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OBECNÍ ÚŘAD
Poplatky v roce 2022
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 2022 do 30. dubna 2022.
Poplatek za komunální odpad v roce 2022 bude 700,-Kč za
osobu z důvodu zdražení služeb svozovou firmou LIKO
Svitavy a.s. Celkový poplatek za osobu činí 802,-Kč, z toho
102,-Kč zaplatí za každého občana obec.
Cena vodného v roce 2022 je schválena ve výši 45,-Kč za
m3 včetně DPH.

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 2021
Výsledky voleb v naší obci:
Voliči
v
seznamu

Vydané
obálky

572

389

Volební
účast v
%
68,01
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Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

389

389

číslo

název

celkem

v%

1

Strana zelených

3

0,77

2

Švýcarská demokracie

2

0,51

3

VOLNÝ blok

4

1,02

4

Svoboda a př. demokracie (SPD)

40

10,28

5

Česká str.sociálně demokrat.

24

6,16

7

ALIANCE NÁRODNÍCH SIL

9

2,31

8

Trikolora Svobodní Soukromníci

9

2,31

9

Aliance pro budoucnost

0

0,00

10

Hnutí Prameny

2

0,51

12

PŘÍSAHA Roberta Šlachty

22

5,65

13

SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

108

27,76

15

Urza.cz: Nechceme vaše hlasy

1

0,25

16

Koruna Česká (monarch.strana)

0

0,00

17

PIRÁTI a STAROSTOVÉ

50

12,85

18

Komunistická str.Čech a Moravy

25

6,42

20

ANO 2011

89

22,87

21

Otevřeme ČR normálnímu životu

1

0,25

22

Moravané

0

0,00
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DIGITALIZACE KATASTRU NEMOVITOSTÍ
Dne 16.12. 2021 vstoupí v platnost katastrální operát obnovený
novým mapováním na digitální katastrální mapu. Vlastníci
nemovitostí, které byly novým mapováním dotčeny, mají
povinnost podat na Finančním úřadě ve Svitavách přiznání
k dani z nemovitých věcí (mění se výměry parcel, čísla parcel).
Podání je třeba učinit v době od 1.1. 2022 do 31.1.2022.
V případě, že někdo nabyde novou nemovitost v kalendářním
roce 2021(která nemá souvislost s novým mapováním), je třeba
podat přiznání také nejpozději do 31.1. 2022. Podání přiznání
k dani z nemovitých věcí můžete konzultovat u paní Martiny
Dřínovské, návštěvu je třeba dopředu domluvit, tel.461553364,
e-mail: martina.drinovska@fs.mfcr.cz .
Žádosti o koupi nebo nájem pozemku ve vlastnictví obce, který
je užíván vlastníky přilehlé nemovitosti je možné podávat až
od 1.2. 2022 v úřední dny (pondělí, středa) na obecní úřad.
Žádost je možné sepsat volnou formou, případně použít
formulář, který je k dispozici na obecním úřadě a na webových
stránkách obce (úvodní strana v sekci aktuality).

MILOSTIVÉ LÉTO
Co je to Milostivé léto a jak ho při splácení dluhů využít?
Milostivé léto vám umožní zbavit se vysokých exekučních
poplatků, sankcí a úroků, které vám navýšily původní dluh, a
komplikují tak jeho splácení. Akce vyhlášená státem trvá od
28. října 2021 do 28. ledna 2022, takže zbytečně neotálejte.
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Jaké jsou podmínky a co musíte udělat?
Milostivé léto se týká jen vybraných institucí, jako jsou obce,
dopravní podniky, zdravotní pojišťovny či polostátní firmy. Je
také nutné splnit další podmínky, které spolu s podrobným
návodem najdete na stránce https://nedluzimstatu.cz/milostiveleto/.
Na uvedeném webu si pak stáhněte vzor dopisu, vyplňte a
pošlete příslušnému exekutorovi. Ten vás bude během 30 dnů
informovat o přesné výši základního dluhu bez úroků a nákladů.
Ten musíte zaplatit včetně poplatku 908,- korun nejpozději do
28. 1. 2022. Tím se celý zbývající dluh smaže a exekuce zmizí.
Pokud si nevíte rady, neváhejte se obrátit na jakoukoli dluhovou
poradnu
nebo
poradnu
Člověka
v tísni:
www.cervenesluchatko.cz, 770 600 800. Začněte jednat ihned,
na vše máte čas jen do 28. ledna!

VÁNOČNÍ KONCERT
Plánovaný vánoční koncert na 17. prosince je z důvodu
epidemiologické situace ZRUŠEN.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022

Tradiční tříkrálová sbírka bude probíhat v termínu 2. –
16.1.2022. Koledníci budou chodit dle aktuální situace.
V případě, že by se stejně jako loni nemohlo chodit dům od
domu, bude kasička na obecním úřadě. Aktuální informace
budou vyhlášeny rozhlasem a zveřejněny na webových
stránkách.

SPOLEČENSKÉ AKCE V KULTURNÍM DOMĚ
V ROCE 2022
12.2.

Hasičský ples

Akce se uskuteční dle aktuální epidemiologické
situace.
19. 3.
Tradiční rybářský ples
Akce se uskuteční dle aktuální epidemiologické
situace.
26. 3.

Dětský karneval

Akce se uskuteční dle aktuální epidemiologické situace.
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INFORMACE PRO VEŘEJNOST
Otevírací doba během svátků:
Obecní úřad
20.12. otevřeno
22.12. zavřeno
27.12. otevřeno
29.12 otevřeno do 12.00
Obecní knihovna
bude 5. prosince, 12. prosince a 19. prosince otevřena, 26.
prosince zavřena.

Coop Jednota Opatovec
24.12.
7.00-09.00
25.12.
zavřeno
26.12.
zavřeno
31.12.
7.00-09.00
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.
07.45 – mše svatá
26.12.
07.45 – mše svatá
31.12.
15.00 – mše svatá (OPATOV)
01.01.
07.45 – mše svatá (OPATOV)
02.01.
07.45 – mše svatá
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V uplynulých třech měsících oslavili svá životní jubilea tito
občané:
93 let Vlasta Nováková
92 let Jiří Novák
88 let Jan Zika
86 let Jarmila Betlachová
84 let Lubomír Fenyk
81 let Růžena Šimková
Božena Macků
75 let Růžena Zemanová
Radomír Dúbrava
Josef Hořovský
Miloslav Císař
František Dymák
70 let Ludmila Chodilová
Libuše Patrovská
60 let Hana Lampárková
Jan Fučík
50 let Romana Siekierová
Zdeňka Běhalová
Dagmar Benešová
Všem oslavencům přejeme do dalších let pevné zdraví, stálý
optimismus a radost ze života!
Úmrtí:
Narození:
Svatba:

Lubomír Šimůnek
Josef Sajdl
Oliver Jansa
Tobiáš Pecháček
Ondřej Chadima
Jakub Rusek a Simona Jirsáková
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KNIHA OPATOVEC
V sobotu dne 6. listopadu se konečně po ročním zpoždění
podařilo uskutečnit představení knihy „Opatovec Malá Sibiř na
Hřebečsku“ s autorem panem Dr. Milošem Peškem. Zároveň
přijal naše pozvání i pan Prof.RNDr.Arnošt Wahla CSc., který
jako nejstarší původní občan naší obce vyprávěl o svém dětství
a rodičích, kdy tu bydleli v období 2. světové války. Jako
příjemné završení večera nám představil svůj program bavič,
pan Vladimír Hron, který přijel místo nemocné paní Haliny
Pawlovské, která byla původně zvána. Během celé doby bylo
k dispozici bohaté občerstvení.
Myslím, podle ohlasů spoluobčanů, že se tato akce velmi
vydařila. I přes přísná hygienická opatření se naplnil celý sál
KD a spousta lidí tu zůstala do pozdních večerních hodin.
Lenka Pešková, místostarostka
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ZASÍLÁNÍ INFORMACÍ Z OBCE OBČANŮM
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.

KOŠE NA PSÍ EXKREMENTY
V naší obci bylo nově
nainstalováno 14 košů na psí
exkrementy.
Prosíme
všechny občany, kteří venčí
své domácí mazlíčky, aby je
využívali. Zpříjemníte tím
všem ostatním procházky po
obci.
Koše lze využít i jako
odpadkové koše.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
V letošním roce se nám podařilo spolu se
Základní školou Opatovec uspořádat Drakiádu
na místním fotbalovém hřišti. Počasí bylo krásné,
ale moc nám nefoukalo, vlastně vůbec nefoukalo
. Přesto to některé děti nevzdaly a se svým
drakem běhaly po fotbalovém hřišti. Moc nás potěšila velká
účast a bylo pěkné sledovat, jak se všichni dobře baví. Na
závěr akce jsme si opekli párky, které nám velmi chutnaly.
Podzimní dny jsme v mateřské škole strávili povídáním si o
ovoci a zelenině. Ochutnávali jsme zeleninu i ovoce. Děti si
třeba udělaly mrkvový salát, upekly si brambory a také si
nakrájely jablíčka, z kterých měly křížaly.
Když začalo padat listí ze stromů, pustili jsme se do úklidu naší
zahrady. Děti hrabaly a odnášely spadané listí. Práce jim
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opravdu šla od ruky a některé vyloženě bavila. Občas jsme si
v listí i zařádili. Vyhazovali jsme listí do vzduchu a dívali jsme
se, jak padá na zem, nebo jsme přeskakovali uhrabané kupky
listí a s radostí do kupek skákali. Na procházce jsme si pak
vybírali ty nejkrásnější listy, ze kterých jsme vyráběli podzimní
skřítky z brambor.
Letos jsme poprvé zařadili do našeho vzdělávacího programu
nové téma – Dušičky. Snažili jsme se dětem lehkou formou
vysvětlit jejich význam a posílit tak naše české tradice. V rámci
tématu jsme vyrazili na místní hřbitov, kde jsme si prohlédli
jednotlivé hroby a jejich typickou dušičkovou výzdobu.
Abychom trochu odlehčili dané téma, uspořádali jsme pro děti
strašidelný den v MŠ. Děti mohly přijít v masce, zatancovaly si
a při módní přehlídce strašidel se představily svým
spolužákům.
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Také si pohrály s padákem a s nafukovacími balónky, kde
balónky byly duše a děti se je snažily dostat do nebe. Všichni
jsme se při tom náramně bavili. Jako ukončení celého tématu
jsem si pro rodiče a děti vymysleli lampionový průvod. Měli
jsme strach, že nám vše zhatí počasí, ale to se nakonec nad
námi slitovalo a vše mohlo proběhnout tak, jak jsme plánovali.
Přišlo hodně rodičů s dětmi a všem moc krásně svítily
lampióny. Pod tmavým nebem s tolika krásnými hvězdami se
nám krásně procházelo po naší obci. Akce se nám velmi líbila a
budeme se snažit ji zopakovat.
Nyní se nám přiblížily Vánoce a my všichni ve školce už
netrpělivě vyhlížíme Ježíška. Než ale přijde, musíme vyzdobit
naši školku, ozdobit vánoční stromeček, napéct perníčky a
linecké cukroví a hlavně si užít Čertovský den v naší školce.
Doufáme, že i vy se těšíte na vánoční svátky a my všichni vám
- 13 -

přejeme, ať je prožijete ve zdraví, v klidu a se všemi vašimi
blízkými.

Krásné Vánoce a do nového roku přejeme dobré vykročení.
Učitelky MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
V letošním školním roce navštěvuje školu 44
žáků. Do první třídy jsme uvítali 6 prvňáčků.
Jsou to – Matěj Bukáček, Petr Kučera, Dominika Merkudová,
Josef Telecký, Tomáš Telecký a Šimon Vala. Také
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pedagogický sbor zaznamenal drobnou změnu, paní
vychovatelka Zieglerová učí od září ve druhé a třetí třídě a na
její místo nastoupila do školní družiny slečna Dominika
Řehořová.
Letošní školní projekt nese název ,,Trocha historie nikoho
nezabije “ a má za cíl vzbudit v dětech zájem o historii, ale
hlavně uvědomit si, že znalost dějin je důležitá, neboť dějiny
jsou zkušenosti, poučení, zmoudření.
Neméně důležitá je i hrdost na slavné události a osobnosti.
Obsahuje celoroční hru pro družstva, kde projektové dny
v rámci jednotlivých průřezových témat zpracují významné
úseky historie světa a naší vlasti. Projekt dále zahrnuje i
družinovou hru pro jednotlivce Od pravěku k novověku a další
akce jako Den pro rodiče, Den matek apod., které se také
budou inspirovat tímto tématem.
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epidemiologická situace momentálně zhoršuje, už proběhly dva
projektové dny a několik akcí:
9. 9. Projektový den – „Čeho se báli pralidé?“
14. 9. Drakiáda
21. 9. Dopravní hřiště
5. 10. Společná schůzka s rodiči
8. 10. Začátek plaveckého výcviku
11. 10. Městská knihovna Svitavy – 1.- 3. třída
19. 10. Dýňování
1. 11. Projektový den Historie regionu
23. 11. Kino Svitavy – Malá čarodějnice
Činnosti školních zájmových kroužků - Malý kuchtík, Keramika,
Šikulové, Anglický, Hra na flétnu, Badatelský klubík, Kroužek
kreativity a Sportuj ve škole.
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Učitelé ZŠ Opatovec
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ
PATCHWORK
I v letošním roce jsme se pravidelně
scházely každý měsíc podle toho, jak
nám to umožňoval COVID-19, a učily
jsme se nové techniky. Na podzim jsme
byly požádány ČZS z Koclířova u
příleži-tosti Okresní výstavy ovoce a
zeleniny v jejich kulturním domě, zda
bychom mohly přispět s malou
výstavkou svých výrobků. Jako vždy jsme sklidily velké
uznání se svými ukázkami, což stvrzuji i komentáře v naší
kronice.
V měsíci listopadu jsme byly pozvány se svými výrobky
na vánoční jarmark do Moravské Chrastové a také do Banína.
Vozíme náš emblém, aby návštěvníci věděli, odkud pocházíme.
Letos jsme také připravily drobné vánoční dárečky pro děti
z naší mateřské školy.
Chtěly bychom touto cestou poděkovat panu starostovi, že nám
umožňuje se scházet v obecní budově.
Také přejeme všem našim spoluobčanům, krásné a klidné
vánoční svátky, do nového roku 2022 hodně zdraví, štěstí a
pohody.
Klub patchworkářek
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PARTA SOUSEDŮ
Dětský karneval
Pokud nám opatření spojená s protiepidemiologickými
opatřeními dovolí, rádi bychom Vás pozvali v sobotu 26. 3.
2022 na tradiční dětský karneval. Připraveny budou různé
soutěže o sladkou odměnu a samozřejmě také soutěž o nejhezčí
masky. Během celého odpoledne bude hrát taneční hudba a
dětmi oblíbené písničky na přání. Občerstvení pro děti i
dospělé bude také připraveno.
Teď Vám všem přejeme krásné prožití Vánočních svátků
s Vašimi nejbližšími, spoustu krásných dárků pod stromečkem,
vše nejlepší v Novém roce a pevné nervy v dnešní zvláštní a
nelehké době.

ZAHRÁDKÁŘI OPATOVEC
Malé ohlédnutí za končícím rokem 2021:
V dubnu jsme se připojili k celorepublikové akci „Ukliďme
Česko“. Okolo rybníku Sychrovec,
kolem fotbalového hřiště, kolem
kolejí od zastávky Český Lačnov
až po železniční přejezd u Anýžů
a obě dvě strany autobusové
zastávky „Opatovec rozcestí“
(zastávka na silnici I. třídy 43 směr
Svitavy - Opatov) jsme posbírali
celkem 13 pytlů odpadu.
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V srpnu jsme finančním darem přispěli tornádem postižené
obci Hrušky.
Nejaktivnějším měsícem roku byl říjen, kdy jsme roznesli
volební lístky, navštívili jsme okresní výstavu ovoce a zeleniny
v Koclířově, kde jsme vystavovali 23 vzorků. Uspořádali jsme
zájezd do Olomouce na podzimní Flóru – Hortikomplex.
V kabinách TJ jsme vymoštovali z jablek celkem 1300 litrů
lahodného moštu.
Přejeme Vám příjemné a ve zdraví prožité vánoční svátky a
šťastný vstup do roku 2022.
Zahrádkáři Opatovec

HASIČI OPATOVEC
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V měsíci říjnu jsme se zúčastnili dvou závodů „Běh 60m
překážek“ v Lanškrouně a závodu požárnické všestrannosti
v Jevíčku, které si děti velice užily.
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Kolektiv SDH Opatovec

VČELAŘI V OPATOVCI
Vážení přátelé. Rád bych Vás touto cestou seznámil s
činností místní základní organizace včelařů v roce 2021.
Aktuálně má členská základna 29 členů s 273 včelstvy, proti
loňskému roku máme o jednoho člena méně a snížil se i
celkový počet včelstev o 12,5 %. I letos nás postihly zimní
úhyny včelstev, které nebyly plošné, ale spíše zasáhly
jednotlivé stanoviště.
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Letošní rok, co se týká produkce medu, byl podprůměrný.
Přestože bylo dlouho chladné a deštivé jaro, tak snůška
květového medu byla poměrně dobrá. A co se týká
medovicového medu? Tak toho i letos bylo méně, přestože
bylo poměrně příznivé počasí.
Kvůli pokračujícím omezením spolkové činnosti jsme se sešli
pouze jednou. Neodkladné záležitosti zajišťovali důvěrníci
stanovišť a členové výboru.
V sobotu 5.6.2021 se členové naší organizace zúčastnili
dětského dne v Opatově ve Farském lese formou naučné stezky
pod názvem „POHÁDKOVÝ LES“.
Zajistili jsme odběr vzorků zimní měli a odeslání do laboratoře
SVS, léčivo pro letní a podzimní ošetření včelstev, sklenice na
med pro včelaře, kteří o ně měli zájem.
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.
Václav Slanina jednatel ZO ČSV z. s. Opatovec
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Krásné prožití vánočních svátků a mnoho
úspěchů v novém roce Vám přeje
zastupitelstvo obce.

Uzávěrka příspěvků do dalšího občasníku je 10. 2. 2022

- 24 -

