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OBECNÍ ÚŘAD
Připomínáme občanům, že druhou polovinu místního poplatku
za komunální odpad je třeba zaplatit nejpozději do 30. září
2020.

ODPADY
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu bude
probíhat 13.-14. listopadu 2020. Jediné svozové místo bude
obecní sklad u autobusové zastávky „U Mlýna“.
Pátek 13.11. od 15:00 do 17:00 hod.
Sobota 14.11. 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.

VOLBY
Ve dnech 2. a 3. října se budou konat volby do
Zastupitelstva Pardubického kraje.
V naší obci proběhnou v zasedací místnosti budovy
Obecního úřadu, Opatovec 40 a to v pátek 2. října od 14.00
do 22.00 a v sobotu od 8.00 do 14.00 hodin.
Na volby je nutné přijít v roušce a před vstupem použít
dezinfekci rukou. Přesné instrukce „Jak volit“ budou do
domácností distribuovány společně s volebními lístky.
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KŘIŽOVATKA U ČS SHELL
Narůstající doprava na silnici I/35 učinila z křižovatky u
čerpací stanice Shell nebezpečné místo při jejím přejíždění.
Dotčené obce Svitavy i Opatovec na tento problém ŘSD
dlouhodobě upozorňovaly, avšak bez konkrétního řešení ze
strany ŘSD. V letošním roce, v době, kdy byla uzavřena silnice
v Mikulči a objížďka vedla právě přes tuto křižovatku,
provedla ŘSD úpravu odbočovacího pruhu ze Svitav směrem
na M. Třebovou a současně je připravován projekt dočasného
kruhového objezdu na této křižovatce. Tyto informace potvrdil
ředitel Pardubické pobočky ŘSD Ing.Vébr a dále uvedl, že
kruhový objezd bude realizován ihned po získání všech
potřebných povolení.

POZVÁNKA
Obec Opatovec Vás zve na křest knihy autora
Dr. Miloše Peška, která vychází pod názvem
OPATOVEC – Malá Sibiř na Hřebečsku.
Křest knihy o naší obci se uskuteční v sobotu
28.11. od 17:00 v kulturním domě. Při této
příležitosti je možné knihu zakoupit a nechat si ji od autora
podepsat. Dále se bude kniha prodávat na obecním úřadě. Pro
účastníky slavnostního křtu bude připraveno občerstvení.
Po křtu a následné přestávce na občerstvení bude od 19:00
následovat v sále KD další kulturní program (vystoupení
známé osobnosti). Program bude upřesněn rozhlasem a na
plakátech.
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Ukázka z připravované knihy:
Sbor dobrovolných hasičů
Také v Opatovci, po založení místního spolku hasičů
v roce 1903, byla jedna z prvně dostupných hasících stříkaček
pořízena a to dokonce, dnešní terminologií řečeno, s dotací
přímo od samotného panovníka rakousko-uherské monarchiecísaře Franze Josefa I. (1830-1916), který na její pořízení
věnoval částku 300 rakouských korun. Hasící aparát sloužil
nejprve jako sací a později i jako tlaková pumpa, ale poháněná
pouze ručně. Až v roce 1913, těsně před vypuknutím Velké
války, koupila obec novou hasící stříkačku. Ta sloužila místním
hasičům až do roku 1930, kdy byla nahrazena dvoutaktním
motorem, za který obec zaplatila 32.000,-K.Část těchto
nákladů byla uhrazena z výtěžků plesů, divadelních představení
a jiných slavností pořádaných přímo v obci. Zasvěcení –
„křest“ – této nové akvizice do výzbroje hasičského sboru bylo
spojeno s velkou slávou u příležitosti „Dne delegátů
hasičského spolku okresu Litomyšl“. Také z této akce byl
finanční zisk, a to ve výši 3.000,-K. Obec v této době (tj.
v období tzv. I. republiky) přispívala každoročně na výdaje
místním hasičům finanční částkou 200,-K. V dochovaných
pramenech máme záznamy o velitelích místních hasičů
v Opatovci z doby od počátku založení sboru až do odtržení
obce do tzv. Sudet v roce 1938:
Josef Kramer čp. 52
Johann Huschka čp.74

(1903–1906)
(1906–1909)

Franz Appel čp. 31

(1909–1938)

Poválečná historie hasičského sboru v Opatovci se začala psát
už v druhé polovině roku 1945, tedy záhy po příchodu nových
osídlenců do tohoto kraje. Jednotka sboru byla formována
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z praktického hlediska, což znamenalo zajistit okamžitou
ochranu domů a majetku před případnými požáry. Bohužel
k podrobnému zmapování tohoto úseku činnosti hasičského
sboru v obci se nám nedochovaly žádné písemné prameny,
proto retrospektivní sestavení, dnes již více jak 70. leté
novodobé historie sboru, je možná jenom a pouze za přispění
vzpomínek pamětníků na samé začátky v poválečné éře
působení hasičů v Opatovci. V této novodobé historii
hasičského sboru byl samozřejmě problém s jeho vyzbrojením.
Musela stačit technika, která zde zbyla po odsunutém
německém etniku a teprve postupně se vybavení i zázemí pro
činnost začalo pomalu zlepšovat. Prvním objektem, který
sloužil po r. 1945 jako hasičská zbrojnice, byla stará budova
hned u silnice vedoucí od Opatova do Opatovce (čp. 32) – mezi
místními dnes nazývaná „stará hasičárna“. Navíc část těchto
prostor sloužila souběžně jako tzv. „márnice“ pro nedaleký
hřbitov (v současné době je objekt využíván jako garáž pro
obecní traktor a sklad). Tato bizardní situace trvala až do konce
padesátých let minulého století. Teprve počátkem let
šedesátých byla za nový objekt pro hasičskou základnu
vytypována stodola, stojící nedaleko bývalého objektu
místního národního výboru (čp.41).
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ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Zastupitelstvo obce zve srdečně všechny občany
v sobotu 29. 11. 2020 v 17h na rozsvěcení
vánočního stromu. Přijďte si společně s dětmi
z místní ZŠ zazpívat známé vánoční koledy. Pro
zahřátí budou připraveny teplé nápoje. Těšíme
se na Vás.
V případě zhoršení epidemiologické situace se akce nekoná!

ČERTOVSKÁ BESÍDKA
Parta
sousedů
Vás
srdečně
zve
na
ČERTOVSKOU BESÍDKU, která se koná dne
5. 12. 2020 od 15 hod. v Kulturním domě v Opatovci.
Pro děti a dospělé je zajištěno bohaté občerstvení.
Vstupné dobrovolné.
V případě zhoršení epidemiologické situace se akce nekoná!
„PARTA SOUSEDŮ“

ADVENTNÍ KONCERT
Kulturní komise oznamuje, že se ve středu 16. 12.
2020 od 18:00 hodin uskuteční v kostele v Košířích
vánoční koncert kapely Parkoviště pro velbloudy.
Vstupné dobrovolné – bude věnováno na opravu kostela.
Všechny občany zvou členové kulturní komise
V případě zhoršení epidemiologické situace se akce nekoná!
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V uplynulých třech měsících oslavili svá životní jubilea tito
občané:
86 let Josef Sajdl
84 let Jana Sokolová
83 let Zdeňka Maděrová
80 let Emilie Fenyková
70 let Marie Melšová
60 let Vítězslav Havlík
50 let Zdeněk Abrla
18 let Karolína Bednářová
Tereza Jirušová
Ilona Drábíková
Jakub Slanina
Nikola Králová
Barbora Šimková
Všem oslavencům přejeme do dalších let pevné zdraví, stálý
optimismus a radost ze života!
Narození:

Matěj Zelenda
Roman Macků
Emma Kučerová
Alena Hehlová
Matěj Jílek
Ema Burešová
Václav Sládek

Sňatky:

Andrea Salavcová a Petr Šindelář
Jitka Nováková a Radek Melša
Zuzana Jarolímová a Jiří Kavan
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PŘIPRAVUJE SE VE SVITAVÁCH
Kultura ve Svitavách - podzim 2020
Září:
18.9. Kamelot – fabrika
26.9. Svatováclavský košt – náměstí Míru
29.9. Ivan Herák – Cikánský houslový virtuóz – Trám
Říjen:
3.10. Národní soutěž a výstava amatérské fotografie –
Fabrika
4.10. Kolbaba – cestovatelský večer – Nepál – Fabrika
5.10. DS Kašpar – Mrzák Inishmaanský – Fabrika
10.10. Mistrovství ČR Dobrovolných hasičů – náměstí Míru
25.10. Na muzice ve Fabrice – Astra
Listopad:
2.11. One Man Show – Ladislav Špaček – Fabrika
4.11. Čarodějky v kuchyni – divadlo – Fabrika
6.11. 20. let Big bandu Svitavy – Fabrika
10.11. Jakub Smolík – Fabrika
11.11. Partička – Fabrika
18.11. VČ divadlo Pardubice - Společenstvo vlastníků
Fabrika
21.11. Lúčnice –slovenský folklorní soubor – Fabrika
29.11. První advent – náměstí, Míru, kostel Navštívení Panny
Marie
Prosinec:
1.12. Divadlo Ungelt – Taneční hodiny – Fabrika
6.12. Druhý advent – Vánoce ve Svitavách – náměstí Míru,
Fabrika, Tyjátr, MMaG
12.12. Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby – Fabrika
19.12. Václav Neckář – koncert - Fabrika
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Ve školním roce 2020/2021 jsme v mateřské škole
otevřeli jednu třídu, do které chodí 24 dětí z toho
7 dětí je v předškolním věku.
V září se po mateřské dovolené vrátila
paní učitelka Iva Pekařová a nově nastoupila
pedagogická asistentka Michaela Navrátilová,
která pomáhá při přípravě a organizaci výuky.
Koncem měsíce září nás čeká již tradiční DRAKIÁDA,
která proběhne na fotbalovém hřišti v Opatovci. Od listopadu
začneme opět jezdit na plavecký bazén ve Svitavách a
v prosinci se uskuteční PŘEDVÁNOČNÍ DÍLNY.
Učitelky MŠ
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Začátek letošního roku byl pro nás o něco
obtížnější než obvykle. Paní učitelka Jolana
Sejbalová vyhrála konkurz na místo ředitelky v
Městečku Trnávka. Na její místo nastoupila paní
učitelka Jitka Mauerová, ale ta ze
zdravotních důvodů musela nečekaně
nastoupit na dlouhodobou pracovní neschopnost. Naštěstí se
nám podařilo její místo obsadit zkušeným učitelem panem
Jaromírem Mikešem, který je sice v důchodu, ale teprve krátce
a do loňského roku ještě učil. Dále jsme do našich řad přijali
dvě nové síly, na pozici pedagogické asistentky Kateřinu
Olbertovou a vychovatelky ve školní družině Terezu
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Zieglerovou. Do školy letos nastoupilo 48 žáků, z toho 15
prvňáčků. Jsou to Milan Kudrna, Jan Lampárek, Štěpán
Merkuda,
Samuel
Staša,
Lubomír
Šimůnek,
Linda
Ehrenbergerová,
Veronika Grundová,
Magdaléna Jílková,
Charlotte
Jindrová,
Martina
Kalinová,
Jolana
Klusoňová,
Lenka
Krahulcová,
Eliška
Krištofová,
Leontýna Lacková a
Aneta
Říkovská.
Protože je to velmi
početná třída, budou
se všechny předměty
učit
samostatně.
Přejeme všem novým
žáčkům
i
pracovníkům, aby se
jim v naší škole líbilo
a dobře pracovalo.

Učitelky ZŠ Opatovec
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Naše úspěchy:
Testy Kalibro:
5. ročník
Český jazyk
Matematika
Humanitní základ
Přírodovědný základ
Anglický jazyk
Ekonomické dovednosti

ØZŠ
68, 4 %
57, 9 %
75, 9 %
78, 4 %
66, 8 %
63, 6 %

Ø ČR
65, 5 %
48, 5 %
67, 8 %
69, 8 %
67, 0 %
56, 2 %

Sběr papíru:
1. m. – Petr Štilárek (1. tř.), 2. m. – Vendula Klusoňová (2. tř.),
3. m.- Adéla Kloudová (5. tř.)
Recyklohraní:
1. m. – Petr Štilárek (1. tř.), 2. m. – Tomáš Mrštný (5. tř.),
3. m. – Bára Šamalíková (4. tř.)
Celoroční projekt:
Zvítězili Ajťáci ve složení: Adriana Hrbková, Adéla Kloudová,
Radek Hehl, Helena Jílková, Jiří Pokorný a Natálie Bartošová
Celodružinová hra - Lovíme sovy
Nemohlo být stanoveno pořadí, protože několik dětí v
jednotlivých kategoriích mělo stejný počet ulovených sov.
Oceněny tedy byly drobnou odměnou bez stanovení pořadí tyto
děti: Dominik Hroch, Dominik Říkovský, Julie Kősslerová,
Vendula Klusoňová, Markéta Grundová a Kristýna Hrochová.
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HASIČI OPATOVEC
Skupina mladých hasičů se dne 15. 8. 2020 přihlásila na
závody jednotlivců - 60 m s překážkami v Jevíčku. Byl to pro
ně první závod tohoto druhu, kterého se zúčastnili a umístili se
na velmi povzbudivých místech.
Kategorie mladší dívky:

Bára Šamalíková
Kristýna Hrochová
Kristýna Kopecká
Helena Jílková
Eliška Krištofová

8. místo
9. místo
10. místo
15. místo
17. místo

Kategorie starší dívky:

Lucie Klimešová

14. místo

Kategorie mladší chlapci:

Lukáš Holomek
Dominik Hroch

17. místo
19. místo
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PODĚKOVÁNÍ OD KRAJE
Dne 11. července 2020 obdržel Sbor dobrovolných hasičů
Opatovec společně s devadesáti pěti dalšími sbory stuhy na
slavnostní prapor za boj s COVID-19.
Šlo o poděkování za přímou pomoc při distribuci ochranných
pomůcek a dezinfekce během nouzového stavu.
Přítomným poděkoval hejtman Pardubického kraje, pan Martin
Netolický, a krajský ředitel HSZ Pardubického kraje, plk. Aleš
Černohorský.
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ZAHRÁDKÁŘI OPATOVEC
Zahrádkáři informují:
V měsíci říjnu bude v případě většího zájmu v kabinách TJ
Opatovec probíhat moštování. Bližší informace u paní
Štěpánky Ehrenbergerové.

Zahrádkáři pořádají v neděli dne 11. 10. 2020 zájezd do
Východočeského divadla v Pardubicích na představení
tajemného pohádkového příběhu o dobru a zlu KRÁSKA A
ZVÍŘE. Cena 550,- Kč, v ceně doprava a vstupenka. Povinná
rouška na zakrytí nosu a úst! Odjezd autobusu v 15 hodin
z Opatovce, ostatní zastávky dle domluvy. Zájemci se hlaste na
telefonu 605 837 910 Markéta Rybičková.

TJ SOKOL OPATOVEC
Po loňské nedohrané sezóně došlo v letní přestávce v
kádru Opatovce k několika hráčským změnám. Z týmu odešli:
Filip Roshan a Milan Rada do Březové nad Svitavou, Zdeněk
Dvořáček do Radiměře a Libor Sauer do Rohozné. Ze Svitav
přišel Lukáš Jukl, z Kamenné Horky Michal Švec, Filip
Gregor, Jan Kubík a z Poličky Ondřej Petr.
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Letošní ročník začal pro družstvo Opatovce více než
dobře, fotbalisté zvládli těžká utkání se Semanínem,
v Libchavách a jediná prohra přišla s velmi silným týmem
Českých Heřmanic. Paradoxně se daří vozit body především
z venku.
Odehrané zápasy:
Sloupnice – Opatovec 2:3
Opatovec – Semanín 2:1 NP
Dolní Újezd B – Opatovec 1:4
Libchavy – Opatovec 1:2 NP
Opatovec – České Heřmanice 2:3
Lanškroun B – Opatovec 2:3 NP
Zbývá odehrát:
Opatovec – Kunčina
Jablonné nad Orlicí – Opatovec
Opatovec – M.Třebová B
Pomezí – Opatovec
Opatovec – Březová nad Svitavou
Bystré – Opatovec
Opatovec – Žichlínek
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19.9. od 16:00
27.9. od 15:30
3.10 od 15:00
11.10 od 15:00
17.10 od 14:30
25.10 od 14:30
31.10 od 14:00

Aktuální tabulka
1.

TJ Sokol České Heřmanice

6 5 1 0 29:9

16

2.

TJ Jablonné nad Orlicí

6 4 2 0 16:6

15

3.

TJ Sokol Kunčina

6 4 1 1 9:6

14

4.

TJ Sokol Opatovec

6 2 3 1 13:10 12

5.

TJ Sokol Březová n.Svit.

6 3 1 2 7:6

6.

TJ Sokol Libchavy

6 2 3 1 14:12 10

7.

TJ Semanín

6 2 3 1 9:8

8.

Slovan Moravská Třebová B 6 2 1 3 12:10

8

9.

SK Sloupnice

6 2 1 3 8:14

8

10.

TJ Sokol Bystré

6 2 1 3 10:9

7

11.

Sokol Dolní Újezd B

6 1 2 3 11:21

5

12.

TJ Lanškroun, fotbalový odd. 6 1 1 4 10:12

4

13.

Fotbal Žichlínek

6 1 0 5 5:16

3

14.

TJ Sokol Pomezí

6 1 0 5 7:21

3
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11
10

Uzávěrka příspěvků do dalšího občasníku je 15. 11. 2020
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