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OBECNÍ ÚŘAD
Připomínáme občanům, že místní poplatky (komunální odpad,
poplatek za psa, nájem pozemku, hrobová místa) je třeba
zaplatit nejpozději 30. dubna 2021. Poplatky je možné uhradit
na účet obce 1283364369/0800, VS – číslo domu. Celkovou
částku si můžete odsouhlasit telefonicky s OÚ.

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
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 28. - 29. 5. a následně 12. - 13. 11. 2021. Jediné
svozové místo bude obecní sklad u autobusové zastávky „U
Mlýna“.
Pátek
28. 5. od 15:00 do 17:00 hodin
Sobota
29. 5. od 9:00 do 11:00 hodin
Pátek
12.11. od 15:00 do 17:00 hodin
Sobota
13.11. 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.
Na obecním úřadě jsou stále k dispozici žluté pytle na
plastový odpad. Tyto pytle obec poskytuje zdarma.
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CENA ZA SVOZ ODPADŮ
V závěru roku 2020 došlo k navýšení poplatku za komunální
odpad na 650 Kč za občana, příčinou zdražení poplatku je hned
několik faktorů, které hrají významnou roli při stanovování
ceny služeb svozové firmy LIKO Svitavy a.s. V roce 2020
razantně poklesla cena za tříděné odpadové suroviny, zejména
plastů a papíru. V některých případech se za odebírání těchto
komodit dokonce platí. Dále je cena ovlivněna novelou zákona
o odpadech, kdy od 1.1.2021 došlo ke zdražení skládkování a
likvidace směsného odpadu ve spalovnách. Navíc podle novely
tohoto zákona jsou stanoveny 2 různé sazby za uložení odpadu
na skládce, první sazba se platí, když součet směsného
komunálního a velkoobjemového odpadu nepřekročí 200 kg na
občana v obci za kalendářní rok. Při překročení tohoto objemu
se platí druhá, vyšší sazba. Z tohoto důvodu se část
komunálního odpadu odváží do spaloven a v součtu všech
těchto aspektů dochází k navýšení ceny, kterou platí obec za
občana svozové firmě LIKO Svitavy. Výše platby za občana je
ve výši 746 Kč, rozdíl mezi touto cenou a vybíraného poplatku
ve výši 650 Kč doplácí obec ze svého rozpočtu. V případě naší
obce platíme firmě LIKO Svitavy asi o 40 Kč za občana méně
než okolní obce, protože si sběr, svoz a následný odběr papíru
organizujeme sami.
A na závěr několik málo čísel o produkci odpadů v naší obci,
při počtu 711 obyvatel k 1.1.2020 jsme za kalendářní rok 2020
vyprodukovali:
139,53t
směsného
komunálního
odpadu,
17,2t
velkoobjemového odpadu, z toho 47t bylo likvidováno ve
spalovně a zbytek skládkováním.
Z tříděných odpadů se vyprodukovalo: 7,24t papíru, 8,04t
plastů, 6,8t skla a 27,49t kovů.
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SBĚR PAPÍRU A ŽELEZA
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.
V měsíci červnu bude obec provádět sběr starého železa,
termín bude upřesněn v dalším čísle občasníku.

ZASÍLÁNÍ INFORMACÍ Z OBCE OBČANŮM
V minulém roce obec spustila nový informační kanál –
Hlášení rozhlasu. Tento kanál vznikl z důvodu, aby se
informace dostaly i k občanům, kteří nemají možnost
vyslechnout si hlášení z místního rozhlasu. Prostřednictvím
této aplikace jsou lidem zasílány informace – výstražné,
oznámení obecního úřadu, kulturní a sportovní akce,
opravy inženýrských sítí včetně odstávky vody, elektřiny a
plynu, nepřítomnost lékařů, sběry, prodeje, očkování psů.
Každý občan si může zvolit způsob zasílání těchto informací,
podle toho, co mu nejvíce vyhovuje – do mobilní aplikace, emailem nebo SMS. Tato služba je pro občany zcela zdarma.
V případě zájmu o zasílání těchto informací, kontaktujte obecní
úřad, kde vám s přihlášením poradí.
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PLÁNOVANÉ AKCE NA ROK 2021
V návrhu rozpočtu na rok 2021 jsou plánovány tyto investiční
akce:
Veřejné osvětlení – společně s rekonstrukcí elektrického
vedení v místní části Opatovec jsou zároveň pokládány kabely
veřejného osvětlení a budou osazeny nové lampy podél silnice,
ale i na místních komunikacích.
Kulturní dům – proběhne renovace parket na velkém sále a
výměna stolů na velkém i malém sále.
Základní škola – prostřednictvím Místní akční skupiny (MAS)
získala obec dotaci ve výši 90% na výstavbu venkovní
dřevěné učebny. Učebna bude umístěna na zahradě před
školou. Současně bude z prostředků Programu obnovy venkova
Pardubického kraje opravena střecha skladu, která je
v nevyhovujícím stavu.
Kompostéry – z programu Státního fondu životního prostředí
obdržela obec dotaci na pořízení kompostérů pro občany a
k zapůjčení budou drtiče větví. Momentálně probíhá
administrace akce, o datu dodání kompostérů budeme
informovat.
Kaple – v letošním roce budou pokračovat restaurátorské
práce. V loňském roce byly kompletně restaurovány okna
včetně vitráží, v letošním roce budou restaurovány boční dveře
a dokončena oprava oplechování štítu střechy.
Vodovod – bude opravena a zateplena střecha čerpací stanice,
připravuje se projekt na propojení 2 vodovodních řadů v místní
části Opatovec.
Obecní úřad – proběhne rekonstrukce kotelny a výměna
plynových kotlů pro OÚ a MŠ za modernější a výrazně
úspornější.
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SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021
Průběh sčítání
Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na
27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021 má každý možnost sečíst se online
prostřednictvím
elektronického
formuláře
na
webu
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte
online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit
a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací
komisaři.
Vzhledem k současné epidemické situaci připravil ČSÚ v
součinnosti s Českou poštou a hlavní hygieničkou České
republiky distribuci a sběr listinných formulářů, při kterých
dojde k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími
komisaři a obyvatelstvem. Distribuce formulářů do domácností
bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování
doporučených poštovních zásilek, při dodržování přísných
hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický
kontakt primárně venku, minimalizace doby kontaktu). Z
tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s
vyplňováním formulářů.
V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 30
40 50. Vyplněné formuláře bude možné odeslat v předtištěné
obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat na
cca 800 kontaktních místech České pošty (vybrané pobočky).
Odeslání bude zdarma. Kontaktní místa budou provozována za
zvýšených hygienických požadavků.
Koho se sčítání týká
Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k
rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad
90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez
ohledu na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost a
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zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby omezené ve
svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich zákonný
zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se
týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, s
výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem do
90 dnů.
Kontaktní místa
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybraných pobočkách
České pošty a všech krajských správách Českého statistického
úřadu. Poskytují široké veřejnosti informace o sčítání a jsou
také místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listinné
formuláře.
Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní údaje jsou
zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy a
používány jsou maximálně zabezpečené informační systémy.
Přínos sčítání
Výsledky jsou široce využitelné například při přípravě
programů bydlení, rozvoji infrastruktury nebo plánování lepší
dostupnosti služeb. Informace zjištěné během sčítání ovlivňují
činnost veřejné správy, podnikatelské záměry i směřování
výzkumných či vědeckých pracovišť a v konečném důsledku
ovlivňují život každého z nás.
Podrobnější informace naleznete na webu www.scitani.cz.
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KNIHA OPATOVEC
Vzhledem k tomu, že na konci loňského
roku, kvůli zhoršující se situaci, nebylo
možné odhadnout termín křtu knihy
o Opatovci, jsme se po dohodě s autorem
rozhodli, zahájit prodej knihy již v
prosinci.
Představení
knihy
a
autogramiáda
s autorem
proběhne
pravděpodobně
v termínu
jaro-léto
2021. Knihu je možné zakoupit na
obecním úřadě v úřední dny, tj. v pondělí
a středu. Cena za publikaci je 350,- Kč.

SVITAVSKÉ AUTOKINO CIHELNA CINEMA
Jedinou nadějí v roce 2020 pro
svitavskou kulturu bylo zřízení
autokina. To se podařilo a od
poloviny května jsme vše
rozjeli v areálu Cihelny. Hrálo
se až do úplného lockdownu.
Jednou z mála nadějí pro nás je znovuotevření autokina v
areálu Cihelny!
A tak – žádáme o znovupřidělení licence na vlnovou frekvenci,
abyste slyšeli; pořizujeme nové plátno (to staré kdosi vloni v
létě v parku protrhl…) a stavíme konstrukci, abyste viděli. A
přivážíme přívěs s projektorem, abyste mohli přijet. Zkrátka –
autokino se vrací do Svitav! Během března vše připravíme a na
začátku dubna začínáme!
Tedy, jestli nám to bude dovoleno…
Petr Mohr
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V uplynulých dvou měsících oslavili svá životní jubilea tito
občané:
83 let Marie Sajdlová
81 let Lubomír Šimůnek
80 let Milada Anýžová
Josef Patrovský
75 let Jaroslava Faltová
70 let Oldřich Klusoň
Ludmila Dastychová
Jaruška Částková
Karel Částek
60 let Jaroslava Sobková
Emanuel Koráb
50 let Soňa Jansová
18 let Ondřej Bárta
Všem oslavencům přejeme do dalších let pevné zdraví, stálý
optimismus a radost ze života!
Narození:

Eliška Mirčeva

Úmrtí:

Božena Gálová
Vladimír Šlesinger
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Počátkem prosince jsme pro děti
přichystali pekelný den. Ze školky se stalo
hotové peklo a místo dětí k nám dorazili malí
čertíci a čertice. V pekle se čertíci vůbec
nenudili. V nové čertí škole se učili strašení,
vyplazování jazyka, mračení a koulení očima, čertí jazyk, tedy
blekotání, škrábání a hledání blech v kožichu. Čertíkům se pak
obzvláště líbily soutěže, jako byly kop do brambory, hod
bramborou nebo nošení zlobidla v pytli. Na závěr čekala malé
pekelníky zkouška odvahy - sestup do nejtemnějšího pekla. Na
všechny odvážné tam čekala sladká nadílka. Všichni čertíci se
se všemi úkoly poprali, byli odvážní a stateční a každému byl
slavnostně předán čertovský výuční list.
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Když čertíci opustili naši školku a vrátily se nám sem zpátky
naše děti, nastal krásný adventní čas a s ním spojené čekání na
Ježíška. Ale kdo to vlastně ten Ježíšek byl? A jak že to tenkrát
bylo v tom městě Betlémě? Děti se seznámily s příběhem
o narození Ježíše Krista a v kostýmech si zahrály onen příběh
o osudné noci, kdy se narodil. Školkou nám stále zněly krásné
koledy. Čekání jsme si krátili různými vánočními aktivitami.
Vyráběli jsme andílky, adventní věnce na stůl, ozdoby na
vánoční stromeček a krásná vánoční přáníčka.

V posledním předvánočním týdnu jsme se doslova naladili na
blížící se Štědrý den. Ozdobili jsme si ve třídě stromeček a
proměnili všední oběd ve štědrovečerní večeři. Děti
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poobědvaly společně u jednoho stolu, zkoumaly hvězdičky
v rozkrojených jablíčkách a posílaly svíčky v ořechových
loďkách po vodě. Pod vánočním stromečkem se s kamarády
navzájem obdarovaly malými dary a čekaly tu na ně také nové
hračky do školky. To nejlepší však bylo teprve před nimi a
děti už se nemohly dočkat skutečného Štědrého dne.

O Vánocích jsme se touženého sněhu sice nedočkali, ale o to
více nás zasypal v novém roce. Děti nadšeně dováděly na
kopci, bobovaly a užívaly si sněhových radovánek a to až
téměř do poloviny února. Počátkem ledna nás „navštívili“ tři
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králové, na které si děti v malém představení i zahrály.
Pozorovali jsme, co dělá zima, stavěli sněhuláky a povídali si i
o sportech, které jsou se zimou spjaté. Procházky zimní
krajinou nás zavedly do lesa, k rybníku i ptačím budkám.
Dozvěděli jsme se zajímavosti o důležité práci pana hajného, o
těžbě dřeva, brouku kůrovci i o tom, jak se máme v lese chovat
a proč je les důležitý. Seznamujeme se s bezpečností na silnici
a dopravními předpisy, abychom mohli vyrazit tou správnou
cestou vstříc očekávanému jaru.

Nesmíme zapomenout zmínit, že od 2. do 16. května bude
probíhat zápis nových dětí do mateřské školy. Přihlášky jsou ke
stažení na internetu. Na závěr vám přejeme krásný jarní čas a
hodně zdraví a sil.
Učitelky MŠ
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Ve škole se v současné době kromě běžné
výuky a badatelského a čtenářského klubu
nemohou konat žádné akce, neboť děti
z různých tříd se nesmějí potkávat. Pouze
druháčci byli pasováni na čtenáře. Když ke
konci loňského roku nemohli tuto tradiční
akci absolvovat v Městské knihovně ve Svitavách, přijeli
pracovnice knihovny za nimi. Také jsme dětem zpestřili období
adventu. Ve třídách je navštívil Mikuláš s čertem. I vánoční
předávání dárečků a vánoční posezení proběhlo jen v rámci
jednotlivých tříd. Dětem schází i možnost ukázat své

dovednosti rodičům, nemohla se uskutečnit ani vánoční
besídka. Tak jsme si v hodinách literární výchovy s žáky 2. a 3.
třídy připravili vánoční hru a zahráli si ji jen pro sebe.
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Žákům na on-line výuce zadáváme i úkoly v rámci čtení,
literární výchovy apod. Zaujala nás práce Anežky
Ehrenbergerové, kdy po přečtení článku Bláznivý keltský
život, měli žáci splnit úkol: Pokuste se napsat podobně jako
autor 10 bodů, kterými byste přiblížili návštěvníkům z vesmíru
český národ.

Učitelé ZŠ Opatovec
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
OBEC
2019
2020
2021
28 374 Kč
Brněnec
27868 Kč
26 000 Kč
29 049 Kč
Březová n.
23 063 Kč
8 000 Kč
Sv.
6 599 Kč
Dětřichov
3 527 Kč
5 214 Kč
42 265 Kč
Hradec n.
38 132 Kč
12 241 Kč
Sv.
12 288 Kč
Javorník
11 201 Kč
1 200 Kč
6 816 Kč
Kamenná
5 754 Kč
2 220 Kč
Horka
31 288 Kč
Koclířov
28 297 Kč
26 615 Kč
2
027
Kč
Kukle
1 688 Kč
0 Kč
29 123 Kč
Opatov
23 539 Kč
22 222 Kč
24 139 Kč
Opatovec
22 129 Kč
11 865 Kč
10 810 Kč
Pohledy
10 409 Kč
2 178 Kč
30 841 Kč
Radiměř
30 099 Kč
7609 Kč
5 110 Kč
Rudná
4 443 Kč
1 950 Kč
3 444 Kč
Sklené
3 197 Kč
500 Kč
310 246 Kč
Svitavy
277 488 Kč
125 586 Kč
17 982 Kč
Vendolí
16 342 Kč
4 582 Kč
4 596 Kč
Želivsko
3 700 Kč
1 980 Kč
CELKEM
533 505 Kč
592 368 Kč
259 962 Kč
Zdravím všechny příznivce Tříkrálové sbírky.
Letos bylo všechno jinak, než jsme zvyklí, a přesto je výsledek tak
úžasný, že se o radost z něj s vámi musím podělit.
Ať se vám všem daří.
Miriam Holubcová, DiS.
Charita Svitavy

Uzávěrka příspěvků do dalšího občasníku je 25. 5. 2021
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