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OBECNÍ ÚŘAD
V týdnu od 19.-23.7.2021 bude obecní úřad uzavřen.

POPLATKY
Upozorňujeme občany, že splatnost druhé poloviny poplatku za
svoz komunálního odpadu je 31. srpna 2021.

SBĚR ŽELEZA
Obecní úřad pořádá sběr starého železa v pátek 18. 6. 2021,
svoz bude prováděn od 7 hodin. Staré železo můžete zanechat
před domem, odkud bude odvezeno pracovníky obce.

OBECNÍ KNIHOVNA
Obecní knihovna bude o letních prázdninách uzavřena.
Pro zájemce bude otevřena pouze v neděli 1. 8. 2021 od 9:00
do 11:00 hodin.

PRODLOUŽENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY
PROVOZU NA SILNICI I/35, I/34 A I/43
Z DŮVODU PROVÁDĚNÍ STAVBY I/35 GAJER
– LAČNOV, OŽK, II. ETAPA
V průběhu realizace II. etapy opravy vozovky silnice I/35
v úseku Gajer – Lačnov bylo rozhodnuto o nutnosti provést
větší rozsah sanací v místě křižovatky silnice I/35 se silnicemi
I/43 a III/03532 (směr Opatovec), než bylo původně v plánu.
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Z tohoto důvodu dochází v místě křižovatky k prodloužení
přechodné úpravy provozu do 9. 7. 2021. Od 18. 5. 2021 byl
přes křižovatku Opatovec – Lačnov umožněn průjezd autobusů
a zemědělské techniky. K otevření průjezdu přes křižovatku
pro veškerou dopravu dojde 10. 7. 2021.
V prostoru křižovatky bude v době uzavírky instalován nový
kruhový objezd z tzv. LEGO panelů. Dojde tak ke zvýšení
plynulosti a bezpečnosti dopravy při průjezdu křižovatkou.
Nový objezd na místě vyroste po dokončení pokládky nového
asfaltového povrchu, pravděpodobně začátkem července.
Během víkendu 26. – 27. 6. bude na silnici I/35 zachován
pouze jednosměrný provoz. V tomto termínu proběhne
pokládka speciální obrusné vrstvy určené pro vysoce zatížené
vozovky. Objízdná trasa bude vedena přes Svitavy. Mimo tyto
termíny bude zachován obousměrný provoz v režimu 1+1.
Všem řidičům i obyvatelům dotčených obcí se omlouváme za
způsobené komplikace.
Ing. Kristýna Korenčiková
Ředitelství silnic a dálnic ČR

ŽÁDÁME SPOLUOBČANY
Opět tu máme sezónu sekání travních porostů a přípravy paliva
na zimu. Již v minulých číslech našeho
Občasníku jsme žádali spoluobčany, aby byli
ohleduplní vůči ostatním a tyto hlučné činnosti
vykonávali během pracovních dní nebo v
sobotu.
Chápeme, že kvůli pracovním povinnostem
nemohou někteří tuto činnost vykonat během týdne. Snažte se
proto, prosím, tyto práce „udělat“ během soboty a v neděli
nechte ostatní spoluobčany vydechnout od týdenního shonu.
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HASIČSKÉ POSEZENÍ S MUZIKOU
KDY?
17. 7. 2021
V KOLIK? 17.00 hod
KDE?
Fotbalové hřiště Opatovec
Pěna pro děti
Pokud to počasí dovolí bude v 15.00 pro děti na hřišti pěna.
Aktuální informace budou vyhlášeny rozhlasem.

Večerní zábava
Na hřišti bude zábava, k poslechu a tanci hraje kapela ABC.
Občerstvení zajištěno (kiosek bude otevřen od rána), k jídlu
bude grilovaná kýta, makrely. Přijďte se pobavit a protáhnout.
Těší se na Vás Hasiči Opatovec

LETNÍ KINO
V sobotu dne 14. 8. 2021 po setmění (asi v 21:00
hodin) se uskuteční na
místním fotbalovém hřišti
promítání letního kina. Pokud
proběhne v řádném termínu premiéra,
bude se promítat rodinný film Gump –

pes, který naučil lidi žít.
Vstupné 50,- Kč dospělí, 25,- Kč děti
(vstupné alespoň částečně zaplatí
náklady na promítání kina). V případě
nepříznivého počasí se bude promítat
v kulturním domě.
Na hřišti bude během promítání otevřen kiosek s točeným
pivem, limonádou a drobným občerstvením.
-4-

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Oslava ukončení prázdnin bude 28. 8.
2021 od 15:00 hodin na hřišti TJ Sokol
Opatovec. V případě, že by opět došlo
k omezení počtu osob na veřejných
akcích, či v případě nepříznivého počasí
bude akce zrušena.
Večer se na hřišti uskuteční zábava s
živou hudbou. K poslechu a tanci bude hrát kapela ABC.
Občerstvení je po celý den zajištěno.

STALI JSTE SE OBĚTÍ TRESTNÉHO ČINU?
Pokud jste se vy nebo vaši blízcí stali obětí trestného činu,
můžete se obrátit na pobočku Bílého kruhu bezpečí
v Pardubicích. Poradna sídlí v Pardubicích, Tř. 17. listopadu
237 (Dům služeb). Kontaktní telefon je 732 923 462 nebo
můžete volat na celorepublikovou nonstop Linku pomoci
obětem kriminality a domácího násilí 116 006.
V poradně Bílého kruhu bezpečí vám poskytneme právní
informace, psychologické a sociální poradenství a praktické
rady a informace. Nabízíme bezpečný prostor a podporu při
ventilaci svých oprávněných emocí, srozumitelné informace
o právech obětí trestných činů a rady, jak na tato práva
dosáhnout. Dále vám můžeme pomoci zhodnotit aktuální
situaci a stanovit si nezbytné kroky k nápravě škod, vč.
znovuobnovení pocitu bezpečí.
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KULTURA V LÉTĚ 2021 VE SVITAVÁCH
Park Jana Palacha: Prázdniny v Parku
26. 6. Dřevěné divadlo Honzy Hrubce: Kouzelný zvon,
Rozum a štěstí
Svitavský slavík – soutěž žáků ZUŠ Svitavy
Letní kino: Ženy v běhu
27.6. Astra – dechový orchestr
3.7. Eva Henychová a Slávek Klecandr
4.7. Jan Bílek - Bajaja a O rytíři Ríšovi
11.7. Ozvěny svitavské Porty
18.7. Pavel Šmíd - Zapomenutá pohádka
25.7. Astra a Dvanáctka – svitavské dechovky
1.8. Dřevěné divadlo Honzy Hrubce: Princezna na hrášku a
Zvířátka a loupežníci
6.8. od 19:00 Písničkáři v Parku (Člověk krve, Žofie
Kabelková, Bára Zmeková)
8.8. Cimbálová muzika
15.8. Damúza: Deset-dvacet-sova!
22.8. Loutky bez hranic - Jabloňová pohádka
Letní kino v Parku Jana Palacha vždy pondělí, středa, pátek
celý červenec + srpen
Pivní slavnosti náměstí Míru 17.července
Luboš Pospíšil + 5P, Elektric Lady, Revoluce, Sto zvířat, Move
Breakers, Hello Marcel
Cirk La Putyka: Kaleidoskop divadelní představení na
náměstí Míru 11.srpna
Pouť ke svatému Jiljí na náměstí Míru 5.září
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V uplynulých třech měsících oslavili svá životní jubilea tito
spoluobčané:
90 let Marie Jokešová
86 let František Kalánek
82 let Ludmila Havlíková
80 let Miroslav Beneš
Anna Ziková
Věra Zemanová
75 let Marcela Kotková
70 let Květuše Kučerová
Jaroslava Koldová
Zdeňka Abrlová
60 let Ján Wach
Alois Hudec
50 let Jiří Krčmář
18 let David Mareš
Všem oslavencům přejeme do dalších let pevné zdraví, stálý
optimismus a radost ze života!
Úmrtí:

Emanuel Koráb
František Běhal

Narození:

Emili Kavanová
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Sotva
začalo
druhé
pololetí, došlo k uzavření všech mateřských škol
a naše děti musely na několik týdnů školku
opustit. Pro mnoho rodičů nastalo starostlivé a
vyčerpávající období. I přesto doma ještě zvládali plnit se
svými předškoláčky zadané úkoly, hráli hry, výtvarně tvořili a
dělali různé pokusy. Děkujeme jim také za zpětnou odezvu a za
veškeré fotky a vzkazy, kterými nás v době uzavření moc
potěšili. Abychom neztratily s dětmi kontakt, snažily jsme se
spojit alespoň telefonicky. V období Velikonoc objely paní
učitelky Hanka s Ivou všechny školkové děti a obdarovaly je
vlastnoručně upečenými a nazdobenými perníčky.
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12. dubna jsme se konečně opět všichni ve zdraví shledali.
Nově jsme zakoupili interaktivní tabuli, se kterou se budou postupně učit jak děti, tak paní učitelky. Zatím ve třídách mezi
dětmi sklidila ohlas a práce s ní bude zase o něco zajímavější.
Čekala nás opět spousta zajímavých témat a aktivit. Na Den
Země jsme vyrazili na dlouhou procházku po Novém Valdeku,
abychom do pytlíků posbírali odhozené odpadky a mohli tak
alespoň trochu pomoci a ulevit naší přírodě.
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Tentýž den, 22. dubna, čekal předškolní děti zápis do základní
školy v Opatovci. Pět budoucích prvňáčků se s námi na začátku
září rozloučí a vyrazí vstříc novému poznávání a učení. Jak už
to tak bývá, někdo odchází a jiní zase přicházejí. Dne 11.
května proběhl zápis i k nám do mateřské školy, kdy bylo
přijato devět dětí.

Koncem dubna se už všechny děti nemohly dočkat pálení
čarodějnic, opékání a všelijakého toho hodování. A aby byly na
tu osudnou noc řádně připravené, prošly si nejdříve výcvikem
ve škole čar a kouzel. Trénovaly pilně létání na koštěti,
čarovaly, vařily lektvary a vlastnoručně si vyrobily
čarodějnický oblek.
S příchodem května se přiblížil svátek všech maminek, na
který děti začaly nacvičovat taneček s písničkou. Jelikož jsme
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už druhým rokem přišli o tradiční vystoupení v kulturním
domě kvůli zákazu pořádání společenských akcí, natočily děti
pro své maminky taneční vystoupení na video, které jsme
následně sdíleli na stránkách školky. Doufáme, že maminky
potěšilo a vykouzlilo úsměv na tváři. A tatínkové, nebuďte
smutní! O vás jsme si také povídali. Celý týden jsme věnovali
jen vám, naučili se o vás básničku i písničku.
A aby zábavy nebylo málo, přijelo nás na konci května pobavit
divadlo o pirátech, džungli a hlavně o zvířátkách. Představení
bylo velice krásné a děti byly nadšené. Viděly mnohá zvířata
z pralesa, zpívaly a hrály na paličky, naučily indiánského
kamaráda strašit
a
pomohly
uchránit
jeho
poklad
před
loupeživými
piráty.
Tím
to
ale
všechno nekončí.
Spoustu
akcí
máme ještě před
sebou. 1. června
nás přijede fotit
pan
fotograf,
abychom si zase
mohli
odnést
nějakou
tu
památku
do
rodinného alba.
Druhý
den
oslavíme
Den
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dětí. Do školky za námi přijedou hasiči ze Svitav a předvedou
dětem hasičská auta, techniku a seznámí je se svou prací. Děti
si budou moci vyzkoušet přilby, posadit se do auta, vyzkoušet
tíhu pracovního nářadí, stříkání z hadice a mnoho dalšího.
Vedle toho si užijeme i drobné občerstvení. Už se na hasiče
moc těšíme a doufáme, že se dětem bude dětský den líbit.

Začátkem června bude dokončena rekonstrukce vstupu do MŠ.
Páni zedníci si dali záležet a výsledek je opravdu zdařilý.
Závěrem tohoto školního roku máme v plánu uspořádat pěší
výlet s rodiči a dětmi do lesa k zatopenému lomu. Tímto se
rozloučíme s těmi, kteří od nás v září odchází, ale i s těmi, kteří
o prázdninách nebudou školku navštěvovat. K tomu zároveň
připomínáme, že MŠ bude v době letních prázdnin uzavřena od
19.7. do 20.8. A v září tedy zase na shledanou.
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Přejeme vám všem krásné poslední jarní a první letní dny,
příjemně strávené prázdniny, a hlavně hodně zdraví.
učitelky MŠ

V období velkých prázdnin bude mateřská
škola uzavřena
od 19. 7. 2021 do 20. 8. 2021
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
V minulém čísle jsme vás informovali o úkolu pro
žáky základní školy, kteří měli napsat, jak by
návštěvníkům z vesmíru přiblížili český národ.
Učitele zaujala práce Anežky Ehrenbergerové,
která souhlasila se zveřejněním své práce.
Bohužel redakční šotek způsobil, že se její příspěvek do
občasníku nedostal, a tak bychom chtěli tuto chybu nyní
napravit a současně s tím se Anežce omluvit. A zde je její
práce:
Česká republika je malý stát, který leží zhruba asi
uprostřed Evropy. Někdy ji přezdíváme Česko. Dříve to ale
nebyla samostatná Česká republika, ale bylo to
Československo.
Češi rádi jedí řízky. Ale ne každý Čech je má rád.
Někteří mají rádi třeba polévku česnečku. To je velmi zdravá
polévka. Někdo má zase rád palačinky. To jsou takové sladké
placky. Ale Češi se nemusí namáhat, aby se najedli, můžou si
zajít do restaurace.
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Bydlí se na vesnici nebo ve městě. České domy jsou
moderní s mnoha moderními zařízeními. Jako jsou třeba
umyvadla nebo televize či vana. Tyto domy jsou většinou veliké
a prostorné. Uvnitř domů to je velmi hezké a moderní. Češi
mají i mnoho robotů, kteří jim ulehčují práci. Obyvatelé Česka
jedí hlavně z keramických nebo porcelánových talířů a ze skla
hlavně pijí.
Češi se oblékají velice hezky. Oblékají si například
trička, kalhoty, sukně nebo šaty či ponožky. To vše je z bavlny,
vlny a dalších jiných látek. Češi mají i krásné doplňky, jako
jsou třeba náhrdelníky nebo náramky a náušnice. Většinou je
to ze zlata nebo stříbra nebo i z nějakých kamenů. Tyto doplňky
nosí hlavně ženy a holky, ale i muži to mohou nosit.
Dospělí Češi chodí do práce. Když chodí do práce,
vydělají si tím peníze, za které si mohou něco koupit. Pracují
jako prodavači, učitelky, policisté, pekaři, uklízečky, kuchaři,
opraváři, pošťáci, sekretářky.
České děti chodí do školy nebo do školky. Školka je pro
děti od 3 do 6 let. A škola je pro starší děti. Základní škola
začíná v šesti letech v první třídě a končí v patnácti letech
v deváté třídě. Pak se jde do prváku, druháku, třeťáku, a dítě si
potom může vybrat, jestli půjde ještě do čtvrťáku. Pokud ano,
tak jde a až ho udělá, tak odmaturuje a je z něj dospělý člověk
a musí si vybrat zaměstnání.
V Česku je moc hezká příroda. Jsou zde hory a potoky,
louky, pole a lesy nebo taky rybníky či jezera.
V české republice jsou také svátky neboli tradice. To
znamená nějaký zvyk, který lidé dodržují nebo provádí.
Nejznámější jsou Vánoce, Velikonoce nebo Dušičky. Není ale
svátek jako svátek. Jeden svátek má každý český člověk, třeba
25. listopadu Kateřina, 2. března Anežka, 13. července
Markéta, no a tak.
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V Česku jsou města i vesnice. Jezdí v nich auta,
autobusy, kola nebo motorky. Ale jsou dopravní prostředky,
jako třeba vlak, metro, a to na vesnici nenajdete.
Jak už jsem zmiňovala, Češi mají spoustu vymožeností.
Jsou také čistotní. Zuby si čistí 2x denně – ráno a večer. Také
se večer sprchují nebo koupou ve vaně.

Od posledního vydání občasníku se situace ve škole přeci jen
zlepšila, děti z různých tříd se mohou potkávat, mohou
společně trávit čas ve školní družině a také se už uskutečnilo
několik akcí.
V prvé řadě jsme po dlouhé době měli projektový den. Do
školy zavítal cestovatel Adam Lelek, autor projektu – Planeta
Země 3000. Poutavým způsobem vyprávěl na téma Zvířata
kolem nás. Přitom promítal dokumentární film ze svých cest.
Z kapacitních důvodů jsme byli rozděleni do dvou skupin.
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Polovina sledovala program a druhá plnila na čtyřech
stanovištích úkoly na téma „Cestovatelé a cestování“. Pak se
skupiny vyměnily. Každé družstvo si vylosovalo příběh
z knížky ,,Cestování po světě“ o partě dětí, která navštíví
některou ze zemí světa. Na základě tohoto příběhu měla
jednotlivá družstva vytvořit cestovatelský deník, kde budou
obrázky z této země, údaje o ní, na mapě vyznačená cesta
z České republiky do této země apod. Na jiném stanovišti
sestavila družstva puzzle Svět a pomocí Albi kouzelného pera
vyhledávala odpovědi na zadané otázky. Přichystáno bylo i
několik pracovních listů, které prověřily znalost cizokrajných
živočichů, turistických a mapových značek. Pro nejmladší
členy družstev byly připraveny zábavné úkoly jako například
dokreslit svetr s norským vzorem nebo domalovat indiánský
totem.
Prvňáčci navštívili knihovnu ve Svitavách, protože je tam na
konci června čeká slavnostní pasování na čtenáře. Také jsme
uspořádali tematický zápis pro budoucí prvňáčky. Na
stanovištích U ševce, U studánky, U švadlenky a Na dvorku
pomáhali slepičce zachránit kohoutka a přitom prokázat, co už
zvládnou, jak jsou samostatní a připravení do školy. Do konce
roku nás čeká třídenní pobyt v Ekocentru v Oucmanicích a na
to se moc těšíme. Také doufáme, že budeme moci uspořádat
tradiční zahradní slavnost, na které se rozloučíme s našimi
páťáky.

Uzávěrka příspěvků do dalšího občasníku bude 25.8. 2021
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