaplacení si vyberete místo v hledišti i
v autobuse).

PŘIPRAVUJE SE VE SVITAVÁCH
Kultura ve Svitavách září –prosinec 2018:
Ladislav Zibura – cestovatel – Fabrika
Svatováclavský košt – náměstí
Benefice pro Charitu Svitavy - Fabrika
4TET – Fabrika
Dejvické divadlo: Racek – Fabrika
Rybičky 48 – Fabrika
Oslavy 100 let Československa – náměstí, muzem,
Fabrika
9.11. Veselá trojka+ Duo Aramis
14.11. Cirk La Putyka: Up End Down – Fabrika
16.11. Shirley Valentine: hraje Simona Stašová – Fabrika
17.9.
29.9.
8.10.
10.10.
22.10.
27.10.
28.10.
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29.11. Kryštof – Fabrika
2.12. Rozsvěcení Vánoční stromu – náměstí + adventní
koncert v kostele Navštívení Panny Marie
8.12. Rybova Česká mše vánoční – Fabrika
9.12. Vánoce ve Svitavách – muzeum, Tyjátr, Fabrika,
náměstí
11.12. Janek Ledecký – Fabrika
18.12. Eva Urbanová + Barocco sempre Giovani – Fabrika
25.12. Vánoční bigbít – Fabrika
Více informací a program
www.kultura-svitavy.cz .

letního

kina

naleznete

na

KOTLÍKOVÉ DOTACE
Informace o vyhlášení 4. výzvy na kotlíkové dotace v
Pardubickém kraji Pardubický kraj vyhlásil dne 5. 9. 2018 4.
výzvu na kotlíkové dotace v Pardubickém kraji Úplné znění
výzvy včetně příloh a pokynů k vyplnění žádosti je dostupné na
internetových stránkách www.pardubickykraj.cz/kotlikovedotace.
Termíny výzvy a předkládání žádostí:
Datum vyhlášení výzvy: 5. září 2018
Datum zahájení příjmu žádostí: 9. října 2018 (pouze
elektronicky)
Datum ukončení příjmu žádostí: 10. prosince 2018 ve 12 hod.
V závislosti na objemu přijatých a zaregistrovaných žádostí
může být vzhledem k alokaci výzvy lhůta ukončení příjmu
žádostí zkrácena. Informace o této skutečnosti bude s
dostatečným předstihem oznámena.
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Kontaktní osoby:
Ing. Milan Bodeček, tel.: 466 026 643, e-mail:
milan.bodecek@pardubickykraj.cz
Ing. Eva Izáková, tel.: 466 026 325, e-mail:
eva.izakova@pardubickykraj.cz
Ing. Jana Nováková, tel.: 466 026 489, e-mail:
jana.novakova@pardubickykraj.cz
Ing. Ivana Musilová, tel.: 466 026 340, e-mail:
ivana.musilova@pardubickykraj.cz
Bc. Helena Kápičková, tel.: 466 026 409, e-mail:
helena.kapickova@pardubickykraj.cz
Mgr. Jiří Kyral, tel.: 466 026 343, e-mail:
jiri.kyral@pardubickykraj.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Prázdniny nám utekly jako voda. Doufáme, že jste si je
všichni užili a jste plni nové síly a energie do nového školního

roku 2018/2019. Naši školičku budou letos navštěvovat čtyři
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nové děti, na které se velice těšíme. Věříme, že jejich adaptace
proběhne v klidu a bez zbytečných slziček.
Od září budeme mít ve školičce novou paní učitelku,
která již už ve školce pracovala, tudíž děti i prostředí naši
školky je jí dobře známé. Na děti se velice těší.
Jako v předešlém školním roce nás čeká spousty akcí.
V letošním roce se budeme snažit nabídnout i akce, které pro
děti budou nové. Více o nich se dozvíte na třídních schůzkách,
které se budou konat druhý zářijový týden. Upřesnění data
bude vyvěšeno v prostorách mateřské školy.
V nejbližší době se budou konat tyto akce:
- Drakiáda
- Lesní pedagogika – vycházka do lesa, která bude
spojena s úkoly připravenými od lesního pedagoga
Učitelky MŠ
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Prázdninami skončil další školní rok. Byl to za
posledních 30let rok rekordní, co se týče počtu
žáků – školu navštěvovalo 45 dětí.
Celý rok nás provázel, školní projekt Náš
region zahrnoval 5 projektových dnů,
návštěvu měst Polička a Svitavy, výlet do
Litomyšle a besedu o Moravské Třebové. A také Den pro
rodiče zaměřený na kreativní úkoly související s naším okolím.
Během všech akcí žáci poznávali náš region z různých pohledů
a stránek. Při plnění úkolů získávala jednotlivá družstva body,
které se sečetly, a bylo vyhlášeno nejlepší družstvo: Rotunda
Sv. Kateřiny ve složení Kloudová K., Kudýnek T., Herzánová
N., Pohorský M., Kopecká K., Kudláček P., Grundová M.
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Celoroční družinová hra měla název Všude dobře, doma nejlíp.
Zabývala se jednotlivými tématy našeho regionu. Děti si vedly
putovní deník, do kterého si kreslily zážitky a získávaly
tiskátka za jednotlivé úkoly. Vítězi družinové hry se stali:
1.třída- M. Grundová, 2. třída- K. Hrochová, 3. třída- T.
Molišová.
Absolutním vítězem se stala Anežka Ehrenbergerová

Naše další úspěchy:
Obvodní kolo přespolního běhu:
1. m.- Herzánová (3.tř), 2. m.- Peňázová (3.tř)
Přírodovědná soutěž:
Celkové pořadí: 2. m.- Kudýnek T. (4.tř), 3. m.- Pešek M.
(4.tř.), 1.m. Kloudová K. (5.tř.) a 2.m Abrlová V. (5.tř.)
Matematický Cvrček:
1. m.- Hartmanová, 2. m.- A.Kloudová, 3. m. -Hrochová
Matematický Klokánek:
1. m.- K. Kloudová, 2. m.-Vala, 3. m. – K. Sajlerová
Testy Kalibro:
3. ročníkČJMPRVPř.základ4.ročník-

ϴ ZŠ

ϴ ČR

71,2 %
37,0 %
71,4 %
58, %

50,2 %
36,0 %
55,6 %
44,5 %

ϴ ZŠ

ϴ ČR
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ČJ
M
AJ
5. ročník
ČJ
M
hum.základ
př.základ
AJ
ek.dovednosti

64,4 %
43,8 %
78, 5 %

58,8 %
46,9 %
59, 4 %

ϴ ZŠ
65,9 %
49,7 %
66,3 %
70,4 %
65,7 %
58,4 %

ϴ ČR
65,1 %
35,7 %
58,2 %
60,5 %
67,3 %
57,6 %

Školní olympiáda: atletický čtyřboj:
1. třída M. Staša T. Vodstrčil
2. třída M. Pohorský B. Šamalíková
3. třída T. Mrštný V. Peňázová
4. a 5. třída K. Kloudová K. Kudrnová
Literární soutěž OÚ Opatovec:
Zasláno 9 prací. 1. m.- I. Trofimová(5.tř), V. Abrlová(5.tř)
Sběr papíru:
1.m.- T. Kudýnek (4.tř), 2. m.- A.Kloudová (3.tř), 3. m.- B.
Šamalíková (2.tř)
Recyklovaní:
1.m.- T. Mrštný (3.tř), 2. m.- K. Sajlerová (5.tř.), 3. m.- Z.
Běhalová (1.tř)
Akce v měsíci červnu:
Dopravní hřiště
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Návštěva předškoláčků v 1. třídě
Pasování prvňáčků na čtenáře - knihovna Svitavy
Projektový den - Králova zahrada- EMV
Zahradní slavnost - vyřazování předškoláků, loučení
s páťáky
Na závěr chceme poděkovat Honebnímu společenství
Opatovec za finanční příspěvek, paní Molišové za zajištění
sponzorských darů, panu Lukáši Kudrnovi za obstarání
náročné rekvizity na vystoupení ke Dni matek, paní
Peňázové za vedení kroužku aerobiku a panu Burešovi za
ozvučení našich veřejných vystoupení. Panu starostovi a
celému zastupitelstvu za podporu a dobrou spolupráci po
celé právě končící volební období.

Učitelky ZŠ Opatovec
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V uplynulých třech měsících oslavili svá životní jubilea tito
občané:
92 let Růžena Přívratská
Miluška Tomešová
84 let Josef Sajdl
82 let Jana Sokolová
81 let Helena Janková
Zdeňka Maděrová
75 let Jana Jansová
70 let Jindřich Šmíd
Naděžda Jansová
Eva Marešová
Vlastimil Vašátko
Anna Tomešová
60 let Helena Merkudová
50 let Dana Bémová
18 let Světlana Kopecká
Veronika Macků
Petr Svěrák
Kateřina Olbertová
Všem oslavencům přejeme do dalších let pevné zdraví, stálý
optimismus a radost ze života!
Narození:

Ida Prchalová

Úmrtí:

Dominik Urbanec
Jarmila Sekvardová

Sňatky:

Kamila Svobodová – Lukáš Čelko
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SDH OPATOVEC
Ukončení sportovní sezóny mladých hasičů za rok 2018
Začínající opatovecké sdružení mladých hasičů se v roce 2018
doposud zúčastnilo tří soutěží, ze kterých si odvezlo dva
poháry za třetí místo a jeden pohár za místo první. V této
sezoně nás čeká ještě poslední soutěž, a to 22.9. v Opatově.

V průběhu zimy se mladí hasiči budou připravovat na
náročnější kategorii „hru PLAMEN“.
Děkujeme jim za vynaložené úsilí a přejeme hodně sil do
dalšího období.
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Vedoucí mladých hasičů

TJ SOKOL OPATOVEC
Tabulka I. B třídy mužů:
Poř. mužstvo
1. Semanín
2. Jiskra 2008
3. Dolní Újezd B
4. Pomezí
5. Tatenice
6. Sloupnice
7. Jablonné n. O.
8. Jablonné n. O.
9. Lanškroun

+
3
3
2
3
2
1
2
1
1

0
1
1
2
0
2
2
1
1
1

0
0
0
1
0
1
1
1
2
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skóre
15:8
11:5
11:5
11:3
12:8
8:3
7:4
3:4
6:8

body
10
10
10
9
9
7
7
6
4

10.
11.
12.
13.
14.

Janov
Moravská Tř. B
Žichlínek
Řetová
Opatovec

0
1
0
0
0

2
0
2
1
1

2 12:17
3 4:12
2 8:14
3 4:14
3 2:12

4
3
2
2
1

Zbývající utkání na podzim 2018:
Semanín - Opatovec
Opatovec - Janov
Žichlínek - Opatovec
Opatovec - Tatenice
Lanškroun B - Opatovec
Dolní Újezd B - Opatovec
Opatovec - Řetová
Mor. Třebová B - Opatovec
Opatovec - Jiskra 2008

sobota 8.9.
sobota 15.9
neděle 23.9.
sobota 29.9.
sobota 6.10.
sobota 13.10.
sobota 20.10.
neděle 28.10.
sobota 3.11.

10:15
16:30
16:00
15:30
15:30
15:00
15:00
14:00
13:30
TJ Sokol Opatovec

----------------------------------------------------------------------------

INZERCE
ZOD Opatovec přijme kuchaře/kuchařku a pomocnou
sílu do závodní jídelny.
Informace na tel. 705 200 945

Uzávěrka příspěvků do dalšího čísla je 15. 11. 2018
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