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OBECNÍ ÚŘAD
Termíny svozu plastů v roce 2012: 1. října, 10. prosince.
Plasty se shromažďují na obvyklých svozových místech.

PŘERUŠENÍ DODÁVKY PITNÉ VODY
Dne 19. – 20. 9. 2012 se bude provádět čištění a
regenerace vrtu v Opatovci. Z tohoto důvodu
bude omezena dodávka pitné vody. Náhradní
zásobování
bude
zajištěno
pojízdnými
cisternami, u kulturního domu a u školy budou
umístěny stacionární cisterny. Vodovodní vrt bude odstaven
19. 9. v 7:00 a dodávka vody by měla být obnovena následující
den tj. 20. 9. kolem 18 hod.

UZAVÍRKA ŽELEZNIČNÍHO PŘEJEZDU
Dne 18. 9. 2012 od 7 do 20 hodin bude
z důvodu opravy uzavřen železniční přejezd
v Opatovci, objízdná trasa je vedena po
komunikaci I/43 a I/35. Je nutné počítat
s časovou prodlevou pravidelné autobusové
dopravy.
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AUTOBUSOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY
Od 1. 9. 2012 došlo ke změnám autobusových
jízdních řádů. Linka 680808 Svitavy – Opatovec –
Dětřichov zůstává beze změn, rovněž linka 680806
Svitavy-Opatovec- Opatov- Luková. U linky 680805
Svitavy-Opatovec-Opatov-Třebovice-Česká Třebová
přibyly další 3 spoje, které projíždí naší obcí. Je to
linka ve směru na Svitavy projíždějící obcí kolem
4:30 a další 2 spoje ve směru na Českou Třebovou,
které projíždějí obcí kolem 19:20 a 22:40. Ostatní
spoje zůstávají beze změn.

REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU
V měsících červenci a srpnu proběhla
rekonstrukce kuchyně a výčepu v kulturním
domě. Byly kompletně vyměněny rozvody
elektřiny, vody a odpadů, rekonstruovány
podlahy a keramické obklady stěn, zvětšeno
podávací okénko na malý sál. Kuchyň i
výčep byly vybaveny novým nábytkem,
výčepním zařízením a doplněny dveře mezi sklad potravin a
malý sál. Změněna byla i dispozice výčepu. Pro zájemce bude
kulturní dům otevřen ve středu 12. 9. od 17 do 18 hod, kdy si
můžete prohlédnout nově zrekonstruované prostory.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V uplynulých třech měsících oslavili svá životní jubilea tito
občané:
91 let Jarmila Sekvardová
86 let Růžena Přívratská
Miluše Tomešová
81 let Antonín Grund
75 let Helena Janková
Zdeňka Maděrová
70 let Božena Gálová
60 let Miluše Jílková
50 let Jiří Karnolt

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

Narození:

Karolína Lašáková
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SOUTĚŽ
Kulturní komise ve spolupráci se základní
školou vyhlašuje soutěž o nejoriginálnější
a nejkrásnější vánoční ozdobu. Soutěžní
výrobky je možné odevzdat do 31. 11. na
obecní úřad nebo do základní školy.
Výstava, na které návštěvníci svými hlasy
rozhodnou o vítězích, se uskuteční ve škole
v měsíci prosinci v den konání tradičního
vánočního koncertu.

PŘIPRAVUJE SE VE SVITAVÁCH
05.10. (PÁ 19.00h) Fabrika SY
Vladimír Mišík&Etc – koncert na sezení
09.10. (ÚT 19.00) Fabrika SY
Klicperovo divadlo Hradec Králové
Jaroslav Havlíček: Petrolejové lampy –
divadelní představení
19.10. (PÁ 19.00) Fabrika SY
Petra Janů&Golem – koncert v rámci turné
k životnímu jubileu zpěvačky Petry Janů.
Koncert na sezení.
22.10. (PO 19.00) Fabrika SY
Jakub Smolík – pohodový koncert zpěváka
Jakuba Smolíka a jeho doprovodné kapely.
Koncert na sezení.
25.10. (ČT 19.00) Fabrika SY
Screamers – taneční a zpěvácká travesti
skupina.
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02.11. (PÁ 19.00) Fabrika SY
Hradišťan – koncert hudebního tělesa
z Uherského Hradiště v čele s Jiřím Pavlicou.
14.11. (ST 19.00) Fabrika SY
Divadlo Semafor Praha
Jiří Suchý: Hodiny jdou pozpátku. Divadelní
představení – zábavná hudební komedie.
21.11. (ST 19.00) Fabrika SY
Václav Hybš s orchestrem&Pavla Břínková –
vánoční koncert.
10.12. (PO 19.00) Fabrika SY
Divadlo MALÉhRY Brno
Nebe? – divadelní představení inspirované
vyprávěním a skutečnými příběhy žen kolem
nás. Děj se odehrává tam, kde se ocitáme po
smrti.

MŠ OPATOVEC
Jak už to tak bývá, školní rok nám uběhl
jako voda a naši předškoláci po prázdninách
nastoupí do první třídy. Je to naše tradice,
rozloučit se s nimi na konci školního roku. Při
té příležitosti nám budoucí prvňáčci ukázali své
aktovky a penály, které mají nachystané do
školy. Abychom školní rok pěkně ukončili, pozvali jsme děti
na zmrzlinu k panu Fenykovi. Děti byly moc nadšené, zmrzlina
jim chutnala (olizovaly se až za ušima). ☺
Ještě pár dní některé děti chodily do školky a poté si už
užívaly prázdnin, ale i ty naše prázdniny nám utekly a je tu
nový školní rok 2012 /2013. Opět budeme mít plnou třídu, tedy
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28 dětí. Těšíme se na nové děti, které byly přijaty na jaře a
doufáme, že se jim u nás bude moc líbit.
Prvňáčkům přejeme ať se jim ve škole líbí a ať nosí jen samé
jedničky! ☺
Na podzim připravujeme tyto akce: Rodičovské setkání
Drakiáda
Návštěva divadla
Návštěva logopeda v MŠ
Navštivte naše webové stránky: http://www.zsamsopatovec.cz

ZŠ OPATOVEC
Na závěr letošního školního roku jsme pro
rodiče a přátele školy nachystali kromě
tradiční zahradní slavnosti i prodejní jarmark
našich výrobků. Protože jsme o tom rozhodli
již na začátku roku, vyráběli jsme dostatečně
s předstihem různé svícny, obrázky, prostírání apod., aby bylo
co koupěchtivým zákazníkům“ nabídnout. Nevěděli jsme
předem, s jakým ohlasem se akce setká, ale byli jsme mile
překvapeni. Kromě toho, že si žáci vydělali 1781,- Kč,
vyzkoušeli si v jednotlivých skupinách, jaké to je připravit
obchůdek, aby lákal k nahlédnutí, stanovit ceny, aby
neodradily zákazníky, ale aby odpovídaly hodnotě vloženého
materiálu. Také samotný prodej byl novou zkušeností, prodat,
správně vrátit, nabízet další výrobky nebylo snadné. Nejvíce se
prodávaly vypěstované bylinky v květináčích. Výtěžek
z jarmarku a ze sběru papír (který pořádal ve spolupráci se
školou svaz žen a celou částku 3280,-Kč věnoval škole, za což
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mu patří poděkování) bude použit na podporu školních aktivit
(nákup výtvarných potřeb, kostýmů na vystoupení, odměn do
soutěží apod.).
Součástí zahradní slavnosti bylo i zábavné soutěžní odpoledne
pro rodiče s dětmi. Na šesti stanovištích: Co Čech, to muzikant,
Čechy krásné – Čechy mé, Česko, vím o tobě všecko, Zlaté
české ručičky, Česká nej a v Zdravém těle zdravý duch, si
rodinné týmy vyzkoušely, jak jsou zdatné v disciplínách
inspirovaných celoročním projektem „Objevujeme naši vlast“.
Těší nás zájem a zapálení s jakým se jednotlivá družstva do
soutěží vrhla. Kdo vyhrál není důležité, hlavně, že se všichni
dobře bavili a rodiče s dětmi mohou vzpomínat na společně
prožité odpoledne.
Akce ZŠ v měsíci červnu:
-celorepublikové testování žáků 5. tříd ve všech testovaných
oblastech (český jazyk, matematika a anglický jazyk dosáhli
naši žáci nadprůměrných výsledků
-školní výlet do planetária a zábavního parku Tongo v Hradci
Králové
-sběr papíru
-účast v oblastním kole atletické všestrannosti ve Svitavách
-společné soutěže rodičů s dětmi
-zahradní slavnost
-jarmark
Výsledky soutěží a úspěchy našich dětí:
obvodní kolo atletické všestrannosti
Ve svých kategoriích –
David Mareš - 3. místo
Viktor Macháček - 3.místo
Adéla Ziková - 2. místo
Veronika Jiráčková - 3. místo
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přírod. čtyřboj (obl. kolo Svitavy) – celkové výsledky
-kategorie 4. tříd - M. Sekyra - 3. místo
-kategorie 5. tříd - V. Jiráčková - 3. místo
výtvarná soutěž malotřídních škol
téma „V cirkuse“
-kategorie ml. žáci 3. místo Tereza Bednářová
-kategorie st. žáci 1. místo Veronika Jiráčková
téma „moje rodina“
-kategorie st. žáci 1. místo Ilona Drábíková
Celoroční projekt Objevujeme naši vlast:
vítězné družstvo ve složení Veronika Jiráčková, Adéla
Smetanová, Jiří Doskočil, Tadeáš Zika, Tereza Klimešová a
Matěj Lašák.
Celoroční hra ŠD stavitelé pyramid: 1. třída - Vítek Rybička
2. třída - David Mareš
3. třída - Martin Sekyra
4. třída - Karel Olbert
5. třída - Adéla Ziková
Sběr papíru – David Beneš -118 kg - 1. místo
Martin Sekyra - 116 kg - 2. místo
Hromádková Mirka a Martina -216 kg - 3. místo
Srovnávací testy Kalibro – 5. ročník – 2011/2012
5. ROČNÍK Průměr naše ZŠ Průměr ostatní vesnické školy
Český jazyk 67,5 % 65,9 % Matematika 60,7 % 49,2 %
Anglický jazyk 59,9 % 62,5 % Humanitní základ 57,3 % 59,9
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% Přírodovědný základ 69,9 % 66,0 % Ekonomické dovednosti
53,8 % 57,3 %
Srovnávací testy Kalibro – 3. ročník – 2011/2012
3. ROČNÍK Průměr naše ZŠ Průměr ostatní vesnické školy
Prvouka 66,6 % 65,2 % Angličtina 60,1 % 62,9 % Český jazyk
72,1 % 69,0 % Matematika 69,7 % 69,4 %

MC TLAPIČKA
Prázdniny skončily a jsou tu pravidelná setkání rodičů a jejich
ratolestí ve spolkovém centru. První setkání se koná 13. 9. od
16 hodin do 18 hodin. Každé další setkání bude vždy druhý
čtvrtek v měsíci. Podrobné informace či dotazy odpovíme na
adrese: mc-tlapicka@seznam.cz
Těšíme se na Vás

VOLEJBALOVÝ KLUB
Milí sousedé a přátelé volejbalového sportu.
Dovolte mi připomenout několik zajímavých
momentů
letošního
roku
v rámci
volejbalového sdružení v Opatovci. Jistě
největší událostí bylo pořádání volejbalového turnaje na
víceúčelovém hřišti v naší obci dne 14. 7. 2012, kde se nám
podařilo z pěti přihlášených týmů získat v konečném
hodnocení třetí místo. Velký dík patří zejména starostovi naší
obce panu Martinu Smetanovi, který nadále podporuje náš
spolek a na tento turnaj věnoval poháry pro tři nejlepší týmy.
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Dále jsme se zúčastnili již tradičního turnaje v Opatově dne
25. 8. 2012 a to se ziskem pátého místa ze sedmi přihlášených
týmů.
V brzké době nás čeká ještě turnaj v Javorníku, na který se
těšíme a pevně věříme, že dosáhneme dobrého výsledku a
příjemně tak zakončíme letošní sezónu. Co říci závěrem? Snad
jen sportu zdar a volejbalu zvlášť.
Ondřej Pešek

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Dne 25. srpna jsme pořádali akci s názvem Loučení
s prázdninami. Pro děti byly na hřišti připraveny různé soutěže,
malování na obličej, mohly si zajezdit na malých motorkách
(minibike), zastřílet si z vojenských zbraní, které ukázali a
podrobně předvedli nadšenci vojenské historie ze Svitav. Díky
spolupráci profesionálních a dobrovolných hasičských sborů si
mohly děti prohlédnout hasičskou techniku Města Svitavy a
zapůjčením ventilátoru od SDH Březová nad Svitavou se děti
ocitly v oblíbeném pěnovém oblaku.
Tímto děkujeme všem, kteří se na akci podíleli a hlavně
děkujeme sponzorům poslankyni parlamentu paní Ing. Květě
Matušovské, paní Ivaně Kopasové, společnosti MACH – Líhně
kuřat Litomyšl, a. s., společnosti KRN spol. s r.o. a panu
Oldřichu Parákovi.
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TJ SOKOL OPATOVEC
Tabulka III. třídy mužů po 3. kole:
1. Rohozná
4
4 0
2. Mladějov
4
3 1
3. Hradec n. Sv.
4
3 0
4. Radiměř
4
3 0
5. Jevíčko B
4
2 1
6. Opatovec
4
2 0
7. Jedlová
4
1 1
8. Bystré
4
1 1
9. Březová n. Sv. B 4
1 1
4
1 1
10. Křenov
11. Vendolí
4
1 1
12. Mor. Třebová C
4
1 0
13. Linhartice B
4
0 2
14. Borová/Telecí
4
0 1
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0
0
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
2
3

15:3
16:7
10:5
9:6
11:3
4:7
9:11
6:8
6:9
5:9
7:12
5:9
5:12
2:9

12
10
9
9
7
6
4
4
4
4
4
3
2
1

Rozpis zbývajících utkání mužů na podzim 2012:
Jevíčko B - Opatovec
Opatovec - Linhartice B
Hradec n. Sv - Opatovec
Opatovec - Jedlová
Bystré - Opatovec
Opatovec - Vendolí
Křenov - Opatovec
Opatovec - Mladějov
Radiměř - Opatovec

So 8.9.
So 15.9.
So 22.9.
So 29.9.
Ne 7.10.
So 13.10.
So 20.10
So 27.10.
So 3.11.

17:00
16:30
16:30
16:30
16:00
16:00
15:30
14:30
14:00

Postupová pravidla jsou stejná jako v loňském ročníku, do
okresního přeboru přímo postupují první dva, třetí hraje baráž.
Sestupuje poslední celek přímo a předposlední hraje baráž o
sestup.

POZVÁNKA
ZO Českého svazu chovatelů Opatov
pořádá ve dnech 22. - 23. 9. 2012
tradiční výstavu králíků, drůbeže, holubů a exotického ptactva
ve výstavním areálu ZO ČSCH u rybníka Vidlák.
Výstava je otevřena v sobotu od 12 do 18 hod a v neděli od
8 do 15 hodin.
Občerstvení bude pro návštěvníky zajištěno, v sobotu bude sele
na rožni.
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SVĚTLANKA
CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY
Obyvatelům Svitav a okolních obcí nabízí Charita Svitavy
registrovanou sociální službu - Centrum denních služeb pro
seniory, které pomáhá lidem již od roku 2003. Tato služba je
určena seniorům nad 65 let a lidem se zdravotním postižením
či s chronickým onemocněním nad 50 let, kteří nechtějí nebo
nemohou přes den zůstat sami doma. Do centra přicházejí
uživatelé ráno a odpoledne se vrací zpět do svých domovů.
Během pobytu u nás mají možnost se setkat s jinými lidmi,
popovídat si a zajímavým způsobem prožít svůj volný čas.
Centrum dále zajišťuje pomoc při osobní hygieně,
stravu, dopravu do centra a zpět. Zabezpečuje doprovod při
procházkách, návštěvách bohoslužeb či kulturních akcí.
V rámci aktivizace si uživatelé mohou zazpívat s doprovodem
hudebního nástroje, zatancovat si, upéci si něco dobrého,
vyzkoušet si aranžování květin, či si zacvičit na rotopedu.
K využití je i canisterapie, masáž, hydromasáž a perličková
koupel. K dispozici je i zahrada k pěstování rostlin či k
odpočinku.
Služba je otevřena od pondělí do pátku od 7:00 do 16:00
hodin. Centrum se nachází v bezbariérovém zařízení Světlanka
na ulici Jungmannova 6 ve Svitavách v budově bývalé
mateřské školy naproti krytému bazénu.
Podrobnosti
naleznete
na
stránkách: www.svitavy.caritas.cz
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našich

internetových

Bc. Vendula Pešková
Sociální pracovnice Charity Svitavy

ČERTOVSKÁ VESELICE
SDH Opatovec ve spolupráci s MC Tlapička
pořádá pro děti dne 8.12.2012 v kulturním
domě
v
Opatovci
od
15
hod
ČERTOVSKOU VESELICI. Pro naše
nejmenší je připraven bohatý program.
Čertovské převleky jsou vítány. Občerstvení zajištěno.
SDH Opatovec
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ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Zastupitelstvo obce zve srdečně všechny
občany v neděli 2.12.2012 v 17h k
fotbalovému hřišti v Opatovci na –
rozsvěcení vánočního stromu. Vezměte
svoje děti a vnoučata a přijďte si
společně s dětmi z místní ZŠ zazpívat
známé vánoční koledy. Pro zahřátí
budou připraveny teplé nápoje. Těšíme se na Vás.

INZERCE

Kadeřnictví
Naďa Kudýnková
Opatovec 130
Provozní doba: PO – PÁ dle telefonické
objednávky

TEL: 605 11 00 16

Uzávěrka příspěvkům dalšího vydání
Opatoveckého občasníku je 23. 11. 2012
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