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OBECNÍ ÚŘAD
Připomínáme občanům, že druhou polovinu místního poplatku
za komunální odpad je třeba zaplatit nejpozději do 30. září
2019.
Obecní úřad bude ve dnech 15-16.10. a 23-24.10. uzavřen.

ODPADY
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu bude
probíhat 15.-16. listopadu. Jediné svozové místo bude obecní
sklad u autobusové zastávky „U Mlýna“.
Pátek 15.11. od 15:00 do 17:00 hod.
Sobota 16.11. 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.

PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY A VODY
V OBCI
V měsíci říjnu bude v katastru obce probíhat oprava sloupů
vysokého napětí a trafostanic. Opravu bude provádět firma KEnergo Lanškroun. Během opravy bude docházet k přerušení
dodávky elektřiny a v některých případech i vody, neboť
vodárna je připojena na trafostanici v Košířích u cyklostezky.
Přehled dnů s přerušením dodávky elektřiny:
• 14.10. – úsek od závor podél hlavní silnice po
Hartmanovy (zděná trafostanice u Šislerů)
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• 15.10. až 16.10. – celá obec mimo úsek od závor po
Hartmanovy
• 23.10. až 24.10. – celá obec mimo úsek od závor po
Hartmanovy
Přerušení dodávky elektřiny bude vždy od 8:00 do 18:00 hod.
Ve dnech 15.10., 16.10., 23.10. a 24.10. bude přerušena i
dodávka vody !!

UZAVŘENÍ ŽELEZNIČNÍHO PŘEJEZDU
19. září bude od 7 do 17 hodin uzavřen železniční přejezd
v Opatovci. Linkové autobusy budou do Opatovce zajíždět po
objízdné trase kolem hřbitova a po staré silnici. Autobusová
zastávka Opatovec – železniční přejezd zůstane po dobu
výluky neobsloužena.

KONTEJNERY NA LIKVIDACI POUŽITÝCH
JEDLÝCH OLEJŮ
V měsíci září budou v obci rozmístěny nové kontejnery určené
k likvidaci použitých jedlých rostlinných tuků a olejů. Do
těchto nádob se vhazují pouze jedlé rostlinné tuky a oleje
v uzavřených PET lahvích.
Do sběrných nádob nepatří:
• živočišné tuky a loje,
• motorové oleje nebo ropné výrobky,
• jakýkoliv další odpad mimo výše popsané jedlé
rostlinné oleje a tuky.
V obci budou umístěny 3 kontejnery:
Opatovec – u autobusové zastávky Opatovec - Jednota
Košíře – u autobusové zastávky u kostela
Starý Valdek – u kontejneru na bioodpad
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DIGITALIZACE KATASTRU NEMOVITOSTÍ
V INTRAVILÁNU OBCE
16. září byla zahájena již dříve oznámená digitalizace hranic
pozemků v intravilánu naší obce. Komise složená z pracovníků
Katastrálního pracoviště Svitavy (M. Rybičková – předseda
komise, střídavě Ing. A. Roušarová a O. Lukeš) a zástupců
obce Opatovec (střídavě M. Bednářová, V. Čechal a M.
Smetana) bude zjišťovat průběh hranice pozemků. Komise má
ze zákona o zeměměřičství právo vstupovat na pozemky i do
uzavřených dvorů. Každý majitel nemovitosti, kde se
zjišťování hranic a budov provádí, je přizván a je především
v jeho zájmu se zjišťování hranic zúčastnit. Neúčast vlastníka
nebrání označení hranic a jejich následné zaměření a
zaevidování. Průběh vlastnických hranic odsouhlasený
sousedícími vlastníky zabrání do budoucna možným
konfliktům o určení vlastnictví. Majitel nemovitosti může
k tomuto jednání zplnomocnit svého zástupce.

KOTLÍKOVÉ DOTACE
Pardubický kraj vyhlásil dne 4. 9. 2019 pátou výzvu tzv.
kotlíkových dotací, zaměřených na výměnu kotlů na pevná
paliva s ručním přikládáním o maximální 2. emisní třídě.
Příjem žádostí o poskytnutí dotace bude spuštěn 8. 10. 2019 v
6:30 hodin.
V nové výzvě již nebudou podporovány kotle spalující uhlí
(uhlí, kombinace uhlí/biomasa).
Kontakty na případné dotazy:
Ing. Bodeček

milan.bodecek@pardubickykraj.cz tel: 466 026 643
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Ing. Izáková
Ing. Nováková
Ing. Musilová
Bc. Seidlová
Mgr. Kačírek

eva.izakova@pardubickykraj.cz
jana.novakova@pardubickykraj.cz
ivana.musilova@pardubickykraj.cz
helena.seidlova@pardubickykraj.cz
matej.kacirek@pardubickykraj.cz

tel: 466 026 325
tel: 466 026 489
tel: 466 026 340
tel: 466 026 409
tel: 466 026 644

POVINNÉ ČIPOVÁNÍ PSŮ
Obecní úřad upozorňuje všechny chovatele psů,
že od 1. 1. 2020 začne platit povinnost
chovatele označit psa mikročipem. Číslo
mikročipu musí být zaznamenáno do pasu psa
nebo do jiného dokladu, ve kterém je uvedeno
očkování psa proti vzteklině (např. očkovací průkaz). Štěně
musí být takto označeno nejpozději v době prvního očkování
proti vzteklině, tedy max. ve stáří šesti měsíců. Mikročipem
nemusí být označeni psi s jasně čitelným tetováním
provedeným před datem 3. 7. 2011.
Všichni ostatní psi musí být bez výjimky mikročipem
označeni.

ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ – SENIORŮ
Obec Opatovec pořádá v úterý 5.11.2019 od 18 h v kulturním
domě školení řidičů pro seniory. Dozvíte se různé novinky a
změny, které proběhly v posledních letech v zákonech. Školení
se mohou zúčastnit i ostatní občané, bez ohledu na věk.
Školení je zdarma.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V uplynulých třech měsících oslavili svá životní jubilea tito
občané:
85 let Josef Sajdl
83 let Jana Sokolová
82 let Zdeňka Maděrová
70 let Václav Jandera
50 let Lenka Saparová
Jan Šamalík
Helena Šimková
Miroslava Hromádková
18 let Lenka Čermáková
Tomáš Tomek
Adéla Ziková
Veronika Jiráčková
Dušan Abrla
Sabina Daňková
Valentina Vymazalová
Všem oslavencům přejeme do dalších let pevné zdraví, stálý
optimismus a radost ze života!
Narození:

Dominik Brňovják
Jakub Čelko
Jáchym Kalánek

Úmrtí:

Milada Šimůnková
František Gál
Jaroslav Melša
Miroslav Houser

Sňatky:

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

ČERTOVSKÁ BESÍDKA
Parta
sousedů
Vás
srdečně
zve
na
ČERTOVSKOU BESÍDKU, která se koná dne
7. 12. 2019 od 15 hod. v Kulturním domě
v Opatovci.
Pro děti a dospělé je zajištěno bohaté občerstvení.
Vstupné dobrovolné.
„PARTA SOUSEDŮ“

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Zastupitelstvo obce zve srdečně všechny občany
v sobotu 30. 11. 2019 v 17h 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.
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VÁNOČNÍ DÍLNY
Kulturní komise ve spolupráci s obecním úřadem oznamuje, že
v prosinci se uskuteční adventní
dílničky
a
soutěž
o nejlepší jablečný štrůdl. Podrobnější
informace včetně termínu budou
vyhlášeny
místním
rozhlasem,
případně vyvěšeny na obecních
vývěskách. Všechny srdečně zveme.

ADVENTNÍ KONCERT
Kulturní komise oznamuje, že se v sobotu 21. 12.
2019 od 17:00 hodin uskuteční v kostele v Košířích
vánoční koncert vokální skupiny SYxtet.
Vstupné dobrovolné – bude věnováno na opravu varhan
v Košířích, která již probíhá.
Všechny občany zvou členové kulturní komise

ZAHRÁDKÁŘI OPATOVEC
Zahrádkáři oznamují občanům, že podle zájmu se
bude v měsíci říjnu moštovat. Bližší informace
budou vyhlášeny v místním rozhlase nebo u paní
Ehrenbergerové.
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PŘIPRAVUJE SE VE SVITAVÁCH
Výběr z kulturního programu:
27.9. / Pá /19:00/ kino Vesmír
R. Pogoda a M. Švihálek – Večer s písněmi divadla
Semafor; vstupné zdarma
28.9. / So /14:00/ náměstí Míru (horní část)
Svatováclavský vinný košt - Tradiční slavnost vína a
dobré nálady
Zahrají a zazpívají: Cimbálová muzika Veltlínek
Znojmo), Točkolotoč, Bardolino, Petr Lüftner a kapela,
The Dozing Brothers
4.10. / Pá /19:00/ Fabrika
Štefan Margita a Moravské klavírní trio
vstupné 500,- Kč (KPH 400,- Kč)
11.10./ Pá /18:00/ divadlo Trám
M. Kolář: Žijí mezi námi (psychologická komedie)
Nezávislé divadelní studio z Jihlavy; vstupné 150,- Kč
23.10./ St /17:30/ Fabrika
Jak motivovat děti v době blahobytu?
Přednáška PhDr. Mariana Jelínka, Ph.D.; vstupné 250,1.11. / Pá /19:00/ Fabrika
Hradišťan a Jiří Pavlica
vstupné 300,- Kč v předprodeji / 350,- Kč na místě
4.11. / Po /19:00/ Fabrika
Divadlo Kalich, T. Williams: Báječná neděle v parku
Creve coeur
Divadelní abonentní cyklus, vstupné 400,- Kč
13.11./ St /19:00/ Ottendorferův dům
Dopisy Olze - četba korespondence Václava Havla
prokládaná hudbou světových i českých autorů,
vstupné 250,- Kč / KPH 150,- Kč
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17.11./ Ne /19:00/ Fabrika
30 let od Sametové revoluce, Jaroslav Hutka
The Plastic Peopel Of The Universe – New Generation
vstupné zdarma
5.12. / Čt /19:00/ Ottendorferův dům
Linha singers - vokálně instrumentální soubor
vstupné 250,- Kč (150,- Kč KPH)

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Nový školní rok v mateřské školce
Prázdniny jsou již za námi a naše školička opět ožila dětským
smíchem a veselím. V novém školním roce 2019/2020 bude
školku navštěvovat celkem 30 dětí. Letos vzniknou tedy dvě
samostatné třídy:
„TŘÍDA BERUŠEK“ (12 nejmenších dětí)
„TŘÍDA VČELIČEK“ (18 starších dětí).
Do velké školy se bude připravovat 13 předškolních dětí.
Díky velkému počtu dětí v tomto školním roce budou ve školce
pracovat 3 paní učitelky. Paní učitelky Hana Lampárková a
Anežka Červinková budou mít na starosti třídu starších dětí.
O malé děti se bude starat nová paní učitelka Jitka Mauerová
z Radiměře. I nadále nám bude ve školce vypomáhat paní
Magda Vodstrčilová.
Letos se budeme opět snažit dětem zpestřit docházku různými
zajímavými a zábavnými činnostmi, hrami a akcemi, aby pobyt
v naší školičce byl pro ně co nejpříjemnější a do školky se vždy
těšily.
Na začátek školního roku plánujeme tyto akce:
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•
•
•
•
•
•

UKÁZKA DRAVCŮ
INFORMATIVNÍ SCHŮZKA S RODIČI
DRAKIÁDA
NÁVSTĚVA MUZEA VE SVITAVÁCH (třída
Včeliček)
NÁVŠTĚVA SOLNÉ JESKYNĚ, SVITAVY
VÝUKA PLAVÁNÍ (od listopadu)

Všem dětem přejeme, aby se jim během školního roku co
nejlépe dařilo, aby našly spoustu nových kamarádů a
novým dětem, zejména těm nejmenším, aby jejich vstup do
školičky byl co nejpohodovější a bez slziček.
Učitelky MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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Děti se po prázdninách opět vrátily do školních
lavic a čeká je mnoho práce, ale i spousta nových
zážitků při doprovodných akcích, které škola
během roku pořádá. V loňském školním roce to
bylo 5 projektových dnů, jejichž témata si určily děti samy.
Námětem pro letošní tradiční Den pro rodiče bylo dětmi
zvolené téma ,,Retro hry“. I když celý den vydatně pršelo a
některé hry se musely vynechat, jako například cvrnkání
kuliček do důlku, využilo se více her nachystaných do
interiéru. Některé hry děti vůbec neznaly, některé už
pozapomněli i rodiče a bylo potřeba si osvěžit pravidla. Někde
překvapili tatínkové i maminky sami sebe, jací jsou ještě
přeborníci - třeba ve skákání přes švihadlo nebo v taktice při
hře Lodě. Bylo nachystáno osm stanovišť a na všech vládla
dobrá nálada. Vůbec nezáleželo na tom, kdo byl nejlepší, kdo
vyhrál. Úžasné bylo, že všichni se dobře bavili a domů
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odcházeli s rozhodnutím, že tyto hry si doma musí zahrát. A
děti byly spokojené, že dobře vybraly téma a že splnilo jejich
očekávání. V červnu ještě proběhla zahradní slavnost, kde jsme
se rozloučili s páťáky a přivítali budoucí prvňáčky do naší
školy. Mile nás překvapili naši páťáci a jejich rodiče, kteří zde
veřejně poděkovali všem zaměstnancům školy. Na závěr
chceme poděkovat Honebnímu společenství Opatovec za
finanční příspěvek, paní Peňázové za vedení kroužku aerobiku
a panu Burešovi za ozvučení našich veřejných vystoupení.
Učitelky ZŠ Opatovec

Akce školy v měsíci červnu:
3. 6. Pasování prvňáčků na čtenáře- knihovna Svitavy
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4. 6.
4. 6.
6. 6.
11. 6.
12. 6.
13. 6.
13. 6.
25. 6.
26. 6.
27. 6.

Edukační hodina pro předškoláky- 2. setkání
Dopravní hřiště - 3. až 5. třída
Školní výlet - ZOO Olomouc
Dopravní hřiště - 1. a 2. třída
Závody atletické všestrannosti
Zahradní slavnost - vyřazování předškoláků z Mateřské
školy, loučení s páťáky
Projektový den Vztah dětí k přírodě a zvířatům
Kino ŠD - Jak vycvičit draka 3
Naučná stezka - Svitavy
Městské muzeum Svitavy - výstava deskových her a
železnice

NAŠE ÚSPĚCHY:
Přírodovědný čtyřboj ( DDM Svitavy )
Celkové pořadí:
4. třída
1. místo - Adéla Kloudová
2. místo - Veronika Peňázová
3. místo - Lucie Hartmanová
5. třída
2. místo - Matěj Pešek
3. místo - Tomáš Kudýnek
Matematický Cvrček:
1. místo
Tadeáš Filipi
2. místo
Radek Hehl
3. místo
Adam Zedník
Matematický Klokánek:
1. místo
Matěj Pešek
2. místo
Adéla Kloudová
3. místo
Tomáš Kudýnek
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Testy Kalibro:
3. ročník
Český jazyk
Matematika
Prvouka
Přírodovědný základ

Ø ZŠ
71,3%
58,7%
68,7%
67,3%

Ø ČR
58,5%
48,3%
60,9%
60,0%

5. ročník
Český jazyk
Matematika
Humanitní základ
Přírodovědný základ
Anglický jazyk
Ekonomické dovednosti

Ø ZŠ
71,5%
63,2%
61,6%
72,5%
57,9%
70,7%

Ø ČR
62,5%
53,0%
56,4%
61,8%
54,5%
50,8%

Sběr papíru:
1. místo
2. místo
3. místo

Vendula Klusoňová (1.tř)
Tomáš Kudýnek (5.tř.)
Adéla Kloudová (4.tř)

Závody atletické všestrannosti (DDM Svitavy):
1. místo
Jana Kučerová (5. tř.)
2. místo
Natálie Herzánová, Tomáš Mrštný (4. tř.)
3. místo
Adéla Kloudová (4. tř.)
Martin Bureš (5. tř.)
Družstvo ZŠ Opatovec se umístilo na 3. místě
Recyklohraní:
1. místo
2. místo
3. místo

Dominik Říkovský (1. tř.)
Tereza Burešová (1. tř.)
Eliška Brňovjáková (1. tř.)
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Vítězné družstvo projektu Hrajeme si na 100 věcí:
Modří -Veronika Peňázová, Matěj Pokorný, Tadeáš Filipi,
Apolena Kudrnová, Anežka Ehrenbergerová a Jan Klimeš
Družinovou hru vyhráli:
1. třída
Dominik Říkovský a Ema Kudrnová
2. třída
Markéta Grundová
3. třída
Kristýna Hrochová
4. třída
Tereza Molišová
absolutní vítěz - Tomáš Mrštný

HASIČI V OPATOVCI
Dne 7. 7. 2019 se družstvo mladších žáků zúčastnilo hasičské
soutěže v Dolním Třešnovci. I když jsme se neumístili na
předních místech, nasbírali jsme velmi cenné informace o tom,
jak to chodí v jiných okresech a že máme před sebou ještě
hodně práce. Držte nám palce.
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Dne 20. 7. 2019 proběhl na hřišti v Opatovci „Den s hasiči“.
Měli jsme možnost zhlédnout vystoupení mažoretek a psovodů.
Na svou ukázku „štafetu požárních dvojic“ dovezli mladé
hasiče profesionálové ze Svitav. Za úžasný zážitek jim
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děkujeme.
Dále si děti mohly vyzkoušet střelbu ze vzduchovky, jízdu na
koních, jízdu na čtyřkolce, RC modely a nácvik upraveného
požárního útoku CTIF. Samozřejmě nemohla chybět dětmi
oblíbená pěna, kterou si skvěle užily.
Tímto děkujeme našemu Obecnímu úřadu a všem sponzorům

PARTA SOUSEDŮ
Výlet na kolech
Naše parta 22. června uspořádala pro milovníky jízdy na
kolech výlet. Tentokrát byla trasa dlouhá cca 30 km a vedla
podél říčky Třebovky a dále krásným údolím Tiché Orlice.

Start byl v České Třebové a cíl výletu v Chocni. Počasí nám
přálo a ujeté kilometry rychle ubíhaly. K vidění byly cestou
nejen překrásné přírodní scenérie, ale i atrakce pro děti nebo
připomínky historie. Všichni zúčastnění cestu hravě zvládli i
nejmladší cyklista předškolního věku. I cesta nazpět, kterou
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jsme absolvovali vlakem, byla pro mnohé krásným zpestřením.
Celá akce se konala za přispění Obecního úřadu Opatovec,
kterému touto cestou děkujeme. Těšíme se na další setkání
s Vámi.
Parta sousedů

TJ SOKOL OPATOVEC
Po jarním "zmrtvýchvstání", kdy Opatovec dokázal dohnat
téměř nesmazatelnou ztrátu a zachránit se v soutěži, načal
místní Sokol svou čtvrtou sezónu v nejnižší krajské soutěži. A
to s několika změnami v kádru. Mužstvo opustili Radek Milota
a Lukáš Bednář, novými posilami se stali Ivo Svoboda, Jakub
Léhar, Jiří Sedlák a Martin Brůna. Na trenérském postu povede
mužstvo Jiří Valta. Novými celky v soutěži jsou Letohrad B,
Březová nad Svitavou, Kunčina a České Heřmanice.
Odehraná utkání:
Kunčina - Opatovec
Opatovec - Sloupnice
Dolní Újezd B - Opatovec
Opatovec - Letohrad B
M.Třebová B – Opatovec
Opatovec – Lanškroun B
Tabulka I. B třídy mužů:
1. Letohrad B
2. České Heřmanice
3. Libchavy
4. Kunčina
5. Opatovec

4:3
7:1
1:0
0:3
0:2
5:0

4
5
4
3
3

2
0
1
2
0
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0
1
1
1
3

19:3
34:6
17:10
16:16
17:9

16
15
13
13
9

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Jablonné n. Orlicí
Dolní Újezd B
Moravská Třebová B
Březová n. Svit.
Semanín
Žichlínek
Lanškroun B
Pomezí
Sloupnice

2
2
1
0
1
0
1
1
1

2
2
2
4
2
4
2
1
0

1
1
3
2
3
2
3
3
4

15:12
10:17
11:15
5:12
12:20
5:14
2:9
5:16
5:19

9
9
7
7
5
5
5
4
3

Rozpis soutěže I. B třídy mužů Sokola Opatovec:
Březová n. Sv. - Opatovec
So 21.9. v 16:00
Opatovec - Semanín
So 28.9. v 15:30
Žichlínek - Opatovec
So 5.10. v 15:00
Libchavy - Opatovec
So 12.10. v 15:00
Opatovec - Čes. Heřmanice So 19.10. v 15:00
Pomezí - Opatovec
Ne 27.10. ve 14:00
Opatovec - Jablonné n. O.
So 2.11. ve 13:30

Uzávěrka příspěvků dalšího občasníku je 15.11.2019
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