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OBECNÍ ÚŘAD
SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, v těchto dnech je náš život ovlivněn
vyhlášením nouzového stavu a dalších mimořádných opatření,
které jsme dosud nezažili. Mějme na paměti, že se jedná o
opatření prevenční, která chrání především naše zdraví. Nic
cennějšího v životě nemáme, tak k sobě buďme zodpovědní.
Přijatá opatření jsou na dnešní dobu nezvykle tvrdá a
nepopulární, ale je to jediná cesta, jak zamezit šíření nemoci.
Proto Vás prosím o dodržování všech platných nařízení a
zodpovědného přístupu každého jednotlivce, abychom se
vyhnuli uzavření obce, jak se již v některých oblastech děje.
Obecní úřad pracuje v plném rozsahu, ale žádáme občany, aby
v současné době řešili osobní návštěvou jen opravdu nezbytně
nutné záležitosti. Z tohoto důvodu je omezena doba, kdy je
obecní úřad otevřen. Prodloužili jsme lhůty pro splatnost
poplatků a jsme připraveni podle dalšího vývoje situace
pomáhat samostatně žijícím seniorům se zajištěním základních
potřeb.
Děkuji za Vaši trpělivost a zodpovědnost.
Martin Smetana, starosta obce
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PŘIJATÁ OPATŘENÍ OBECNÍM ÚŘADEM V DOBĚ
STAVU NOUZE:
-

-

-

obecní úřad prodlužuje splatnost poplatků za komunální
odpad, psy, hrobová místa a nájmy do 30.6.2020.
V případě, že by nouzový stav pokračoval déle, bude
lhůta dále prodloužena.
placení poplatků v hotovosti na obecním úřadě prosím
odložte na pozdější dobu, až budou odvolány
mimořádná opatření
pokud máte možnost platit poplatky převodem na účet,
ověřte si prosím částku u paní Kloudové (tel.
461593153, 733539738, e-mail: ucetni@opatovec.cz)
na základě pokynů státní správy bude obecní úřad pro
veřejnost otevřen pouze v:
pondělí 16:00 – 17:00, středa 9:00 – 10:00 pro
nezbytně nutné záležitosti, v ostatní dny bude pro
veřejnost uzavřen. Ke komunikaci prosím využívejte
e-mail: obec@opatovec.cz, nebo telefonní spojení –
461593153, 733539738 účetní a 724191883 starosta.
místní knihovna, venkovní sportoviště, kulturní dům
jsou až do odvolání pro veřejnost uzavřeny
pytle na třídění plastů jsou k dispozici v prodejně
COOP, občané si je mohou brát dle potřeby

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

-3-

v případě nepříznivého počasí možné odevzdat i na obecním
úřadě. Svozy budou realizovány i v době mimořádných
opatření.
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu bude
probíhat 29. - 30. 5. a následně 13. - 14. 11. 2020. Jediné
svozové místo bude obecní sklad u autobusové zastávky „U
Mlýna“.
Pátek
Sobota

29. 5. od 15:00 do 17:00 hodin
30. 5. od 9:00 do 11:00 hodin

Pátek
Sobota

13.11. od 15:00 do 17:00 hodin
14.11. 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.

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.
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SBĚR ŽELEZA
V měsíci červnu bude obec provádět sběr starého železa,
termín bude upřesněn v dalším čísle občasníku.

AKCE PLÁNOVANÉ NA ROK 2020:
Všechny akce plánované na duben 2020 – Ukliďme
Česko, Pletení pomlázek a Pálení čarodějnic – jsou
z důvodu vyhlášení nouzového stavu v celé ČR ZRUŠENY.
Další plánované akce od měsíce května v případě,
že Vláda ČR nezruší stav nouze a s tímto spojené
opatření, budou zrušeny také.
DEN MATEK
Den matek bude případně realizován spolu se zahradní
slavností školy. Přesný termín bude upřesněn.

DĚTSKÝ DEN A ZÁBAVA
Obec Opatovec spolu s místními organizacemi pořádá v sobotu
20.6.2020 na fotbalovém hřišti zábavné odpoledne spojené
s plněním úkolů. Večer bude zábava s živou hudbou.
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SPORTOVNÍ ODPOLEDNE A NOHEJBALOVÝ
TURNAJ S HASIČI
Místní hasičský sbor pořádá v sobotu 18.7.2020 turnaj
v nohejbale a sportovní odpoledne pro děti na hřišti TJ Sokol
Opatovec. Večer bude zábava. Bližší informace budou v dalším
občasníku.

LETNÍ KINO
V sobotu 8.8.2020 po setmění se uskuteční na místním
fotbalovém hřišti promítání letního kina. Bližší informace
budou v dalším občasníku.

ZAHRÁDKÁŘI OPATOVEC
Pořádají dne 29. 5. 2020 zájezd na venkovní divadelní
představení Kráska a zvíře na vyhlídce na Kunětické Hoře.
Začátek ve 20:30 hodin, vhodné i pro děti. Bližší informace a
přihlášky Markéta Rybičková tel: 605 837 910
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V uplynulých třech měsících oslavili svá životní jubilea tito
spoluobčané:
91 let
82 let
80 let
75 let
70 let

Rudolf Jokeš
Marie Sajdlová
Lubomír Šimůnek
Ladislav Dymák
Jana Janderová
Ladislav Cach
Jiřina Betlachová
Zdeněk Dymák
Zdeňka Kolářová
Ivana Macků
60 let Jiří Dřínovský
Hana Telecká
Helena Popelková
Ludmila Kudrnová
Hana Hořovská
50 let Roman Kudýnek
Roman Macků
Petr Císař
Petr Lašák
Petr Šimek
Miloš Bednář
18 let Adéla Smetanová
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Martina Hromádková
Karel Olbert
Všem oslavencům přejeme do dalších let pevné zdraví, stálý
optimismus a radost ze života!
Svatba:

Monika Dastychová a Jan Zika

Narození:

Vítek Šindelář
Václav Zavřel
Zuzana Fábryová
Ema Kovářová

Úmrtí:

Josef Chadima
Eliška Bednářová
František Baťa
Zdeněk Dvořák
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
v rámci projektu EU- ŠABLONY II., Rozvoj
ZŠ a MŠ Opatovec začaly ve škole pracovat
nové kroužky, respektive kluby. Pro malé
čtenáře čtenářský klubík a pro větší čtenářský
klub. V jeho rámci se s dětmi více věnujeme
čtení s porozuměním. Děti si čtou vlastní knížku, kterou si
přinesly. Dále společně čtou v klubíku knihu Pravidla
skutečných ninjů a v klubu Harry Potter a Kámen mudrců.
Luští křížovky, kvízy a hádanky a doplňují doplňovačky.
Pomocí čtenářských her prohlubují čtenářskou gramotnost. Do
školní knihovny bylo zakoupeno velké množství nových knih a
pohodlné sedáky. Některé schůzky klubu jsou zaměřené na
tvořivé psaní. Děti domýšlí příběhy nebo si vymýšlí vlastní
příběhy, skládají básničky.
Do badatelského klubu se přihlásilo šestnáct dětí, což
bylo příliš, aby si žáci mohli užít zkoumání a bádání. Proto byli
rozděleni do dvou skupin a v prvním
pololetí si to mohli vyzkoušet ti mladší
a od února navštěvují tento klubík
starší žáci. Hlavním cílem klubíku je
vzbudit u dětí zájem o polytechnické
vzdělávání. V rámci projektu jsme
mohli vylepšit vybavení školy přístroji
a náčiním. Na nových mikroskopech si
žáci prohlíželi různé jim neznámé
preparáty a odhadovali, co vlastně vidí.
Také zkoumali předem známé vzorky
– lidský vlas, nehet, slupku cibule,
tyčinky květu apod. Několik klubíků
jsme věnovali vodě – zjišťovali jsme
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vlastnosti různých druhů vody, snažili se čistit vodu z kaluže,
z rybníka a potoka. Zabývali se také jednotlivými smysly – nejvíce
zrakem. Samozřejmě jsme prováděli spoustu zábavných pokusů například jsme vyráběli sopku, odbarvovali roztoky pomocí výluhu
z červeného zelí, nafukovali gumové rukavice unikajícím oxidem
uhličitým. Celý jeden měsíc nám zabrala hygiena potravin zkoumali jsme plísně a jejich šíření, užitečné a škodlivé mikroby.
V druhém pololetí přibude ještě více mechanika, máme nové

polytechnické stavebnice, sadu s jednoduchými stroji nebo také
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kufřík s pokusy na magnetismus. Zatím chodí žáci do všech
klubíků s nadšením a my věříme, že jim to vydrží.
Akce základní školy – listopad, prosinec, leden, únor:
 Návštěva tanečních vystoupení Základní umělecké
školy ve Svitavách
 Slavnost slabikáře
 Plavecký výcvik
 Výlet na Veselý kopec
 Vánoční besídka, posezení s rodiči
 Společné Vánoce MŠ a ZŠ – divadélko JOJO
 1. společné třídní schůzky s rodiči a dětmi
 Vystoupení na setkání seniorů
 Návštěva prvňáčků ve svitavské knihovně
 Ukázková hodina v 1. třídě
 Projektové dny - Média a povolání, Záchranáři,
Zastupitel, Politik a Požární prevence
 Školní kolo recitační soutěže –
1. třída: 1. místo – Amálie Filipi., 2. místo – Natálie
Bartošová., 3. místo - Dominik Hroch
2. třída: 1. místo – Julie Kősslerová., 2. místo – Ema
Kudrnová., 3. místo – Vendula Klusoňová
3. třída: 1. místo – Zuzka Běhalová., 2. místo – 3. místo –
Martin Prudil. a Denis Hartman
4. třída a 5. třída: 1. místo – Lucie Hartmanová, 2. místo –
Adéla Kloudová, 3. místo Veronika Peňázová
Oblastní kolo recitační soutěže ve Svitavách: Cenu diváků
obdržela –Amálie Filipi a Veronika Peňázová
Učitelky ZŠ
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Zima se nám pomalu chýlí ke konci a my bychom se s Vámi
chtěli podělit o to, jak jsme ji společně trávili
v naší školičce.
Na konci listopadu jsme se ponořili do

vytváření adventní atmosféry a připravili pro
děti a jejich rodiče předvánoční dílničky.
Společně jsme tak vyráběli například čertíky
z bavlnek, andílka na špejli, vánočního kapříka nebo krásnou
třpytivou baňku. Za zvuku koled jsme si pochutnali na
vánočním punči a rodiči připraveném občerstvení. Atmosféra
byla velice příjemná a
navnadila nás na
blížící se Vánoce.
Ještě v listopadu jsme
začali s dětmi jezdit
na plavecký výcvik.
Během
zimního
období
tak
děti
absolvovaly celkem
deset lekcí v bazénu
ve Svitavách. Musíme
říci, že všechny děti byly opravdu velice šikovné, což
potvrzovaly i slova jejich paní plavčice, která jim po celou
dobu ukazovala, že se vody nemusejí vůbec bát. Po několika
lekcích se tak mohly z malého bazénu přesunout do velkého.
Vyzkoušely si různé pomůcky a na konci každé hodiny si
mohly pohrát s hračkami. Po skončení výcviku všechny děti
obdržely tzv. „mokré“ vysvědčení.
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Celý prosinec jsme věnovali blížícím se Vánocům.
Nejprve
se
naše
školka změnila na
čertovské peklo a děti
si
zařádily
v čertovském
oblečení. Přišel nás
navštívit
také
opravdový
anděl,
kterému děti postupně
přeříkaly
nějakou
básničku či písničku.
Anděl je tak odměnil
bohatou nadílkou.
Poté jsme si přiblížili různé významné osobnosti
spojené s obdobím adventu a také některé zvyky a tradice.
Společně jsme si tak například sami napekli a nazdobili sladké
perníčky.
Nakonec jsme se dočkali a do školky dorazily dlouze
očekávané Vánoce. Ježíšek k nám přišel hned dvakrát. Pod náš
nastrojený stromeček si děti navzájem nadělily dárečky, poté si
je vzájemně předaly a rozbalily. Druhý den přišel Ježíšek se
spoustou nových hraček, které zůstaly pro všechny děti ve
školce. Děti si ihned s hračkami začaly s obrovským zájmem
hrát, až bylo těžké je od hry odtrhnout.
Velice hezký byl společný den strávený s kamarády
z velké školy, kterou jsme navštívili, a společně se školáky
shlédli vánoční pohádku divadélka Jójo.
Nezapomněli jsme ani na zvířátka v přírodě, která to
v zimě nemají zrovna jednoduché, a s plnými batůžky krmení
jsme se vydali na dlouhou procházku do lesa, kde jsme jim pod
krmelcem nechali spoustu dobrot.
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Poslední předvánoční dny jsme si pouštěli koledy,
zapalovali svíčky, pouštěli lodičky z ořechových skořápek,
krájeli jablíčka a hledali v nich hvězdičku pro štěstí a nakonec
jsme se s přáním bohatého Ježíška rozešli na vánoční
prázdniny.
Po novém roce jsme se intenzivně věnovali tématu Tří
králů a přímo si vyzkoušeli tříkrálovou obchůzku ve
vlastnoručně vyrobených královských korunách.
Počasí nám moc nepřálo k zimním radovánkám,
přesto se našlo několik dnů, kdy jsme si v rámci dopoledních
procházek mohli pohrát na sněhu. Bohužel sněhu nebylo tolik,
aby se mohl uskutečnit plánovaný lyžařský výcvik, na který již
byly děti připraveny.
V únoru jsme s třídou „Včeliček“ opět navštívili
dětské
oddělení
knihovny
ve
Svitavách.
Paní
knihovnice
nám
připravila program
o tom, jak se vyrábí
kniha. Děti si také
mohly prohlédnout
knihy, které je
zaujaly.
Začátkem
března si předškoláci vyzkoušeli ve škole tzv. „zápis na zkoušku“. Prostřednictvím pohádky O Zlatovlásce si zábavnou formou vyzkoušeli své znalosti. Všechny děti se velice snažily a byly
šikovné.
Momentálně se těšíme na blížící se jaro a akce s ním
spojené. Vzhledem k aktuální závažné situaci, která se nás
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všech nějakým způsobem dotýká, si netroufáme říci, které
plánované akce se budou moci uskutečnit. Přesto však
optimisticky doufáme, že se vše brzy zlepší a budeme si
společně moci užít například tradiční školní výlet či zahradní
slavnost.
Kolektiv MŠ

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2019
ŽENY OPATOVEC
Rády bychom vás seznámily s naším programem v loňském
roce:
Leden je tradičně spojen se společenským plesem, v únoru
jsme navštívily představení ve Fabrice Partička ve vzduchu.
V dubnu jsme pomáhaly ve spolupráci s dalšími organizacemi
obci s pálením čarodějnic. V květnu jsme na tři dny zavítaly na
Slovensko do termálních lázní Podhájská a v červnu na čtyři
dny do termálních lázní v Maďarsku. Jeden autobus jel do
Hegykö a jeden autobus do Kapuváru. Nechyběly jsme ani na
Dětském dni pořádaném obcí ve spolupráci s místními
organizacemi. Srpen je spojen s třídenním výletem na kolech,
tentokrát jsme se vydaly na Třeboňsko. V září jsme se na čtyři
dny vypravily do Prášil a jeho okolí. V listopadu jsme pomohly
při lampionovém průvodu, který si užily nejen děti. Rok 2019
jsme zakončily výletem pro děti do Východočeského divadla
v Pardubicích na představení Ferda Mravenec.
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HASIČI OPATOVEC

V neděli 19. 1. 2020 náš
sbor předal čestné uznání
V neděli 19. 1. 2020 náš
a věcný dar panu Jiřímu
sbor předal čestné uznání a
Novákovi
za
60leté
věcný dar panu Jiřímu
členství u našeho sboru.
Novákovi za šedesátileté
Pan
Jiří
Novák
je
členství u našeho sboru. Pan
nejstarším členem SDH
Jiří Novák je nejstarším
Opatovec a tímto mu
členem Sboru dobrovolných
přejeme hodně zdraví a
hasičů Opatovec a tímto mu
spokojenosti do dalších
přejeme hodně zdraví a
let.
spokojenosti do dalších let.
Karel Jílek
Karel Jílek
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TJ SOKOL OPATOVEC
Tabulka I. B třídy mužů po podzimní části:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

České Heřmanice
Letohrad B
Kunčina
Libchavy
Jablonné n. O.
Sloupnice
Dolní Újezd B
Pomezí
Semanín
Opatovec
Lanškroun B
Březová n . Sv.
Moravská Tř. B
Žichlínek

11
8
6
7
5
6
4
4
4
5
3
2
1
1

0
5
6
2
4
1
5
3
3
0
4
5
5
5

2
0
1
4
4
6
4
6
6
8
6
6
7
7

58:19
37:11
30:24
43:24
27:27
20:29
28:35
27:34
27:34
31:27
19:30
17:29
13:27
16:43

33
33
27
24
20
20
19
17
16
15
14
14
12
9

Podzimní část sezóny skončila poněkud za očekáváním, po
letním doplnění kádru a příchodu zkušeného trenéra Jiřího
Valty byly ambice poněkud vyšší než je 10. příčka tabulky.
Vinou zranění některých hráčů, ale i absencemi při utkání jsme
během podzimu málokdy hráli v optimální sestavě. Bohužel
individuální chyby byly příčinou několika těsných porážek i
když herně jsme soupeře často přehrávali, ovšem fotbal se
hraje na body a ty jsme často zbytečně ztráceli.
Po náročné zimní přípravě a poměrně dobře odehraných
přípravných zápasech jsme s napětím očekávali první jarní
utkání, ovšem přijetí mimořádných opatření v naší zemi
momentálně zasáhlo i fotbalové soutěže. Události příštích
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týdnů ukáží, zda se podaří nějaká utkání odehrát, nebo jestli
zůstane letošní ročník soutěže bez jarní části.
Martin Smetana, vedoucí družstva

VÍTE, ŽE…
 Miroslava Filipi byla dne
10. 12. 2019 zapsána do
České knihy rekordů a
obdržela od Agentury
Dobrý den Pelhřimov
certifikát
o
vytvoření
českého rekordu o pořízení největší sbírky kovových
modelů Volkswagen New Beetle/Beetle

 Aneta Jiráčková byla dne 24. 2. 2020
ve Svitavách vyhlášena sportovcem
roku
2019
v kategorii
žactvo
jednotlivci – agility
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
OBEC
Brněnec
Březová n.
Sv.
Dětřichov
Hradec n.
Sv.
Javorník
Kamenná
Horka
Koclířov
Kukle
Opatov
Opatovec
Pohledy
Radiměř
Rudná
Sklené
Svitavy
Vendolí
Želivsko
CELKEM

2018
29 581 Kč
24 404 Kč

2019
27 868 Kč
23 063 Kč

2020
28 374 Kč
29 049 Kč

5 914 Kč
31 543 Kč

3 527 Kč
38 132 Kč

6 599 Kč
42 265 Kč

10 415 Kč
4 740 Kč

11 201 Kč
5 754 Kč

12 288 Kč
6 816 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

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

31 288 Kč
2 027 Kč
29 123 Kč
24 139 Kč
10 810 Kč
30 099 Kč
5 110 Kč
3 197 Kč
310 246 Kč
16 342 Kč
4 596 Kč
592 368 Kč

Vážení občané obce Opatovce, dovolte mi, abych poděkovala
všem, kteří se na této sbírce podíleli. Ať už organizačně, či
jako štědří dárci nebo jako koledníci, kteří věnovali svůj volný
čas. Sbírkou získané finanční prostředky se z větší části vrací
do míst, kde byly získány, tedy na Svitavsko. Ještě jednou
děkujeme a přejeme všem hodně zdraví v roce 2020.
Miriam Holubcová
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Nabídka služeb v obci

Dětřichov u Svitav
Nově otevřeno!!!

Salon Grácie
NEHTOVÁ MODELÁŽ
(cena od 350,- Kč)

MANIKÚRA
(cena od 250,- Kč)

Nová zákaznice obdrží 10% slevu!!!
AKCE PLATÍ DO 31. 3. 2020!!!
objednávky na tel. č.: 776 416 571
Dětřichov 112, 568 02 Svitavy
e-mail: echawwa@gmail.com

Uzávěrka příspěvků do dalšího občasníku je 15. 5. 2020
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