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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 2019.

ODPADY
Svoz plastů 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 31. 5. - 1. 6. a následně 15. 11. - 16. 11. 2019. Jediné
svozové místo bude obecní sklad u autobusové zastávky „U
Mlýna“.
Pátek
Sobota

31. 5. od 15:00 do 17:00 hodin
1. 6. od 9:00 do 11:00 hodin

Pátek
Sobota

15.11. od 15:00 do 17:00 hodin
16.11. od 9:00 do 11:00 hodin

Velkoobjemový a nebezpečný odpad je možné odevzdat do
svozového místa pouze v těchto termínech. Odkládání
odpadu ke skladu mimo výše stanovené dny je zakázáno.
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PŘERUŠENÍ DODÁVKY VODY
V období od 15. 4. do 26. 4. 2019 bude na území celé obce
s výjimkou Starého Valdeku probíhat I. etapa výměny hydrantů
a sekčních uzávěrů na vodovodu. Stavební práce budou
prováděny vždy od 8:00 do 15:00 hodin. V těchto dnech je
nutné počítat s postupným přerušením dodávky vody na dobu
nezbytně nutnou při montáži potrubí.

SBĚR PAPÍRU
Letos bude sběr papíru probíhat ve stejném termínu jako svoz
nebezpečného a velkoobjemového odpadu. 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
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.

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2019
Příjmy (v tis. Kč)
Daně a poplatky
Dotace od obce Mikuleč na JPO
Zemědělství a lesní hospodářství
Nájemné z vodovodu
Kultura-nájemné z kult. domu
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10491,00
20,00
325,00
187,00
37,00

Sport-víceúčelové hřiště
Nebytové hospodářství-nájmy
Ostatní komunální služby
Ochrana živ.prostředí - tříděný odpad
Všeobecná veřejná správa-místní správa
Finanční operace-úroky
Celkem příjmy

19,00
21,00
20,00
53,00
2,00
1,00
11176,00

Výdaje (v tis. Kč)
Zemědělství a lesní hospodářství
677,00
Silnice-údržba a opravy místních komunikací
530,00
Silnice-chodník ke škole
900,00
Zastávka-Košíře
120,00
Pitná voda-služby, výměna hydrantů-I. etapa
970,00
Základní škola-příspěvek na provoz, oprava skladu 760,00
Knihovna-provoz obecní knihovny
5,00
Kultura-provoz KD
83,00
Kultura, církev-kulturní akce, kino, dětský den
171,00
Kultura-oprava věže kaple a střechy
600,00
Tělovýchova, spolky
45,00
Sportovní areál-údržba, fitness hřiště
340,00
Veřejné osvětlení – projekt II. etapa, údržba
330,00
Pohřebnictví-provoz hřbitovů
14,00
Nebytové hospodářství-projekt garáže a dílny
60,00
Sběr a svoz komunálních odpadů
570,00
Provoz hladinoměru a srážkoměru
7,00
Komunální služby a územní rozvoj-daně, poplatky
25,00
Péče o vzhled obcí a zeleň-zaměstnanci, služby,
nákup techniky, nákup zeleně, údržba prostranství 1149,00
Krizové řízení-rezerva pro krizové situace
50,00
Požární ochrana, rekonstrukce hasičské zbrojnice
143,00
Všeobecná veřejná správa-zastupitelstvo,
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místní správa, provoz budovy OÚ a MŠ
2466,00
Rekonstrukce budovy OÚ-oprava střechy, kotelny 750,00
Finanční operace-pojištění, fin. vypořádání
poplatky
260,00
Celkem výdaje
11025,00
Rozpočet je sestaven jako přebytkový. Finanční rezerva na
účtech obce činí 3.281 tis Kč. Rozpočet byl schválen
zastupitelstvem obce dne 7. 3. 2019.

INVESTIČNÍ AKCE OBCE V ROCE 2019
Zastupitelstvo obce při schvalování rozpočtu na rok 2019
odsouhlasilo následující investiční akce, které budou v obci
realizovány.
 Výměna hydrantů a sekčních uzávěrů vodovodu-I.
etapa – od 15. 4. do 26. 4. 2019 bude probíhat výměna
hydrantů a sekčních uzávěrů na vodovodu. Celkem
bude vyměněno 12 nadzemních hydrantů a 7 sekčních
uzávěrů. V tomto období je třeba počítat s postupným
přerušením dodávky vody během stavby. Hydranty je
nutné vyměnit, neboť většina je již za hranicí
životnosti. Výměna bude probíhat na celém území obce
mimo Starý Valdek, další etapa je plánována na rok
2020.
 Oprava věže kaple Sv. Václava - v letošním roce bude
realizována oprava věže kaple, která je v havarijním
stavu. Bude strženo původní oplechování věže a nově
bude věž oplechována vhodnějším měděným plechem,
Proběhne výměna poškozených dřevěných prvků a
oprava oplechování štítové zdi.
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 Chodník ke škole – po zdržení stavebního řízení
z loňského roku bude stavba chodníku realizována
v letošním roce.
 Rekonstrukce budovy obecního úřadu – v letních
měsících proběhne rekonstrukce budovy obecního
úřadu: oprava plochých částí střechy, rekonstrukce
plynové kotelny a současně rekonstrukce odpadů a
vodovodního potrubí v přízemí budovy. Současně je
připravována rekonstrukce krytého vstupu do MŠ.
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AKCE PLÁNOVANÉ NA ROK 2019:
UKLIĎME ČESKO
V rámci kampaně „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ se bude
v naší obci uklízet už potřetí, a sice v neděli 7. 4. 2019 od 9:00
hodin. Loni nadšení dobrovolníci
uklidili vlakovou zastávku v Lačnově a
okolí benzinové pumpy, „starou silnici“
ke hřbitovu a oblast od závor k hlavní
silnici. Doufáme, že i letos se najde mezi
námi dost takových, kterým není
lhostejný
nepořádek
a
odpadky
v blízkosti jejich domů.
Bližší informace budou vyhlášeny
místním rozhlasem a akci zaštítí stejně
jako v minulých letech Miriam Merkudová.

PLETENÍ POMLÁZEK
Ve čtvrtek 18. 4. 2019 od 17 hodin se uskuteční historicky
první kurz pletení velikonočních pomlázek v kulturním domě v
Opatovci. Všechny dědečky, tatínky i děti zvou na akci
Zahrádkáři Opatovec.

PÁLENÍ ČARODEJNIC
Obec Opatovec ve spolupráci s místními organizacemi pořádá
dne 30. 4. 2019 PÁLENÍ ČARODEJNIC na fotbalovém hřišti
od 16 hod. Masky čarodějnic jsou vítány. Možnost zakoupení
pití a párku na místě.
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DIVADLO
Obecní úřad v pořádá v pátek 3. 5. 2019 od 19:00 hodin
v kulturním domě divadelní představení Český děják.
Účinkovat bude divadelní spolek Doveda ze Sloupnice.
Autorský kabaret Český děják provede diváka humornou
formou výběrem dějinných událostí a významných osobností
od pravěku až po současnost.
Divadelní spolek Doveda s tímto představením zvítězil v říjnu
2018 na národní přehlídce venkovských divadelních souborů
ve Vysokém nad Jizerou a nominoval se na festival
amatérského divadla Jiráskův Hronov.

TURNAJ V NOHEJBALU TROJIC
Zveme všechny příznivce tohoto sportu v sobotu 11. 5. 2019
na 3.ročník nohejbalového turnaje. Začátek turnaje v 9 hod,
kiosek bude otevřen celý den. Bližší informace budou
zveřejněny místním rozhlasem.

DEN MATEK
Obecní úřad Opatovec ve spolupráci se základní a mateřskou
školou Vás srdečně zve na oslavu dne matek, která se bude
konat v sobotu 18. 5. 2019 od 15 hodin v kulturním domě.
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DĚTSKÝ DEN
Obec Opatovec spolu s místními organizacemi připravuje na
sobotu 15. 6. 2019 zábavné odpoledne pro děti s plněním
úkolů, které zakončí večerní zábava s živou hudbou.

VÝLET NA KOLECH
Parta sousedů připravuje na sobotu 22. 6. 2019 cyklistický
výlet. Bližší informace budou zveřejněny s dostatečným
předstihem.

DEN S HASIČI
Místní hasičský sbor pořádá v sobotu 20. 7. 2019 Den s hasiči
na hřišti TJ Sokol Opatovec.

LETNÍ KINO
V sobotu 10. 8. 2019 po setmění se uskuteční na místním
fotbalovém hřišti promítání letního kina. Bližší informace
budou uvedeny v dalším občasníku.

POZVÁNKA DO OPATOVA
12. 5. 2019 se uskuteční tradiční Opatovská
pouť. Vezměte své nejmladší a přijďte se
pobavit. Zábavné atrakce stojí na místě
přibližně týden předem.

-9-

SMETANOVA LITOMYŠL
Ve dnech 13. 6. - 7. 7. 2019 se bude konat 61. ročník
Mezinárodního hudebního festivalu Smetanova Litomyšl.
Program a informace o předprodeji naleznete na webových
stránkách www.smetanovalitomysl.cz.

PŘIPRAVUJE SE VE SVITAVÁCH
Výběr z kulturní nabídky:
BŘEZEN
21.3. / Čt / Fabrika
Lenka Filipová
23.3. / So / Tyjátr
MIDI LIDI
25.3. / Po / Fabrika
Dan Přibáň – Trabantem napříč kontinenty
28.3. / Čt / Fabrika
Jožka Černý
DUBEN
2.4. / Út / Fabrika
Zdeněk Izer
14.4. / Ne / Fabrika
muzikál Sweeney Todd – divadlo J.K. Tyla Plzeň
16.4. / Út / Fabrika
Petra Janů
21.4. / Ne / Fabrika
divadlo Petra Bezruče Ostrava – Škola základ života
30.4. / Út / Fabrika
koncert KPH – Fialová, Čechová
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KVĚTEN
17.5. / Pá / Fabrika
Hana Zagorová
18.5. / So / Fabrika
Setkání harmonikářů
20.5. / Po / Fabrika
divadlo Na Jezerce Praha – Saturnin
22.5. / St / Fabrika
koncert Jaroslava Svěceného
31.5. / Pá / Fabrika
Karel Plíhal
ČERVEN
7.-13.6. Dětská scéna – Fabrika, Trám, Tyjátr, kino
15.6. / So / Hřebeč
Hřebečský slunovrat
17.6. / Po / Fabrika
divadlo Járy Cimrmana – Záskok
Bližší informace: www.kultura-svitavy.cz

HŘEBEČSKÝ SLUNOVRAT
Na hudebním festivalu 15.6. 2019 vystoupí kapely Jelen, BSP,
Sto zvířat, Mňága a Žďorp a Pekař.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V uplynulých třech měsících oslavili svá životní jubilea tito
občané:
90 let Rudolf Jokeš
81 let Marie Sajdlová
75 let Miroslav Houser
70 let Marie Komorousová
Danuška Houserová
Alena Bártová
Dana Dúbravová
60 let Jiří Lampárek
Milan Kopas
50 let Květuše Minaříková
Miloš Pavliš
Všem oslavencům přejeme do dalších let pevné zdraví, stálý
optimismus a radost ze života!

Narození:

Jakub Klimeš
Kateřina Pokorná

Sňatky:

Irena Malinová a Rostislav Lašák
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Zima se nám schyluje ke svému konci a my jsme
si jí s dětmi užili plnými doušky. Stavěli jsme
sněhuláky, iglú, koulovali jsme se, ale hlavně
jsme hodně bobovali a jezdili na pekáčích.
Letos v lednu jsme s dětmi začali navštěvovat
poprvé solnou jeskyni. Pobyt v solné jeskyni je
velice blahodárný na různá respirační onemocnění, ale i na
imunitu dětí. Děti měly v jeskyni k dispozici spoustu hraček ke
hraní. V jeskyni si vždy poslechly pohádku a zkoušely
relaxovat. Návštěva v solné jeskyni se nám líbila a doufáme, že
příští rok si ji zopakujeme.

Další zimní novinkou byl v mateřské škole lyžařský výcvik
v Přívratu, kterého se zúčastnily čtyři děti. Naučily se
základnímu postoji na lyžích, zkoušely jízdu na kolotoči - kde
nacvičovaly jak přitlačit na hrany lyží při zatáčení a také se
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naučily, co mají dělat, když upadnou. Na konci lyžařského
kurzu už zvládly dětský slalom. Všechny byly šikovné a učily
se velice rychle. Počasí nám přálo, nikomu se nic nestalo, a tak
se nám týden parádně vydařil.
V únoru děti začaly navštěvovat svitavský plavecký bazén, kde
se učí základům plavání – potápět hlavu, dýchat do vody,
splývat, lovit předměty ze dna, brouzdat vodou, napodobit
různá vodní zvířata, atd. Všem dětem se ve vodě líbí a nikdo
nemá strach z vody.

Touto cestou bychom Vás chtěli pozvat na VELIKONOČNÍ
DÍLNY a ZÁPIS DĚTÍ do mateřské školy:
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Duben:

Jste srdečně zváni
dne 11. dubna 2019 do mateřské školy na

VELIKONOČNÍ DÍLNY
Začínáme od 15:45 hod.

Květen:
Dne 9. května 2019 se bude konat

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
od 15:30 hod.
Přihlášky si vyzvedávejte od 1. – 5.
dubna 2019 v mateřské škole.

Učitelky MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Před třemi lety změnilo ministerstvo školství termín
konání zápisu do prvních tříd. Zápis, který dříve
probíhal na přelomu ledna a února, se nyní koná
v měsíci dubnu. V naší škole bylo tradicí, že po
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zápisu, rodiče, kteří měli zájem, přišli do školy a dozvěděli se,
co je třeba s dětmi ještě docvičit, aby byl pro ně vstup do školy
co nejméně náročný. Protože od dubna do prázdnin mnoho
času nezbývá, po dohodě s rodiči jsme zavedli zápis na
zkoušku. Letos již proběhl třetí.

Před tímto zápisem přijdou budoucí prvňáčci s rodiči do školy
a zhlédnou ukázkovou hodinu.
Naši prvňáčci s paní učitelkou jim ukáží, jaké metody práce
v hodinách matematiky a českého jazyka používají a co už
umí. Zapojí budoucí žáčky do her a zábavných aktivit. Pak děti
přijdou společně s paní učitelkou ze školky do školy na zápis
na zkoušku. Letos se konal ve středu 27. února. Ve škole na ně
čekala 4 stanoviště na téma Večerníčkovi pohádky. Na louce
s vílou Amálkou počítaly kytičky, v lese u Rumcajse poznávaly
zvířátka, u Pařezové chaloupky si povídaly s Křemílkem a
Vochomůrkou a své pohybové schopnosti předvedly u rybníku

- 16 -

Brčálník. Vyzkoušely si i další znalosti a schopnosti. Za snahu
a zájem získávaly hvězdičky do svého cestovního itineráře.
Všichni se moc snažili, a proto si zasloužili sladkou odměnu a
drobný dárek. Nejdůležitější ale je, že až předškoláci půjdou
k tomu oficiálnímu zápisu do 1. třídy se svými rodiči, půjdou
do známého prostředí a budou vědět, co je čeká a že se nemusí
bát.
Akce ZŠ – prosinec 2018, leden a únor 2019:
Mikulášská besídka
Vánoční besídka, posezení s rodiči
Společné Vánoce MŠ a ZŠ
Filmové představení Čertí brko
Společné třídní schůzky s rodiči a dětmi
Školní kolo recitační soutěže:
první třída
1. místo - J. Kösslerová
2. místo - J. Pokorný
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druhá třída
třetí třída
čtvrtá a pátá třída

3. místo - V. Klusoňová
1. místo - M. Prudil
2. místo - M. Staša
3. místo - D. Hartman
1. místo - A. Zedník
2. místo - K. Hrochová
3. místo - R. Hehl
1. místo - L. Hartmanová
2. místo - J. Kučerová
3. místo - V. Peňázová

Do oblastního kola postoupili:
0. kategorie - V. Klusoňová, J. Kösslerová, J. Pokorný
1. kategorie - A. Zedník, M. Prudil, M. Staša
2. kategorie - L. Hartmanová, V. Peňázová, J. Kučerová
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Další akce základní školy:
 Vystoupení na setkání seniorů
 Zahájení plaveckého výcviku
 Lyžařský výcvik
 Ukázková hodina v 1. třídě
 Zápis na zkoušku
Oblastní kolo recitační soutěže ve Svitavách:
1. místo a cena diváků - J. Kösslerová
1. místo – Adam Zedník
4. místo a cena diváků –Jana Kučerová

TJ SOKOL OPATOVEC
Rozpis utkání I. B třídy mužů - jaro 2019:
23. 3.
31. 3.
6. 4.
13. 4.
20. 4.
27. 4.
4. 5.
12. 5.
18. 5.
25. 5.
2. 6.
8. 6.
16. 6.

17:00 Opatovec – Pomezí (hřiště Svitavy-Lány)
16:00
Sloupnice - Opatovec
16:00
Opatovec - Jablonné n. Orlicí
16:30
Libchavy - Opatovec
16:30
Opatovec - Semanín
16:30
Janov - Opatovec
17:00
Opatovec - Žichlínek
16:00
Tatenice - Opatovec
17:00
Opatovec - Lanškroun B
17:00
Opatovec - Dolní Újezd B
17:00
Řetová - Opatovec
17:00
Opatovec - Moravská Třebová B
17:00
FC Jiskra 2008 - Opatovec
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ČERTOVSKÁ BESÍDKA
V neděli 9. 12. 2018 jsme ve spolupráci s obecním úřadem
uspořádali čertovskou besídku. Z organizačních důvodů se
besídka konala v nezvyklý den, a to v neděli. I přes tuto
skutečnost se děti i rodiče sešli v opravdu hojném počtu a
Mikuláš se svou družinou si vyslechl spoustu hezkých básniček
a písniček, za což si děti vysloužily sladkou odměnu.

Parta sousedů

DĚTSKÝ KARNEVAL
V sobotu 2. 3. 2019 jsme pro vás připravili tradiční dětský
karneval. Pro děti byly připraveny různé soutěže o sladkou
odměnu, tentokrát na téma „balón je na hraní“. Jednou z nich
bylo tvarování zvířátek z nafukovacích balónků, do kterého se
zapojili i rodiče a některé výtvory byly vskutku originální.
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Velkým překvapením pro děti bylo vypuštění balónků
umístěných v síti pod stropem. Sledovat jejich jásání v záplavě
balónků byl nezapomenutelný zážitek. Tímto ještě jednou
děkujeme dobrovolným hasičům Opatovec za zapůjčení a
instalaci sítě. Vyvrcholením celého odpoledne bylo vyhlášení
nejhezčích masek. Vybrat z padesáti krásných kostýmů ten
nejhezčí je vždy nelehký úkol. Porota složená z organizátorů
nakonec vybrala tři masky z kategorie předškoláků i školáků.
Nakonec si z množství krásných cen svou odměnu odneslo
každé z dětí dle svého výběru. Během celého odpoledne hrála
taneční hudba a na konci nechyběly písničky na přání. Také
bylo připraveno bohaté občerstvení. Zvláštní poděkování patří
sponzorům, bez kterých by zorganizování této akce byl úkol
takřka nemožný. Doufáme, že se karneval všem líbil a uvidíme
se na další společné akci, kterou bude výlet na kolech v měsíci
červnu.

Parta sousedů
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Rozdělení podle obcí za roky 2017 až 2019:
OBEC
Brněnec
Březová n. Sv.
Dětřichov
Hradec n. Sv.
Javorník
Kamenná Horka
Koclířov
Kukle
Opatov
Opatovec
Pohledy
Radiměř
Rudná
Sklené
Svitavy
Vendolí
Želivsko
CELKEM

2017
25 265 Kč
22 021 Kč
3 433 Kč
27 823 Kč
7 147 Kč
5 419 Kč
24 153 Kč
20 821 Kč
18 406 Kč
8 791 Kč
22 695 Kč
4 664 Kč
3 252 Kč
240 980 Kč
15 272 Kč
3 411 Kč
453 553 Kč

2018
29 581 Kč
24 404 Kč
5 914 Kč
31 543 Kč
10 415 Kč
4 740 Kč
25 159 Kč
2 100 Kč
17 865 Kč
21 005 Kč
8 571 Kč
26 143 Kč
4 770 Kč
4 762 Kč
260 498 Kč
6 240 Kč
3 412 Kč
487 122 Kč

2019
27 868 Kč
23 063 Kč
3 527 Kč
38 132 Kč
11 201 Kč
5 754 Kč
28 297 Kč
1 688 Kč
23 539 Kč
22 129 Kč
10 409 Kč
30 841 Kč
4 443 Kč
3 444 Kč
277 488 Kč
17 982 Kč
3 700 Kč
533 505 Kč

Jedná se o nejrozsáhlejší sbírku s celostátní působností, která se
už tradičně koná v první polovině ledna. Díky dětem
s korunkami na hlavách se v Opatovci vykoledovalo 22 129 Kč.
Celkem bylo na Svitavsku vybráno 533 505 Kč.
Sbírkou získané finanční prostředky byly bezprostředně po
sečtení odeslány na účet Charity České republiky a dále budou
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podle přesně stanoveného klíče rozděleny a použity na
financování konkrétních projektů v oblasti sociálních služeb na
Svitavsku. Charita Česká republika teď děkuje všem, kteří
s láskou přispívají na pomoc potřebným.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom poděkovat dětem, které v měsíci lednu
sáňkovaly na kopci pod kapličkou a všimly si, že u jednoho
rodinného domku je cítit plyn. Událost přišly nahlásit na obecní
úřad. Přivolaný technik opravdu zjistil únik plynu a závadu
odstranil. Je dobře, že i naši nejmladší obyvatelé si všímají
svého okolí a nebojí se pomoci ostatním.
Obecní úřad Opatovec
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VZPOMÍNKA
Letos v únoru tomu bylo 20 let, co navždy
odešel pan Karel Jílek. Byl to skvělý otec,
soused a kamarád, zkrátka dobrý chlap.
Vzpomínejte na něj se mnou.
Syn Karel

Uzávěrka příspěvků do dalšího občasníku je 15. 5. 2019.
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