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OBECNÍ ÚŘAD
Poplatky v roce 2021
Žádáme občany, aby poplatky placené v hotovosti na obecním
úřadě, z důvodu účetní uzávěrky a přechodu na nový rok,
platili v termínu od 1. února 2021 do 30. dubna 2021.
Poplatek za komunální odpad v roce 2021 bude 650,-Kč za
osobu z důvodu zdražení služeb svozovou firmou LIKO
Svitavy a.s.

Vážení spoluobčané,
blíží se závěr roku 2020, který výrazným způsobem ovlivnil
život nás všech. Zastavil se kulturní, sportovní a společenský
život nejen v naší obci, ale i v rámci celého státu. Byli jsme
nuceni zrušit naplánované obecní akce, bohužel i očekávaný
křest knihy o naší obci „Opatovec – Malá Sibiř na Hřebečsku“.
Vydání knihy, první v historii obce, je událost natolik
významná, že jsme se rozhodli knihu prodávat až po jejím
oficiálním představení autorem na slavnostním křtu knihy.
Náhradní datum této akce zatím nebylo stanoveno, ale rádi
bychom křest uspořádali v 1.čtvrtletí roku 2021, pokud bude
možné společenskou akci uskutečnit. Pozvánky obdržíte
s předstihem.
Přeji Vám, abyste současnou situaci zvládli všichni bez újmy
na zdraví a abychom se v příštím roce mohli vrátit
k obvyklému životu bez současných omezení.
Martin Smetana, starosta obce
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Akce prosinec
Plánované akce na měsíc prosinec Čertovská besídka a
Vánoční koncert jsou z důvodu epidemiologické situace
ZRUŠENY.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021
Vážení občané, rádi bychom Vás informovali, jak bude
probíhat tradiční Tříkrálová sbírka 2021. Letos nám však
Covid míchá karty, a tak ani my dosud nevíme, jakým
způsobem největší sbírka v ČR proběhne. Letos jsme z výnosu
sbírky pořídili moderní schodolez, díky kterému mohou klienti
pečovatelské služby např. k lékaři, i když by se jinak ze schodů
a do schodů nedostali. Z prostředků sbírky (a Pardubického
kraje) jsme zakoupili také auto Ford Ka, rovněž pro
pečovatelskou službu, takže ho již můžete vídat i ve vaší obci.
Výtěžek nadcházející sbírky 2021 bychom rádi použili na
nákladné technické vybavení nové služby Domácí zdravotní
péče, kterou pro Vás chceme otevřít v průběhu roku 2021.
Usilujeme o vznik domácí ošetřovatelské a paliativní péče,
která nyní ve Svitavách chybí a přinesla by občanům Svitavska
obrovskou pomoc v péči o nemocné a umírající. O tom, jak
sbírka proběhne, Vás budeme informovat prostřednictvím
dostupných sociálních sítí a dalších kanálů, jakmile budeme
vědět víc. Informace o sbírce se k Vám dostanou také těsně
před začátkem sbírky formou SMS, hlášení v místním rozhlasu
nebo na webových stránkách obce. Budeme Vám vděčni,
pokud charitní dílo podpoříte a zachováte Tříkrálové sbírce
věrnost i v této složité covidové době. Právě ona ukazuje, jak je
naše práce pro občany potřebná a nezbytná.
Mgr. Vendula Kouřilová
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SPOLEČENSKÉ AKCE V KULTURNÍM DOMĚ
V ROCE 2021
30. 1.

Ples svazu žen

ZRUŠEN
13.-20.2. Hasičský ples
Akce se uskuteční dle aktuální epidemiologické situace.
Datum bude upřesněno.
27.2.

Setkání seniorů

Akce se uskuteční dle aktuální epidemiologické situace.

20. 3.

Dětský karneval

Akce se uskuteční dle aktuální epidemiologické situace.

27. 3.

Tradiční rybářský ples

Akce se uskuteční dle aktuální epidemiologické situace.
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INFORMACE PRO VEŘEJNOST
Otevírací doba během svátků:
Obecní úřad
21.12. otevřeno
23.12. zavřeno
28.12. otevřeno
30.12 otevřeno
Obecní knihovna
bude 6. prosince, 13. prosince a 20. prosince otevřena, 27.
prosince zavřena.

Coop Jednota Opatovec
24.12.
7.00-10.00
25.12.
zavřeno
26.12.
zavřeno
31.12.
7.00-10.00
01.01.
zavřeno

Smíšené zboží JARKA
24.12.
8.00-10.00
25.12.
zavřeno
26.12.
zavřeno
31.12.
8.00-10.00
01.01.
zavřeno

Kostel Narození Panny Marie v Košířích – bohoslužby
24.12.
20.00 – Půlnoční mše
24.12.
22.00 – Půlnoční mše (OPATOV)
25.12.
10.30 – mše svatá
27.12.
10.30 – mše svatá
01.01.
10.30 – mše svatá
03.01.
10.30 – mše svatá
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V uplynulých třech měsících oslavili svá životní jubilea tito
občané:
92 let
91 let
87 let
85 let
83 let
80 let
75 let
70 let
60 let
18 let

Vlasta Nováková
Jiří Novák
Jan Zika
Jarmila Betlachová
Lubomír Fenyk
Růžena Šimková
Božena Macků
Jarmila Erbesová
František Komorous
Jaroslav Brňovják
Marie Blažková
Olga Karnoltová
Jiří Doskočil
Viktor Macháček

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

Narození:

Linda Šmídová
Michal Kvapil
Jakub Hudec
Jindřich Čechal
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Jak jsme si užívali podzimní dny v naší mateřské
škole? No krásně , díky teplejšímu počasí jsme
trávili hodně času na školní zahradě. Letos se
nám podařilo upravit živý plot okolo zahrady.
Pomáhaly všechny děti, někdo zkoušel pilkou
uřezat větší větve, ostatní děti je nosily do kontejneru pod MŠ.
Nakonec se nám povedlo živý plot prostříhat a omladit.

Kromě úprav na zahradě jsme často vyráželi do přírody.
Pozorovali jsme okolní přírodu a její změny. Nakukovali jsme
do okolních zahrádek, kde jsme poznávali zeleninu a ovoce, o
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nichž jsme se učili. Když začalo padat listí, chodili jsme ho
sbírat a ve školce jsme potom vytvářeli překrásné obrázky.
Také nás bavilo v něm řádit a dovádět.
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Ani déšť nás neodradil, v pláštěnkách a gumácích jsme se
vydávali po okolních cestách za dobrodružstvím. Sledovali
jsme také stoupající hladinu místního potoka. Vyprávěli jsme si
o nebezpečí rozvodněného potoka. To bylo radosti, když se
voda vrátila do původního koryta.
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A teď? Těšili jsme se na svatého Martina, že přijede na bílém
koni a doveze nám sníh. Bohužel Martin nás zklamal, ale my
doufáme, že do Vánoc nám ještě nějaký sníh napadne a my si v
něm bude moci hrát.
Na závěr bychom Vám chtěli popřát krásné a klidné Vánoce,
dětem bohatého Ježíška a do nového roku hlavně hodně zdraví
a domácí pohodu.
Učitelky MŠ
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Než jsme se ve škole stačili rozkoukat, hlavně prvňáčci, museli
jsme v polovině října z důvodu špatné
epidemiologické situace opět začít
vyučovat distančně. Stačili jsme ale přejít
na nový, lepší program Google Classroom. Jedná se o webový program, který
umožňuje školám komunikovat se žáky a
vytvářet, rozesílat nebo hodnotit výukové materiály. Primárním
účelem služby je sdílení souborů mezi studentem a učitelem.
Zakoupili jsme i
výkonnější vybavení pro učitele.
Jedinou
akci,
kterou se nám
podařilo uskutečnit ve škole,
byl projektový
den Náš les.
Dopoledne
se
žáci rozdělili do
družstev a plnili
úkoly na čtyřech
stanovištích. Na
prvním
z nich
nazvaném „Hry
z lesa“ skládali
žáci puzzle Les
z edice Kouzel-
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ného čtení a vypisovali názvy živočichů a rostlin. V knihách
Člověk a příroda a Naše příroda ze stejného nakladatelství
vyhledávali pomocí kouzelného pera odpovědi na zadané
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otázky. Na druhém stanovišti „Kreativita“ bylo úkolem dětí
vyřešit vylosovaný úkol. Nakreslit pravidla chování v lese,
zdramatizovat příběh z lesního prostředí, vymyslet reklamu na
některý z „darů“ lesa, napsat báseň o lese, připravit výstavku
z přinesených přírodnin, nápaditě vystavit knihy o přírodě ze
školní knihovny.
Třetím úkolem na stanovišti „Náš strom“ bylo vytvořit naučný
plakát o vybraném stromě.
Na posledním stanovišti „Les jako součást lidského života“
bylo pro děti nachystáno plno zábavných úkolů. Například
doplnit známá přísloví o lese. Vzpomenout si na písničky, kde
se vyskytuje slovo les. Najít na mapě našeho okresu, co nejvíce
obcí, řek… s názvem odvozeným od rostlin nebo živočichů.
Zjistit na internetu, kdo byl K. H. Borovský, Pavel Vrba,
Otokar Březina a další osobnosti s příjmením, které má
souvislost s lesem. Odpoledne pak pro děti ze školní družiny a
pro další zájemce z řad starších žáků byla připravena beseda
s odborníkem. Z Lesní správy Svitavy k nám zavítal pan René
Kulhan, který si pro děti připravil interaktivní besedu na téma
Lesník x myslivec. Jak dopolední, tak odpolední část si děti
velmi užily a zároveň si odnesly spoustu nových zážitků.
Protože se žáci první, druhé a třetí třídy již vrátili do školy a za
týden na prezenční formu výuky přejde i čtvrtý a pátý ročník,
věříme, že takových akcí nás ještě v letošním školním roce
čeká více.
Učitelé ZŠ OPATOVEC
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ
PATCHWORK
V letošním roce jsme se scházely pravidelně každý měsíc,
pouze v období jarního koronaviru jsme
se neviděly. To však neznamená, že
jsme zahálely. Jak většina z nás ví, byl
nedostatek roušek, a tak jsme šily a
šily. Pět členek ušilo dohromady 624
roušek, které jsme zdarma rozdaly
příbuzným i známým. Šily jsme pro
Qanto Svitavy, Obecní úřad Opatovec,
Fakultní nemocnici Hradec Králové, Domov na rozcestí ve
Svitavách.
Na podzim jsme měly uspořádat přehlídku našich výrobků
v Koclířově na okresní výstavě ovoce a zeleniny, bohužel
výstava byla zrušena. Také jsme pozvány na předvánoční trhy
v obci Banín. Nevíme však, jak to dopadne, protože
koronavirus je stále tady.
Přejeme všem spoluobčanům krásné a pohodové vánoční
svátky prožité ve zdraví a hodně spokojenosti do nového roku.
Klub patchworkářek

ŽENY OPATOVEC
Leden je tradičně spojen se společenským plesem a dalšími
akcemi, ale z důvodu nouzového stavu se akce zrušily.
V letním období jsme ale stihly čtyřdenní cyklozájezd
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do Třeboně a těsně před uzavřením hranic jsme navštívily na
čtyři dny Malou Fatru. Také jsme zhlédly ve svitavské Fabrice
divadelní představení Osm eur na hodinu.
Moc nás mrzí, že jsme byly nuceny zrušit i další společenský
ples, který se měl konat 30. ledna 2021, ale věříme, že se
v nastávajícím roce určitě na nějaké námi pořádané akci
společně setkáme. Přejeme Vám všem pěkné Vánoce.

ZAHRÁDKÁŘI OPATOVEC
Rok 2020 je rokem spousty neuspořádaných akcí. Například
v květnu byl plánovaný zájezd na Kunětickou Horu na
divadelní představení Kráska a zvíře. Zájezd se z důvodu
covidu
nekonal
a
náhradní
představení
bylo
přesunuto
na
podzim
do
Východočeského
divadla v Pardubicích,
ale i tento zájezd jsme
byli nuceni kvůli covidu
zrušit.
Na jaře proběhla prořezová úprava lip a dubů
v lipové aleji. Mezi naše
pravidelné činnosti se
zařadil roznos volebních
lístků. Na podzim pomohli zahrádkáři s hrabáním listí na některých obecních pozemcích. Myslím, že
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poděkování patří těm obča-nům, kterým není lho-stejné okolí
vlastního bydliště a pravidelnou údržbou (letním sekáním nebo
podzimním úklidem listí) dbají a zkrášlují obecní pozemky.
Pravidelné moštování se pro neúrodu jablek v letošním roce
nekonalo.
Přejeme Vám příjemné a ve zdraví prožité vánoční svátky a
šťastný vstup do roku 2021 a ať je pro naše zahrady a zahrádky
pěstitelsky úspěšný.

HASIČI OPATOVEC
Ohlednutí za sezónou 2019/2020
Navzdory Covid – 19, který přerušil veškeré aktivity, se nám
podařilo zúčastnit dvou hasičských soutěží v Jevíčku a Sádku.
A podniknout výlet s dětmi do Březové nad Svitavou do
lanového centra. Výlet jsme absolvovali vlakem. Děti i my
jsme si výlet náramně užili.
Rok 2020 nepatřil mezi ty, na které bychom rádi vzpomínali,
ale jako každý rok, musí jednou skončit. Nastoupí rok 2021 a
my budeme doufat, že tento rok už bude klidnější a úspěšnější.
Proto bychom Vám chtěli popřát krásné a klidné prožití
svátku vánočních v kruhu rodinném a do nového roku
hodně zdraví, štěstí a mnoho školních a pracovních
úspěchů.
Kolektiv SDH Opatovec
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VČELAŘI V OPATOVCI A V OPATOVĚ
Vážení přátelé. Rád bych Vás touto cestou seznámil s
činností místní základní organizace včelařů v roce 2020.
Aktuálně má členská základna 30 členů s 312 včelstvy, proti
loňskému roku zůstává počet členů stejný, a protože byla zima
mírná a vyhnuly se nám úhyny včelstev na jaře, tak počty
včelstev máme přibližně stejný.
Letošní rok, co se týká medu, tak na jaře bylo sice sucho, ale
produkce květového medu byla podobná jako vloni, ale potom
přišly deště a snížila se snůška medovicového medu na
minimum.
Letos byl pro naši organizaci volební rok, vedení naši
základní organizace se nezměnilo. Kvůli omezení spolkové
činnosti jsme se sešli dvakrát na členské schůzi.
Zajistili jsme léčivo pro letní a podzimní ošetření včelstev.
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 v Novém roce 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

TJ SOKOL OPATOVEC
Podzimní část krajské fotbalové sezóny skončila tři kola před
plánovým koncem. Opatovec zejména díky skvěle zvládnutým
penaltovým rozstřelům v pěti duelech obsadil velmi slušnou
čtvrtou příčku. Nebýt posledního nepodařeného utkání v
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Pomezí, mohl okupovat i vyšší pozice. Otázkou zůstává, co
nám dovolí epidemiologická situace na jaře, kolik kol se podaří
odehrát a zda to bude stačit na uzavření řádného soutěžního
ročníku. Věříme, že se potkáme za příznivější situace v roce
příštím nejen na fotbalových trávnících a všem občanům
bychom tímto chtěli popřát klidné vánoční svátky a úspěšný
rok 2021.

Tabulka I. B třídy mužů po podzimní části:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Jablonné n. O.
České Heřmanice
Libchavy
Opatovec
Březová n. Sv.
Bystré
Semanín
Kunčina
Mor. Třebová B
Sloupnice
Dol. Újezd B
Lanškroun B
Pomezí
Žichlínek

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

4
3
3
5
4
2
6
2
3
1
4
2
2
1
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0
1
2
2
2
3
1
4
4
5
5
6
6
8

24: 9
37:14
26:19
18:14
14:11
20:13
15:13
13:17
24:16
16:20
17:36
19:24
13:29
8:29

23
22
19
19
19
17
17
16
14
14
9
8
8
4

Krásné prožití vánočních svátků a mnoho
úspěchů v novém roce Vám přeje
zastupitelstvo obce.

Uzávěrka příspěvků do dalšího občasníku je 10. 2. 2021

- 20 -

