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OBECNÍ ÚŘAD
Poplatky v roce 2020
Žádáme občany, aby poplatky placené v hotovosti na obecním
úřadě platili v termínu od 1. února 2020 do 30. dubna 2020.
Důvodem je účetní uzávěrka obce.

ZABEZPEČENÍ VODOMĚRŮ PŘED ZIMOU
Provozovatel vodovodu VHOS, a.s Moravská Třebová
upozorňuje majitele vodovodních přípojek, že před
nadcházející zimou je třeba zabezpečit vodoměry proti
zamrznutí. V případě zamrznutí vodoměru a jeho poškození je
vodoměr vyměněn na náklady majitele přípojky.

VÍTE, ŽE…
O víkendu 28. - 30. 6. 2019 proběhlo v Olomouci Mistrovství
ČR dorostu a juniorů v atletice. Byly k vidění skvělé výkony
a padlo i několik rekordů.
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Veronika
Jiráčková závodila
ve
skoku o tyči juniorek a s
novým osobním rekordem
347 cm obsadila 2. místo a
získala stříbrnou medaili.

O víkendu 14. - 15. 9. 2019
se
zúčastnila
Aneta
Jiráčková
Mistrovství
republiky
v agility
v Rožnově pod Radhoštěm
a se svým psem Daisy
získala 1. místo jak
v kategorii jednotlivců, tak i v kategorii družstev.
Cílem těchto závodů je, aby
psovod se svým psem
překonal trať s překážkami ve
správném směru a pořadí, bez
chyb a v co nejlepším čase.

Oběma
děvčatům
moc
gratulujeme, děkujeme za
reprezentaci obce a přejeme
jim mnoho dalších úspěchů.
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VÁNOČNÍ DÍLNY
Kulturní komise ve spolupráci s obecním úřadem vás zve
v neděli 1. 12. 2019 od 13:00 do 16:00 hodin do kulturního
domu na „Adventní dílničky“.

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
(POZOR ZMĚNA)
Dále vás zveme v neděli 1. 12. 2019 v 17:00
hodin do kaple v Opatovci na „Vánoční
program základní školy“. Pak se přesuneme na
hřiště, kde bude rozsvícen vánoční strom a bude
připraven teplý punč, svařák a čaj.

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.

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.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Od 4. 1. do 12. 1. 2020 bude v naší obci probíhat každoroční
Tříkrálová sbírka.

INFORMACE PRO VEŘEJNOST
Otevírací doba během svátků:
Obecní úřad
23.12.
zavřeno
27.12.
zavřeno
30.12.
8:00-12:00 12:30 -15:00
31.12.
zavřeno
Obecní knihovna
bude 22. a 29. prosince otevřena.
Coop Jednota Opatovec
24.12.
7.00-9.00
25.-26.12.
zavřeno
28.12.
7.00-10.00
30.12.
7.30-16.00
31.12.
7.00-9.00
01.01.
zavřeno

Smíšené zboží JARKA
24.12.
7:30-10:00
25.-26.12. zavřeno
27.12.
7:30-12:00
30.12.
7:30-12:00
31.12.
7:30-10:00
01.01.
zavřeno

Kostel Narození Panny Marie v Košířích – bohoslužby
24.12.
21.00 – Půlnoční mše (OPATOV)
25.12.
10.30 – mše svatá
29.12.
10.30 – mše svatá
01.01.
10.30 – mše svatá
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SPOLEČENSKÉ AKCE V KULTURNÍM DOMĚ
V ROCE 2020

25. 1.
Ples svazu žen
Místenky na tento ples budou prodávány u paní
Menšíkové.
15. 2.

Hasičský ples

22. 2.
Setkání seniorů
Obecní úřad ve spolupráci s kulturní komisí srdečně zve
všechny seniory dne 22. 2. 2020 od 15 hodin do kulturního
domu v Opatovci k příjemnému posezení. Občerstvení i rozvoz
domů zajištěn.
23. 2.
Kino pro děti v KD
Bude promítán animovaný film od 17.00 h.
7. 3.

Dětský karneval

28. 3.
Tradiční rybářský ples
Lístky na tento ples budou k zakoupení u paní Ivany
Drmolové.
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PŘIPRAVUJE SE VE SVITAVÁCH
Výběr z kulturního programu:
29.11. Koncert kapely Oceán – Tyjátr
30.11. Malý abonentní cyklus – Trám, Tyjátr
1.12. První advent s kapelou The People – rozsvěcení
vánočního stromu, adventní koncert ZUŠ Svitavy
v kostele Navštívení Panny Marie
3.12. Divadlo Komedie Praha – Vladař – Fabrika
5.12. Koncert Linha Singers – Ottendorferův dům
8.12. Druhý advent – Vánoce ve Svitavách
10.12. 45. let pěveckého sboru Svitaváček – Fabrika
15.12. Třetí advent – Svitavský anděl – pěvecké sbory na
náměstí
22.12. Čtvrtý advent – kapely a sbor z Ukrajiny a promítání
filmu Hodinářův učeň – náměstí Míru
25.12. Vánoční bigbít – Fabrika
26.12. Koncert Daliboru – kostel Navštívení Panny Marie
31.12. Silvestr – ohňostroj – náměstí Míru 18:00 hodin
5.1.

Novoroční koncert – Ottendorferův dům
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16.1. Divadlo Petra Bezruče – Maryša – Fabrika
30.1. Malina Brothers – koncert - Tyjátr
Bližší informace: www.kultura-svitavy.cz

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V uplynulých třech měsících oslavili svá životní jubilea tito
občané:
91 let
90 let
86 let
84 let
82 let
70 let
60 let

Vlasta Nováková
Jiří Novák
Jan Zika
Jarmila Betlachová
Lubomír Fenyk
František Merkuda
Jan Sokol
Milena Svobodová
Zdeňka Prokopová

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

Jakub Hudec a Věra Málková
Miriam Merkudová a Jaroslav Marek
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Od začátku školního roku uběhly již tři měsíce a
ve školce jsme toho spolu spoustu zažili. Nové
malé děti se seznámily s prostředím školky a
novými kamarády ze starší třídy.
Hned první týden jsme měli všichni možnost
seznámit se s různými druhy dravců a jiných
zvířat, které nám představil na místním hřišti pán, který se o ně
stará. Děti tak viděly naživo například výra, orla, lišku, čápa a
další zajímavá zvířátka. V září se také děti společně s rodiči
zúčastnily tradiční Drakiády.

V tomto měsíci také starší děti navštívily hudební program
v multikulturním centru Fabrika ve Svitavách. Děti se po celou
dobu do představení zapojovaly, tleskaly, zpívaly a všichni
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jsme si tento výlet moc užili. Po představení jsme se vydali do
městského parku sbírat kaštany a zpět do školky jsme odjížděli
s plnými batůžky. Nasbírané kaštany jsme později využili při
různých hrách, jelikož jsme se v září a říjnu ve výuce věnovali
aktivitám spojených s podzimem.
V týdnu, kdy jsme si povídali o lese, jsme si pozvali do školky
paní Petru Teleckou, která se zabývá myslivostí a pana Reného
Kulhana, kteří si pro děti připravili program zaměřený na lesní
pedagogiku. Děti si mohly prohlédnout opravdové trofeje nebo
zvířecí kožešiny. Za zajímavý a hezký program jim oběma
velice děkujeme.
Celý podzim jsme využívali
krásné
počasí
a
na
vycházkách jsme pozorovali
podzimní
přírodu,
na
zahradě
pak
například
hrabali
listí.
Jedno
dopoledne jsme věnovali
společnému dlabání velké
dýně, která pak hlídala
vchod do naší školičky.
Od října se mohou děti účastnit kroužku keramiky, který vede
paní učitelka Lampárková. Děti jsou moc šikovné a práce
s hlínou jim velice jde. Každý druhý týden tráví předškolní děti
s paní
učitelkou
Mauerovou
„zábavné
odpoledne
s angličtinou“. Zatím jsme se naučili anglicky pozdravit,
rozloučit, představit se a nyní se zábavnou formou pomocí her
a písniček učíme barvy.
Na začátku listopadu se třída Včeliček vydala do knihovny ve
Svitavách. Některé děti zde byly úplně poprvé a s úžasem
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koukaly na takové množství knih pro děti. Nejprve jim paní
knihovnice přečetla příběh “Chameleon Leon“, ke kterému
společně
plnily
různé úkoly, a
poté si děti mohly
půjčit knihy, které
je
zaujaly
a
prohlížet si je.
Vyzkoušely si je
také vrátit na své
místo. Děti velice
zaujala humorná
kniha o „Líné
babičce“, proto
jsme
si
ji
vypůjčily
do
školky
a
s napětím čteme
další příběhy před
spaním.
V listopadu
probíráme téma „Lidské tělo“ a k tomu přizpůsobujeme naše
aktivity a hry. Opět jsme poprosili jednu maminku a její
kolegyni, které pracují jako zdravotní sestry, aby přišly dětem
ukázat, jak se ošetřují různá zranění, jak se mají děti zachovat,
když je potřeba dát někomu první pomoc a vyzkoušely si pomocí stetoskopu poslechnout tlukot srdce kamaráda. Nejvíce je
bavilo ošetřování ran svého plyšáka pomocí obvazů. Tímto
bychom chtěli poděkovat paní Daně Závodníkové a její
kolegyni za přípravu programu.
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Nyní se pomaličku připravujeme na přicházející předvánoční a
adventní období. Začínáme naši školku zdobit do zimní nálady
a těšíme se na společné tvořivé dílničky rodičů s dětmi. Čekají
nás také společné Vánoce s dětmi a paní učitelkami ze základní
školy, předvánoční pohádka s divadlem Jójo a samozřejmě se
těšíme na příchod Ježíška do naší školky.
Ještě předtím ale zahájí starší děti plavecký výcvik, během
kterého stráví každou středu celkem 10 lekcí na plaveckém
bazénu ve Svitavách.
Tímto bychom Vám chtěli popřát krásné a klidné Vánoce plné
radosti a pohody a v novém roce 2020 hodně zdraví a úspěchů.
Kolektiv MŠ Opatovec

ZŠ OPATOVEC
V letošním školním roce navštěvuje naši školu 44 žáků, do
první třídy nastoupilo 7 prvňáčků – Dominik Hroch, Jaroslav
Střílek, Petr Štilárek, Natálie Bartošová, Amálie Filipi, Elena
Herzánová, Nikola Kučerová. Tradičně jsme připravili projekt,
který nás bude
provázet celým
školním rokem.
Je zaměřen na
rozvíjení osobnosti
dětí,
posilování sebevědomí,
odpovědnosti za
vlastní jednání, vztah k hodnotám, k práci druhých a
uvědomění si důležitosti každého povolání. Obsahuje celoroční
- 12 -

hru pro družstva, která má název „Bez práce nejsou koláče“,
kde projektové dny v rámci jednotlivých průřezových témat
zpracují rozmanitá povolání. Projekt dále zahrnuje i
družinovou hru pro jednotlivce – Lovíme sovy a další akce
jako Den pro rodiče, Den matek apod., které se také budou
inspirovat tématem povolání.
Od září jsme se zapojili do projektu EU - Šablony II, Rozvoj
ZŠ A MŠ Opatovec, který je spolufinancován Evropskou unií
ve výši 923 772 Kč. Cílem projektu je zvýšení kvality
předškolního a základního vzdělávání a profesní rozvoj
pedagogů. Projekt mimo jiné podporuje činnost Čtenářského
klubu pro starší žáky a čtenářského klubíku pro žáky druhé a
třetí třídy, dále také Badatelského klubu, které od letošního září
rozšířily nabídku zájmové činnosti na naší škole.
Akce základní školy v září a říjnu
 ukázka výcviku dravců a jiných volně žijících zvířat
 exkurze do Prahy
 drakiáda
 obvodní kolo v přespolním běhu
Julie Kösllerová
1. místo
Matyáš Staša
3. místo
 rodičovská schůzka
 návštěva svitavské knihovny
 dýňování
 nejlepší práce žáků 3., 4. a 5. třídy - Martina Prudila,
Matyáše Staši, Kristýny Hrochové, Tadeáše Filipi,
Radka Hehla, Natálie Herzánové, Filipa Moravce a
Matěje Pokorného byly odeslány do výtvarné soutěže
Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje.
Učitelky základní školy
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.

LAČNOVSKÁ OHLÉDNUTÍ
Před několika dny vydal pan Mojmír Fadrný poutavé čtení o
Moravském Lačnově. V knize najdete spoustu zajímavých
informací a fotografií nejen z Lačnova, ale i Opatovce a
blízkého okolí. Cena knihy je 350,- Kč a je možné ji objednat
buď přímo u pana Mojmíra Fadrného (tel. 734 639 180, email:
mojmir.fadrny@email.cz) nebo zakoupit dne 30. 11. 2019
v 16:00 na Rozsvícení vánočního stromečku v Lačnově.
Případně se můžete obrátit na pana Tomáše Teleckého, který
její dodání zajistí.
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PATCHWORK
Ráda bych vás seznámila s naší prací v letošním
roce. Již 8 let se scházíme na obecním úřadě a
naše šikovné ručičky se snaží o ušití hezkých
výrobků patchworku.
 Koncem loňského roku jsme ušily ubrusy pro akce v
kulturním domě na tento rok.
 Dne 11. 6. 2019 se konal na místním hřišti dětský den.
Zapojily jsme se a ušily látková puzzle a děti je s chutí
skládaly. Po skončení je dostala MŠ na další hraní.
 Ve dnech 3. až 4. 8. se v Koclířově ve školních
prostorách konala naše výstava pro Fatimu. Pro velký
úspěch se opakovala ještě o týden později.
 Další výstava se uskutečnila ve dnech 5. až 6. 10. 2019,
ke které nás přizval spolek zahrádkářů z Koclířova.
Spolupracujeme společně už druhý rok.

- 15 -

 Ještě nás čeká 30. 11. 2019 menší výstava v Lačnově a
v Baníně.
Do příštího roku se nabízíme k dalším společným akcím, kde
rády pomůžeme a zároveň přejeme všem hodně zdravíčka a
štěstíčka.
Děkujeme starostovi, že se můžeme i nadále scházet na
obecním úřadě.
Ženy z Patchworku Opatovec

VČELAŘI V OPATOVCI
Vážení přátelé,
i letos bych Vás rád touto cestou
seznámil s činností místní základní
organizace včelařů v roce 2019.
Aktuálně má členská základna 30 členů
s 314 včelstvy, oproti loňskému roku máme navýšení o nového
včelaře v Opatovci a o nových 19 včelstev.
V letošním roce nás potrápila nejenom melecitóza, která
v průběhu celé sezóny zasáhla většinu včelařů v našem regionu
a snížila výnosy medu, přesto byl výnos medu lepší než minulý
rok. Také nás potrápil zvýšený výskyt roztoče, který se projeví
až v zimním období.
Letos jsme se sešli dvakrát na členské schůzi v kulturním domě
v Opatovci, jednou v klubu důchodců v Opatově a na výroční
schůzi v Opatovské hospodě.
Zajistili jsme léčivo pro letní a podzimní ošetření včelstev.
V sobotu 1. 6. 2019 se členové naší organizace zúčastnili
dětského dne v Opatově ve Farském lese formou naučné stezky
pod názvem „POHÁDKOVÝ LES“ a v sobotu 15. 6. 2019
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dětského dne v Opatovci na hřišti, kde jsme prezentovali
činnost včelařů.
V případě zájmu bych dále upozornil, že se v Litomyšli koná
každý rok výstava s bohatým doprovodným programem pod
názvem „ DNY MEDU“ a i příští rok v lednu by mohla být
možnost podání žádosti na čerpání grantu z rozpočtových
prostředků Pardubického kraje v rámci programu „Podpora
začínajících včelařů v Pardubickém kraji. Bližší informace
najdete na portále Pardubického kraje.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem aktivním členům za jejich
práci, obci Opatov, obci Opatovec a Farmě Opatov s.r.o. za
finanční podporu. Zároveň bych chtěl jménem všech členů
popřát občanům obce klidné prožití Vánočních svátků a do
nového roku hodně zdraví a štěstí.
Více informací najdete na www. vcelari-opatovec.webnode.cz,
kde získáte aktuální informace o činnosti naší organizace.
Václav Slanina jednatel ZO ČSV z. s. Opatovec

MC TLAPIČKA
1.listopadu se v naší obci uskutečnil již 5. halloweenský
lampiónový průvod. Před setměním odneslo 50 balónků
vánoční přání od dětí Ježíškovi. Poté se lampiónový průvod
opět vydal na cestu obcí, na jejímž konci každé dítko čekal
balíček s dobrotami.
Za finanční podporu děkujeme obci Opatovec, panu
Najmonovi (KRN, spol. s r.o.) a panu Kudrnovi. Velké dík
patří hlavně těm, kteří se na akci podíleli.
Dobrovolné vstupné ve výši 478,- Kč použijeme na příští akci.
Děkujeme Vám za přízeň a v příštím roce se na Vás budeme
opět těšit…….
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HASIČI OPATOVEC
Ohlédnutí za sezónou 2018/2019
V této sezóně jsme se
zúčastnili
čtyř
závodů.
Vyzkoušeli jsme si, jak to
chodí v jiných okresech, a
troufáme si říci, že jsme si to
opravdu užili. Děti byly
velmi soutěživé a chtěli
bychom jim poděkovat za
úsilí, které tomu věnovaly.
Přejeme jim a ostatním
příznivcům SDH Opatovec
krásné
prožití
svátků
vánočních a do nového roku
2020 hodně štěstí, zdraví a
mnoho školních a pracovních
úspěchů.
Kolektiv SDH Opatovec
STAŇ SE MLADÝM HASIČEM
Rádi bychom uvítali nové příznivce tohoto sportu ve věku od 6
do 18 let, kteří by chtěli navštěvovat náš kroužek mladých
hasičů.
V případě zájmu kontaktujte paní Šárku Hořovskou
tel: 775121505 nebo Kamilu Hrochovou tel: 724905223
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ZAHRÁDKÁŘI OPATOVEC
Zahrádkáři Vám přejí příjemné prožití vánočních svátků a
hodně pěstitelských úspěchů v roce 2020.

ROZVOZ OBĚDŮ
Hledáme dobrovolníka, který by měl zájem o rozvoz obědů pro
naše starší spoluobčany. Po dlouhá léta tuto službu zajišťovala
paní Chodilová, která z rodinných důvodů již nebude moci
obědy rozvážet. Pravděpodobný termín zahájení rozvozu je
leden 2020. Bližší informace Vám poskytneme na obecním
úřadě.
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Krásné prožití vánočních svátků a mnoho
úspěchů v novém roce Vám přeje
zastupitelstvo obce.

Uzávěrka příspěvků do dalšího občasníku je 15.2.2020
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