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OBECNÍ ÚŘAD
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu bude
probíhat 17. – 18. srpna. Bude otevřeno pouze jediné svozové
místo obecní sklad u autobusové zastávky „U Mlýna“.
Pátek – od 15:00 do 17:00 hod
Sobota – od 9:00 do 11:00 hod
Termíny svozu plastů v roce 2012: 25. června, 1. října, 10.
prosince. Plasty se shromažďují na obvyklých svozových
místech.

SBĚR PAPÍRU
Svaz žen uspořádá sběr papíru. Sběr bude proveden v pátek
8. 6. 2012 od 16 do 18 hodin a v sobotu 9. 6. 2012 od 9 do 11
hodin v obecním skladu u autobusové zastávky „U Mlýna“.

KULTURNÍ DŮM OPATOVEC
V měsíci červenci a srpnu proběhne rekonstrukce kuchyně
v místním kulturním domě. Z tohoto důvodu bude kulturní dům
pro veřejnost uzavřen.

OBECNÍ KNIHOVNA
Obecní knihovna bude o letních prázdninách uzavřena. Pro
zájemce bude otevřena pouze v neděli 29. 7. 2012 od 9 do 11
hodin.
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DĚTSKÝ DEN
pořádá zastupitelstvo obce společně
s místními
organizacemi
dne
16.6.2012 od 15 hodin na hřišti TJ
Sokol Opatovec.
Pro rodiče a jejich ratolesti bude
připravena dobrodružná cesta obcí
s plněním úkolů. Děti se mohou těšit
na atrakce na hřišti, opékání párků,
odměny za snažení. Pro všechny zajištěna možnost zakoupení
občerstvení. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
V odpoledních až večerních hodinách bude
následovat posezení s hudbou. K poslechu bude
hrát reprodukovanou hudbu pan Jiří Bureš.
Přijďte si posedět a popovídat. Občerstvení
zajištěno.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2012 O
ÚDRŽBĚ ZELENĚ V OBCI
Zastupitelstvo obce Opatovec se na svém zasedání dne
3.5.2012 usnesením číslo 4/2012 usneslo vydat na základě
ustanovení § 10 písm. c), § 34 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
128/2000 Sb., o obcích (obecním zařízení ), ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
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Článek 1
Základní ustanovení
1) Předmětem této obecně závazné vyhlášky (dále jen
„vyhlášky„) je stanovení práv a povinností k zajištění údržby
veřejné zeleně na území obce Opatovec.
2) Cílem této vyhlášky je zajistit zlepšení estetického vzhledu
veřejné zeleně obce Opatovec.
Článek 2
Vymezení základních pojmů
1) Pro účely této vyhlášky se vymezují níže uvedené základní
pojmy :
2) Veřejné prostranství – všechny prostory přístupné každému
bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu
na vlastnictví k tomuto prostoru,
3) Veřejná zeleň – sadovnicky upravené plochy zeleně, zeleň v
zástavbě, uliční zeleň, aleje a ostatní plochy, které nepatří do
zemědělského půdního fondu.
Článek 3
Údržba zeleně
1) Vlastníci zeleně na území obce Opatovec jsou povinni zeleň
udržovat formou pravidelných sečí a hrabání listí. Četnost sečí
v obci musí být prováděna minimálně 2 x ročně, přičemž:
- četnost hrabání listí je minimálně 1 x ročně.
- první seč musí být provedena do 30.06. příslušného roku,
- druhá seč musí být provedena do 30.09. příslušného roku,
- sečení bude provedeno včetně likvidace posečené hmoty,
likvidace hmoty bude provedena nejpozději do sedmého
kalendářního dne ode dne ukončení seče, pokud seč nebyla
provedena mulčováním.
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Článek 4
Kontrola
1) Kontrolu nad dodržováním ustanovení této vyhlášky
vykonávají pověření zastupitelé obce Opatovec, nebo členové
kontrolního výboru.
Článek 5
Sankce
1) Porušení povinností stanovených touto vyhláškou lze
postihnout jako přestupek (zákon č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů), nejde-li o jiný
správní delikt postižitelný dle zvláštních předpisů zákon č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) nebo trestný čin.
Článek 6
1) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem
následujícím po jejím vyhlášení.

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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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V uplynulých třech měsících oslavili svá životní jubilea tito
občané:

86 let
83 let
81 let
60 let

Jaroslav Pelikán
Ludmila Jokešová
Josef Chadima
Vlasta Nováková

Všem oslavencům přejeme do dalších let pevné zdraví, stálý
optimismus a radost ze života!

Narození: Jiří Pokorný
Sára Hrušková
Ema Kudrnová

Úmrtí: Václav Lemer
Jaruška Jeřábková

Sňatky:

Zdeněk Vomáčka - Žaneta Najmonová
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
V mateřské škole je 28 dětí. Z toho 7 dětí bylo letos u
zápisu do 1. třídy. Aby naši předškoláci lépe poznali prostředí
základní školy, a také aby se seznámili s paní učitelkou,
navštívili 17. 5. 2012 základní školu.
Ráno jsme s dětmi vyrazily do ZŠ, kde na nás čekala
paní učitelka Jana Kmentová se svou první třídou. Paní učitelka
nás vřele přivítala a společně s prvňáčky nám předvedla, co
naše malé předškoláky v následujícím roce čeká.
Děti mohly vidět a slyšet hodinu českého jazyka a
hodinu matematiky. V hodině českého jazyka si děti poslechly
četbu prvňáčků „O štice“, měly potom za úkol štiku nakreslit a
říci kde štika žije. V další části hodiny předškoláci sestavovali
z párátek písmenka, která znají.
O přestávce si děti snědly donesenou svačinu a chvíli si
hrály ve družině s dětmi z „Dětřichovské“ školky. Po přestávce
následovala hodina matematiky, kdy si děti vyzkoušely práci
s interaktivní tabulí. Děti z první třídy jim pomohly vybarvit
obrázek podle počtu puntíků.
Budoucí prvňáčci byli velmi šikovní. Našim dětem se
návštěva základní školy líbila a už se moc těší do 1. třídy.
Děkujeme paní učitelce Kmentové za pozvání a ukázku práce
dětí z první třídy.
Mateřská škola bude 16. 7. – 19. 8. 2012 uzavřena.
učitelky MŠ
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ZŠ OPATOVEC
V letošním roce jsme založili novou tradici Týden s knihou. Uvědomujeme si, že v
dnešní přetechnizované době je potřeba
všemožně podporovat zájem dětí o knihy.
Akce začala projektovým dnem „Kniha je
můj kamarád“. Všichni žáci si donesli do školy svoji oblíbenou
knihu, na začátku si o ní povídali – proč ji mají rádi, proč by ji
doporučili ostatním, co jim knihy všeobecně dávají apod. Poté
se rozdělili do družstev a plnili úkoly - skládali ilustrace z knih
a určovali ilustrátory, poznávali knihy podle ukázek, malovali
obal a tvořili prezentaci své oblíbené knihy, luštili křížovku,
která prokazovala jejich znalosti o knihách. Také si vyzkoušeli
práci s textem - hledali v textu slova, která tam nepatří a plnili
úkoly na čtení s porozuměním. Na závěr vytvořili po třídách

-8-

výstavky svých knih i s vytvořenými prezentacemi. Kromě
tohoto projektového dne se po celý týden scházely všechny
třídy ve školní družině ke společnému čtení. Každý si našel
oblíbené místečko a četl 10 minut ze své knihy. Ve školní
družině čteme po celý rok z knihy Staré řecké báje a tak
v rámci Týdne s knihou jsme vyhlásili soutěž O nejhezčí
ilustraci a také jsme si zasoutěžili v Honbě za pokladem, která
byla zaměřena na znalosti starých řeckých bájí.
Akce ZŠ v měsících březen - květen:
- projektové dny: Cestování časem
Kniha je můj kamarád
Náš les
- návštěva Ekocentra v Pasíčkách
- žáci 3., 4. a 5. třídy navštívili představení Pražské pověsti
v podání divadélka J. Přeučila a E. Hruškové
- návštěva budoucích prvňáčků v první třídě
- oblastní kolo přírodovědného čtyřboje ve Svitavách – 3. kolo,
živočichové
kategorie 4. ročník – Martina Hromádková - 5. místo
- oblastní kolo přírodovědného čtyřboje ve Svitavách – 4. kolo,
rostliny
kategorie 4. roč. - Martina Hromádková - 4. místo
kategorie 5. roč. - Veronika Jiráčková - 2. místo (postup do
okr. kola), Robin Chvála – 3. místo
- ukončení plaveckého výcviku
- vystoupení na oslavách dne matek v KD
- esperantský den dětí ve Svitavách
- děti z 1. a 2. třídy shlédly představení O statečné Máně
- třídní schůzky
-9-

Ekocentrum Pasíčka

Webové stránky školy: www.zsamsopatovec.cz
učitelky ZŠ

MC TLAPIČKA
Ohlédnutí:
Dne 27. 4. 2012 MC ve spolupráci s SDH
uspořádali pro děti a ostatní již druhý ročník
sletu čarodějnic. Téměř třicet malých i velkých
čarodějnic se sešlo na hřišti ZŠ, kde jsme
společně dotvořili čarodějnici, která byla
následně v čele přeletu na čaroplac. Cestou děti, vlastně
čarodějnice, musely posbírat barevné pavouky a na chodník
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jim nakreslit pavučiny. Na čaroplace (hřišti) již byla připravena
vatra, na které jsme vytvořenou čarodějnici upálili. Všichni
obdrželi malý dárek, mohli si na ohni opéct hada a zapít
točenou kofolou, kterou dětem věnovala paní Ivana Kopasová
– tímto jí děkujeme za sponzorský dar. Úsměv na rtech dětí
vypovídal o spokojenosti a byl jistojistě odměnou pro ty, kteří
se na dění akce podíleli.
Připomínáme:
Další setkání v spolkovém centru Čapí hnízdo se uskuteční dne
14.6.2012 od 16 hodin. O letních prázdninách MC nebude,
pravděpodobné další setkání bude v září 2012. Těšíme se na
vás. :o)
MC Tlapička

VOLEJBALOVÝ KLUB
Co se událo a co se připravuje ve volejbalovém
klubu?
Členové klubu a příznivci volejbalu se
pravidelně scházeli v zimním období každou středu
v tělocvičně základní školy v Opatově. Sezónu 2012 jsme
zahájili velikonočním turnajem 7. dubna, který uspořádali
spřátelené volejbalové týmy z Opatova. Opatovští volejbalisté
nasadili do hry celkem dva týmy (Opatov a Procházkovi),
tradičně nastoupili po jednom týmu Damníkovští a Javorničtí a
Opatovečtí volejbalisté postavili dvě družstva. Valdek, tradičně
ve velmi silném „vypůjčeném“ obsazení, kde nastoupili opět
hráči se zkušenostmi z vyšších soutěží a základní tým
Opatovce. Ten se již dlouhodobě potýká s nedostatkem žen pro
smíšenou hru v těchto soutěžích a i přes velké nasazení
v bojích o dobré umístění se nepodařilo obsadit lepší místo
v konečném pořadí. Plný počet šest hráčů v poli (3 m + 3 ž) je
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poslední dobou jenom vytouženým snem. Ženské opory týmu
(Jokešová, Doskočilová, Lněničková) nemohly nastoupit a
improvizace zaskakujícího ženského pohlaví nedokázala
konkurovat sehraným hráčkám ostatních celků. Pořadatelé nám
neumožnili nastoupit v sestavě 4 muži a 2 ženy a zápasy jsme
hráli tedy pouze o 5 hráčích. Do týmu nastoupili: Pešek Ondra,
Havlíček Martin, Hartman Standa, Sauerová Jana, Klusáková
Jana, střídal Jirka Klusák.
Konečný výsledek byl nasnadě. I přes velkou bitvu o
předposlední místo jsme nakonec s Javorníkem podlehli o
několik bodíků a skončili poslední. První již tradičně Valdek,
2. místo rodina Procházkova, 3. pořadí obhájil Damníkov, 4.
Opatov, 5. Javorník, 6. Opatovec.
Tradičně dobře připravený turnaj organizačně i zázemím, byl
pro všechny účastníky příjemným sportovním dnem.
Opatovecký klub děkuje organizátorce Hance Kubešové za
pozvání, pěkné ceny i občerstvení. Úžasný byl velký počet
fandících diváků z Opatova. Díky.
Dalším měřením sil byla účast našich volejbalistů na
přátelském turnaji v Damníkově. Zde společný tým Opatova a
Opatovce obsadil z pěti družstev 3. příčku.
V Opatovci na domácím hřišti připravujeme tradiční, již
III. ročník letního turnaje začátkem července, přesný termín
bude vyhlášen.
Věříme, že nám bude přát počasí stejně jako loňské léto a
ženská část družstva bude již beze zbytku fit a nastoupí do hry.
Počítáme i s účastí na prázdninovém turnaji v Opatově
(pravděpodobně 25. 8. 2012) a pokud budeme přizváni
Javornickým týmem na 15. 9. 2012, pak se rádi zúčastníme i
podzimního turnaje.
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Přijďte náš tým povzbudit a podpořit. Těšíme se na Vaši
návštěvu!
Volejbalový klub ve své mimo sportovní činnosti nabídl i
pomoc obci na různých akcích.
16. 6. 2012 budou např. členové klubu aktivně spolupracovat
při organizování dne dětí.
Za VK Hartman Standa.

TJ SOKOL OPATOVEC
Aktuální tabulka III. třídy mužů:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Opatovec
M. Trnávka
Linhartice
Třebařov
Mladějov
Jedlová
Hradec n. Sv.
Radiměř
Křenov
Rohozná
Mor. Třebová C
Vendolí
Březová n. Sv. B
Chornice

Záp. +

0

-

Skóre

Body

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

4
2
5
2
1
6
3
5
2
4
6
3
3
4

5
7
5
8
9
6
8
7
9
13
12
15
15
17

37:23
61:33
55:36
46:32
62:40
54:42
51:40
46:31
55:43
46:58
37:57
27:49
38:81
26:76

46
44
44
41
40
39
39
38
38
22
21
18
18
10

14
14
13
13
13
11
12
11
12
6
5
5
5
2

- 13 -

Do konce zbývá sehrát tři následující kola:
Sobota 2.6. v 17.00 Třebařov - Opatovec
Sobota 9.6. v 17.00 Opatovec - Linhartice
Neděle 17.6. v 17.00 Březová n. Sv. B - Opatovec *
* Je možné, že poslední kolo bude dle nařízení svazu sehráno v
jednotný termín a čas a tudíž by byl zápas přesunut na sobotu.
Připomínáme, že do okresního přeboru postupují přímo první
dva celky a třetí celek tabulky sehraje baráž o postup s prvním
nesestupujícím celkem z okresního přeboru.

DEN MATEK
Někdy po Vánocích přišla Hanka se slovy:
„Holky, bude Den matek!“ První, co mě napadlo
bylo, že mě čeká nacvičování s žáky a taky, že ano.
Ale co? Nikdy jsem nic takového nenacvičovala…
Ale chuť byla veliká, měla jsem oporu ve „svých
zpěváčcích“. Hned další pondělí jsem dětem
oznámila, co nás čeká. Moc mile mě překvapilo,
jak se děti zapojily do výběru písniček. Vybrali
jsme je a hned začali nacvičovat. Byla to ale dřina,
kdo nezažil, neví. Vidina toho, že vystoupení musí být super,
nás hnala dál a nacvičovali jsme kdy se dalo, každou volnou
chvilku jsme přezpívali všechny písničky, některé i vícekrát.
Měla jsem strach, že to děti přestane bavit, ale nepřestalo.
Trpělivě zpívaly dál a dál a stále dokola.
A pak nastala sobota, DEN D. Nervózní jsem byla snad
už od středy… co, když se to nepovede? Musí! Vždyť je to
vystoupení pro maminky a babičky!!! Prostě musí!!! Zase se
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mi přitížilo, když jsem viděla, jak se kulturák plní, kolem půl
třetí už jsem se do sálu radši ani nechodila kouknout ☺.
Ale POVEDLO se. Povedlo se všem a všechno.
Všechny děti byly úžasné. Není nic krásnějšího, než se koukat
na dobře odvedenou práci. Chtěla bych říct KLOBOUK DOLŮ
PANÍ UČITELKY Z MŠ, to, co jste dokázaly nacvičit s tolika
caparty, prostě NÁDHERA! A stejný obdiv patří i Hance,
vystoupení, které jsi nacvičila, byla paráda a doufám, že jediné
oko v sále, nezůstalo suché (moje nezůstalo, sama mám dvě
malé děti a bohužel paní učitelky z jejich školky odmítly
cokoliv nacvičit, že prý je jich hodně, podotýkám, že je jich ve
třídě 26…). Děkuji Vám za krásný zážitek!!!
Děkuji i dětem z mé Hudební dílny a ostatním dětem,
které mi pomohly naše vystoupení nacvičit, odvedly jste
dobrou práci, pracovaly jste tvrdě a poctivě, děkuji Vám za
trpělivost.
Velký dík patří také panu Burešovi, který pomohl
zajistit ozvučení sálu, DĚKUJEME!!!!!!
Mějte krásné, sluníčkové dny plné pohody a pěkné léto.
Jana Kmentová, učitelka

Den matek
V květnu mají všechny maminky svátek,
proto obecní úřad uspořádal den matek.
Vystoupily tam děti ze základní a mateřské školičky,
předvedly nám tance a naučily se básničky.
O Kohoutkovi a slepičce pohádku zahrály,
že dobře dopadla, všichni se zasmáli.
Na políčku v jetelíčku broučci si zatančili na písničku.
Červené berušky ty se přidaly, maminky jim do rytmu tleskaly.
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Švihák lázeňský se předvedl v celé své parádě,
dívky si vybíral na kolonádě.
Mach a Šebestová ocitli se u pirátů,
dopravilo je tam sluchátko bez drátu.
Děti se moc snažily, aby se maminkám líbily.
Mezi celým programem byla krátká přestávka
na zákusek a kafíčko,
všichni si mohli popovídat maličko.
Lidí byl plný sál, pan Bureš jim písničky hrál.
A jak to bude dál?
Sejdeme se zase příště,
už se moc těšíme, to si pište!
Ilona Císařová

PŘIPRAVUJE SE VE SVITAVÁCH:
6.6.

(ST, 19hod) Fabrika SY
4 Tet – koncert známého vokálního seskupení v čele
s Jiřím Kornem.
10.6. (NE, 21hod) nám. Míru SY – dolní část
Fast Food Orchestra – koncert ska/reggae/rocksteady
bandu pod širým nebem.
16.6. (SO, 17hod) Fabrika SY
Externí koncert festivalu Smetanova Litomyšl –
Fazil Say – koncert vinikajícího klavíristy.
23.6. (SO, 10hod) motorest „U tety“ – parkoviště
s vyhlídkou
Hřebečský slunovrat – jednodenní festival na Hřebči.
Vystoupí např. Proč ne band, Do větru, Syfon, Raid a
Čechomor. Pro dětské návštěvníky připraven
doprovodný program.
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14.7. (SO) nám. Míru SY
Slavnosti piva – ochutnávka nejrůznějších piv.
Součástí akce budou koncerty kapel.
27.7. (PÁ) Rosnička
Festival taneční hudby.
26.8. Vyvrcholení Svitavských letních slavností 2012 –
Top týden
V posledním týdnu Svitavských letních slavností
probíhají velké koncerty a slavnost dechovek na
náměstí Míru.
2.9. (NE) nám. Míru SY
Pouť ke svatému Jiljí – tradiční svitavská pouť: stánky
s řemesly, občerstvení, historický program s jarmarkem,
pouliční divadla a kejklíři.
Více informací o svitavském kulturním programu a program
letního kina naleznete na www.kultura-svitavy.cz .

INZERCE
Hořovský-Kominictví
Čištění a kontrola spalinové cesty
tel: 608 498610
kominictvijiri@seznam.cz
práce i o
víkendech
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POZVÁNKA
Vážení spoluobčané, sousedé,
Music Bar FENYK $ - Kulturní dům Opatovec, vchod zleva
Otevírací doba denně 9.30 – 12.00 a 16.00 – 21.00 hod. nebo
dle zájmu
Vás zve:
K pobavení – hrajeme na přání k poslechu i tanci každý den
pop, rock, country, swing i lidovku, venkovní posezení
v přírodě s krásným výhledem a bezpečným zázemím pro děti.
Nově nabízíme sledování sportovních pořadů na velkoplošné
obrazovce – EURO 2012 a LOH 2012 budou samozřejmostí.
Denně můžete sledovat své TV zprávy 18.55 - 20:00 a dát si u
toho pár piv.
K občerstvení – pivo Krakonoš 11˚, Budvar 12˚.
Limo ZON – točená cola a ostatní druhy
Mícháme Original MOJITO z vlastní čerstvé máty
CUBA LIBRE – z Kubánského rumu
FRAPÉ – ledová káva ze šejkru
Italské espresso, Cappuccino, Latté macchiatto, Vídeň a ostaní
druhy kávy.
Podáváme Vídeňské párečky, HOT DOG – párek v rohlíku,
domácí pochutiny – tlačenka, sulcík, uzené a jiné dle možnosti.
Od června prodej naší tradiční a očekávané zmrzliny –
vanilková, citronová, pistáciová, čokoládová, nanuky a jiné
mražené výrobky.
Od června chystáme pravidelný podvečerní táborák – možnost
opečení vlastní uzeniny a naše grilovačka a k tomu vlastní
hudební produkce „na živo“ – kytara, klávesy, zpěv!!!
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Zajistíme po všech stránkách mini i maxi akce – svatby,
pohřby, oslavy narozenin a jiné s kapacitou 20 – 200 lidí.
Přijďte se pobavit, zazpívat a zatančit a podpořte náš bar –
jsme tu pro Vás.
Srdečně zvou: Luba a Luba Fenykovi
Klub je primárně nekuřácký, ale vítáme i ohleduplné kuřáky –
prostě požádejte barmana o popelník.
Dejte o nás prosím vědět i známým cykloturistům a inlinistům.
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UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme především majitele volně pobíhajících
psů, že se tímto vystavují nebezpečí přestupkového řízení. Na
veřejném prostranství by měl pes být na vodítku a pod
dohledem majitele. V poslední době přibývá případů, kdy
volně pobíhající psi v obci napadají kolemjdoucí a bohužel
došlo i k pokousání.
Zmiňované přestupkové řízení je jeden z prostředků
k řešení, kdy bohužel majitelé volně pobíhajících psů ignorují
řešení jednodušší a to domluvou. Každému chovateli psa se
může stát, že pes ze zahrady nebo kotce uteče, ale v naší obci
potkáváme s železnou pravidelností volně pobíhající psy, kteří
se takto pohybují často už několik měsíců nebo i let. A
v nadsázce lze říci, že by často mohli tvořit živý inventář
veřejného prostranství.
Majitelé těchto psů by si měli hlavně uvědomit, že pes
bez dozoru se může chovat zcela jinak než pod dohledem
majitele a i zmiňované napadení nemusí končit pouze
potrhanou nohavicí, ale i zraněním. Je potom na zvážení, zda je
pro tyto majitele přijatelnější vlastní pohodlnost a
nedůslednost, nebo zda si uvědomují, že jejich pes pobíhající
bez dozoru může způsobit vážné zranění třeba i sousedům nebo
dětem.

Uzávěrka příspěvků do dalšího vydání
Opatoveckého Občasníku je 25.8.2012.
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