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OBECNÍ ÚŘAD
Připomínáme občanům, že druhou polovinu místního poplatku
za komunální odpad je třeba zaplatit nejpozději do 30. září
2021.

ODPADY
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu bude
probíhat 12.-13. listopadu 2021. Jediné svozové místo bude
obecní sklad u autobusové zastávky „U Mlýna“.
Pátek 12.11. od 15:00 do 17:00 hod.
Sobota 13.11. 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 8. a 9. října se budou konat volby do Poslanecké
sněmovny ČR.
V naší obci proběhnou v zasedací místnosti budovy
Obecního úřadu, Opatovec 40 a to v pátek 8. října od 14.00
do 22.00 a v sobotu 9. října od 8.00 do 14.00 hodin.
Nejpozději do 5. října 2021 budou distribuovány voličům
hlasovací lístky a ve dnech voleb budou voličům k dispozici i
ve volební místnosti. Volič může požádat ze zdravotních a
jiných závažných důvodů ve dnech voleb okrskovou volební
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komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Možno
kontaktovat na tel.: 461 593 153 nebo 733 539 738.
Na volby je nutné přijít v roušce a před vstupem použít
dezinfekci rukou.

POZVÁNKA
Obec Opatovec Vás zve na představení knihy
autora Dr. Miloše Peška, která vyšla pod názvem
OPATOVEC – Malá Sibiř na Hřebečsku.
Představení knihy o naší obci se uskuteční v sobotu 6.11. od
17:00 v kulturním domě. Při této příležitosti je možné knihu
zakoupit a nechat si ji od autora podepsat. Dále se kniha
prodává na obecním úřadě. Pro účastníky slavnostního
představení bude připraveno občerstvení.
Po přestávce na občerstvení bude od 19:00 následovat v sále
KD zábavné vystoupení s Halinou Pawlowskou .

ROZVOZ OBĚDŮ
Jak už se psalo v loňském čísle Občasníku, v říjnu 2021 bude
definitivně ukončen rozvoz obědů paní Chodilovou. Obec ani
ZOD nemůže z kapacitních důvodů tento rozvoz zajistit.
V případě, že by někdo měl zájem obědy rozvážet, budou mu
bližší informace podány na OÚ. Občané, kteří tuto službu
využívali, mohou oslovit tyto firmy, které rozvoz zajišťují:
Orol Svitavy, tel.606 819 440, Ing. Robin Šauer, cena nyní 69,-Kč
Svitap Svitavy, tel.461 568 191, Milada Hejnová, cena nyní 71,-Kč
Jídelna Labužník Vendolí, tel.777 046 364, cena nyní 66,-Kč
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DIVADLO
Obec Opatovec pořádá v neděli 10. října zájezd na dětský
muzikál Kocour v botách v divadle Broadway - magický
muzikál plný tance, krásných písní, nevšedních, projekcí a
neobyčejných kouzel, hudbu složil Jan Neckář. Představení
začíná v 10.30 hod. Cena vstupenky včetně dopravy je 250,Kč. Předpokládaný odjezd z Opatovce cca 6.30-7.00 hod
(bude ještě upřesněno). Případní zájemci se hlaste na obecním
úřadě. Hygienická opatření dle aktuální situace.

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Zastupitelstvo obce zve srdečně všechny občany
v sobotu 28. 11. 2021 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!

ADVENTNÍ KONCERT
Kulturní komise oznamuje, že se v pátek 17. 12.
2021 od 17:00 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!
-4-

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V uplynulých
spoluobčané:
87 let
85 let
84 let
81 let
80 let
75 let
70 let

60 let
50 let
18 let

třech měsících oslavili svá životní jubilea tito
Josef Sajdl
Jana Sokolová
Zdeňka Maděrová
Emilie Fenyková
Bohuslava Michalová
František Bednář
Marie Benešová
Stanislav Hartman
Marie Klusoňová
Marie Vašátková
Věra Stehlíková
Pavel Přívratský
Josef Chadima
Hana Krčmářová Makovská
Kristýna Burešová
Martin Sekyra
Pavel Peřina

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

Ludmila Havlíková
Josef Kozubík
Daniel Šimůnek
Julie Čelková
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Svatba:

Denisa Zámečníková – Petr Bureš
Michaela Černá - Josef Urban
Petra Smetanová – Jan Kovář
Klára Svěráková – Adam Brýdl
Alena Svobodová – Tomáš Fábry
Lucie Pešková – Martin Hostovský

KULTURA VE SVITAVÁCH
25.9. Svatováclavský košt na náměstí Míru
27.9. Divadelní cyklus Kráska na scéně – Městské divadlo
Mladá Boleslav – abonentní cyklus Fabrika
2.10. Setkání harmonikářů – Fabrika
3.10. pro děti v Trámu: Prostě žába
4.10. Taneční hodiny – divadlo Ungelt – abonentní cyklus
Fabrika
7.10. koncert KPH Ivan Klánský + Adama Klánský
Ottendorferův dům
8.10. MIG 21 – koncert ve Fabrice
10.10. pro děti v Trámu: Šípková Růženka
24.10. pro děti v Trámu: Skřítek
24.10. Na muzice ve Fabrice
25.10. divadlo DRAK – Bílý tesák – abonentní cyklu Fabrika
26.10. Jakub Smolík – koncert ve Fabrice
3.11. Divadlo Čarodějky v kuchyni – divadelní cyklus
Fabrika
4.11. KPH Stvoření tance – Fabrika
7.11. pro děti v Trámu: Šťastný kovboj
7.11. Kollárovci – koncert Fabrika
12.11. Dalibor 50 – křest knihy Fabrika
21.11. pro děti v Trámu: Vyprávění starého vlka
21.11. Na muzice ve Fabrice
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22.11. Jiří Kolbaba – To je Havaj cestovatel ve Fabrice
28.11. pro děti v Trámu: Moment
28.11. 1. advent – rozsvěcení stromu na náměstí + koncert
žáků ZUŠ Svitavy v kostele Navštívení panny Marie
1.12. Honza Tráva Trávníček cestovatel v Tyjátru
5.12. Vánoce ve Svitavách
6.12. koncert Monty s kapelou v Tyjátru
8.12. VČ divadlo Pardubice: Společenství vlastníků –
abonentní divadlo Fabrika
11.12. Čeká mše vánoční Jakuba Jana Ryby – Fabrika
12.12. Andělská advent ve Svitavách
14.12. Karel Plíhal ve Fabrice
15.12. Václav Neckář + Bacily ve Fabrice
19.12. Čtvrtý advent na svitavském náměstí
25.12. Vánoční bigbít ve Fabrice
31.12. Ohňostroj na svitavském náměstí
Změna programu vyhrazena
Informace: www.kultura-svitavy.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Uplynulý školní rok byl na mimoškolní aktivity
opravdu skoupý. Proto jsme uvítali možnost
třídenního pobytu na škole v přírodě v Ekocentru
v Oucmanicích. Na školu v přírodě jezdíme
jednou za pět let, aby se mohli všichni žáci
během docházky do naší školy této akce
zúčastnit. Letos jsme si vybrali projekt s názvem Polem nepolem.
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V jeho rámci si děti rozdělené do dvou skupin vyzkoušely
aktivně různé práce na statku, staraly se o zvířátka, vyřezávaly
si lžičku, hrály retro-hry, tloukly máslo, vyráběly tvaroh,
zjišťovaly, jak funguje kompost, jak se dá hospodařit s vodou,
jak si upéct vlastní koláč od A do Z (namlet obilí, připravit

těsto, náplně…). To vše doplněné výbornou stravou a pěkným
prostředím a navíc okořeněné dobrodružstvím při večerních
tajných návštěvách na jiných pokojích, strašením se navzájem,
posíláním psaníček a vzkazů a dalšími lumpárničkami, které
jsme my dospělí nestihli odhalit. Většina dětí si pobyt užívala,
u některých dětí došlo večer i na slzičky smutku po mamince a
tatínkovi, ale vše se podařilo překonat a nakonec odjížděly
usměvavé a spokojené domů. Všichni dokázali, že už jsou
samostatní a že se umí o sebe postarat.
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Po návratu jsme dětem položili pár otázek a zde přinášíme
některé odpovědi, abyste si utvořili obrázek, jak děti pobyt
prožívaly:

Co se Vám nejvíce líbilo?
Všechno.
Jak jsme myli kozy.
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Nejvíc se mi líbila večerka, ale mohli nás nechat se dýl
navštěvovat.
Jak jsme se mohli v pokojích míchat.
Jak jsme pekli housky a hladili králíky a morčátka.
Jak na nás stále někdo klepal, ale stále nevím, kdo to byl.
Že jsme nedělali domácí úkoly.
Že jsme měli největší pokoj.
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Co mě překvapilo?
Že pelyněk je hořký.
Že mě kluci pozvali na párty.
Že jsme nespali pod širákem, ale v ubytovně.
Že večerka byla moc brzo.
Že si ségra poradila se vším sama.
Že mě pokadil králík.
Že jsem se říznul.
Že jsem si odřela koleno.
Že jsem se při vyřezávání neřízla.
Co jsem se nového naučil, dozvěděl?
Nemám brát chlupatého králíka do rukou.
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Co byl největší zážitek?
Nemohla jsem najít mobil a našla jsem ho pod postelí.
Odřela jsem si koleno.
Že jsme si s Apčou vyměnily boty, protože je máme stejný.
Vybil se mi kredit.
Že Lukáš a Vojta spali na jedné posteli.

Co se mi nelíbilo?
Nic se mi nelíbilo - vše se mi líbilo.
Že jsem telefonoval s mamkou a Martin Prudil mě prudil.
Nelíbily se mně večery, byly moc brzo.
Akce školy v měsících květnu a červnu:
 18. 5. - Projektový den „ Dobrodružství se zvířaty a
Cestománie“
 18. 5. - Planeta Země 3000 – Zvířata kolem nás
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 26. 5. - Pasování prvňáčků na čtenáře - knihovna
Svitavy
 26. 5. – Rodičovské schůzky s dětmi – online
 1. 6. – Fotografování
 1. 6. - Edukační hodina pro předškoláky
 3. 6. – Policie ČR – preventivní program
 7. 6. – Sběr papíru
 9. 6. – 11. 6. – Oucmanice – škola v přírodě
 24. 6. – Zahradní slavnost - vyřazování předškoláků,
loučení s páťáky
 28. 6. – Naučná stezka- Svitavy
 29. 6 – Přednáška o horolezectví a promítání
diapozitivů
Nakonec ještě výsledky školních soutěží:
Vítězem celoroční hry se stalo družstvo ,,hnědých“ ve složení:
Tadeáš Filipi, Markéta Grundová, Martin Prudil, Eliška
Brňovjáková, Dominik Hroch, Linda Ehrenbergerová.
Sběr papíru:
1.místo - Petr Štilárek (1. tř.)
2.místo - Jolana a Vendula Klusoňovi (1. a 3. tř.)
3.místo - Kristýna Kopecká (5. tř.)
Při této soutěžní akci ve sběru starého papíru bylo odvezeno
celkem 6910 kg (jednalo se o papír sebraný dětmi ve škole i
papír, který v průběhu roku odevzdali občané. Utržená částka
13 820,- Kč byla věnována škole. Děkujeme touto cestou
obecnímu úřadu a zároveň i Honebnímu společenstvu
Opatovec, které nám také každoročně přispívá na mimoškolní
aktivity – kroužky, vystoupení apod.
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Recyklohraní:
1.místo - Petr Štilárek (2.tř.)
2.místo - Tereza Burešová (3. tř.)
3.místo - Eliška Brňovjáková (3.tř.)

HASIČI OPATOVEC
Sbor dobrovolných hasičů Opatovec poslední týden v srpnu
pomáhal při rozvozu antigenních testů do škol v okrese Svitavy
a také jako v minulých letech doplnil technickou četu při
přípravě mistrovství TFA ČR, které se konalo na náměstí Míru
ve Svitavách.
Po prázdninové přestávce opět rozjíždíme kroužek mladých
dobrovolných hasičů.
Pokud máš zájem, najdeš nás každý pátek od 16:00 na
hasičárně v Opatovci. Přijď se na nás podívat, rádi Tě uvítáme
v našem kolektivu.

ZAHRÁDKÁŘI OPATOVEC
Zahrádkáři informují:


dne 2. října pořádají zahrádkáři jednodenní výlet na
podzimní Floru Olomouc. Cena 200,- Kč za osobu,
vstupné si hradí každý sám. Zájemci se hlaste do 20. 9.
2021 u paní Markéty Rybičkové nebo na telefonu
605 837 910.
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V měsíci říjnu bude dle zájmu v kabinách TJ Opatovec
probíhat moštování. Předběžný zájem hlaste u paní
Štěpánky Ehrenbergerové. Bližší informace o termínech
moštování budou oznámeny místním rozhlasem.
Všude v médiích se mluví, kolik bylo tornádem na Moravě
poničeno domů, střech, ale nikde se nemluví o tom, že
tornádo poničilo zahrady, stromy, ovoce, zeleninu,
květinové záhonky, které jsou leckdy pýchou i
amatérského zahrádkáře. Aby zahrádka vypadala tak, jak
má a poskytla nám úrodu, potěšení či třeba stín při
odpočinku po těžké práci, obnáší to hodinové celoroční
někdy i několikaleté úsilí a péči. Proto jsme se rozhodli
věnovat na transparentní účet obce Hrušky postižené
tornádem za každého člena 1000,- Kč, na účet tedy bylo
převedeno 17 000,- Kč. A proč jsme zvolili obec Hrušky?
Při výběru nás, kterou z postižených obcí vybereme,
inspiroval právě její název. Plody hrušně, HRUŠKY, by
nebyly, kdyby se péčí o stromy, třeba jejich prořezem,
nepostarali právě zahrádkáři. 
Zahrádkáři Opatovec

TJ SOKOL OPATOVEC
Na začátku července přišla smutná zpráva pro fanoušky Sokola
Opatovec. Po dlouhých letech nepřetržité činnosti musel
bohužel Sokol Opatovec přerušit svoji sportovní činnost.
Velkou měrou k tomuto kroku přispěla dlouhá "koronavirová
pauza", kdy výrazně věkově nadprůměrný kádr nedokázal opět
naskočit do tréninkového rytmu. Po oznámení konce kariéry
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několika dlouholetých opor, trenéra a také některých nových
hráčů, se hledalo řešení, jak mužstvo doplnit, aby se mohlo v
novém ročníku pokračovat. Bohužel přes veškerou snahu kádr
doplnit a také díky chybějící mládeži se vedení Sokola
rozhodlo učinit nepříjemný, leč neodvratný krok, který se
oddaloval se začátkem každé předcházející sezóny, a to stažení
družstva mužů před rozlosováním soutěže. Tentokrát již
bohužel tento konec odvrátit nešlo a po hokejovém a
stolnětenisovém oddíle ukončil svou činnost i oddíl fotbalový.
Věřme, že se snad někdy v budoucnu podaří sportovní činnost
Sokola Opatovec obnovit a navázat na účinkování v krajských
soutěžích a další skvělé úspěchy v historii místní kopané. Všem
věrným příznivcům, kteří nás vždy podporovali tímto
děkujeme.

PRODEJ STOLŮ
Obec Opatovec nabízí občanům Opatovce vyřazené stoly
z kulturního domu, velikost 80x80cm za cenu 100,-Kč/kus.
Stoly mají buď kovové (22ks) nebo dřevěné nohy (13ks).
Maximální možný odběr jsou 4ks/osoba. Zájemci se mohou
hlásit na obecním úřadě, kde se domluví na výdeji stolů z KD.

Uzávěrka příspěvků do dalšího občasníku je 15. 11. 2021
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