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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 2022. Poplatky je možné uhradit
na účet obce 1283364369/0800, VS – číslo popisné 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 27. - 28. 5. a následně 11. - 12. 11. 2022. Jediné
svozové místo bude obecní sklad u autobusové zastávky „U
Mlýna“.
Pátek
27. 5. od 15:00 do 17:00 hodin
Sobota
28. 5. od 9:00 do 11:00 hodin
Pátek
11.11. od 15:00 do 17:00 hodin
Sobota
12.11. 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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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.

PRODUKCE ODPADŮ V NAŠÍ OBCI V ROCE
2021
Při počtu 735 obyvatel k 1.1.2021 jsme za kalendářní rok 2021
vyprodukovali:
 145,31t směsného komunálního odpadu
 18,59t velkoobjemového odpadu
Z tříděných odpadů se vyprodukovalo:
 8,63t papíru
 9,48t plastů
 7,1t skla
 4,12t kovů
 0,17t jedlých olejů a tuků (159 litrů)
 3,08t textilu
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PLÁNOVANÉ AKCE NA ROK 2022
V návrhu rozpočtu na rok 2022 jsou plánovány tyto investiční
akce:
Veřejné osvětlení – dokončení osazení stožárů a montáž
svítidel.
Kulturní dům – výměna sporáků v kuchyni a montáž
vzduchotechniky, akce bude financována z prostředků
Programu obnovy venkova Pardubického kraje.
Stavba garáže – vedle hasičské zbrojnice bude zahájena
stavba garáže pro obecní techniku a zázemí pro zaměstnance
obce. Garáž bude propojena zastřešením s hasičskou zbrojnicí.
Nová garáž nahradí již nevyhovující prostory v budově
obecního úřadu a objekt „Staré hasičárny“.
Místní komunikace – proběhne oprava asfaltováním části
komunikace na Novém Valdeku, dále bude rozšířena
komunikace pod kulturním domem.
Památky – je připraven projekt přesunu kříže v poli za
základní školou, kříž bude přesunut na dostupné místo a
zrestaurován ve spolupráci s Fakultou restaurování Litomyšl,
Pardubické univerzity.
Vodovod – obec žádá o dotaci na rekonstrukci budovy čerpací
stanice, která obsahuje zateplení budovy, výměnu oken,
rekonstrukci elektroinstalace, úpravu technologie chlorování,
výměnu oplocení a vjezdové brány. V případě schválení dotace
by se akce realizovala v letošním roce.

PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITOSTI
V minulém čísle Občasníku jsme Vás informovali o nutnosti
podání přiznání k dani z nemovitosti, tam kde probíhalo nové
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mapování. Dle informací Finančního úřadu řada vlastníků
nemovitosti toto podání nepodala a vystavuje se riziku sankcí.
Podání se týká nemovitostí dotčené obnovou katastrálního
operátu – celá místní část Český Lačnov, Košíře, Opatovec,
část Starého Valdeku.
Pokud jste podání dosud neučinili, je potřeba učinit co
nejdříve, za nesplnění povinnosti hrozí sankce. 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 POZEMKU
V prosinci 2021 vešla v platnost nová digitální mapa obce.
Tím, že se změnili parcelní čísla u obecních pozemků, pozbyly
platnost nájemní smlouvy u pronájmu obecních pozemků.
Majitelé stávajících smluv budou o ukončení smlouvy
informováni a bude jim doručen tiskopis žádosti o pronájem
pozemku.
Ostatní zájemci o koupi nebo nájem pozemku ve vlastnictví
obce, který je užíván vlastníky přilehlé nemovitosti mohou
žádosti podávat 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).
Zastupitelstvo obce Opatovec rozhodlo o ponechání stávajících
cen pozemků i pro rok 2022.
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KNIHOVNA OPATOVEC
Do naší knihovny pravidelně dokupujeme knihy. Nyní na vás v
knihovně opět čekají nové tituly! Např. od Dominika
Landsmana „Deníček moderního fotra 1,2,3“, od Patrika Hartla
„15 roků lásky“ a „Prvok, Šampón, Tečka a Karel“, od Radky
Třeštíkové „Veselí“ a „Osm“, od Zdeny Frýbové „Malinkatý
kretén“, „Robin“, „Robin druhý a jeho rodina“. Dále nové
detektivky a romány. Také máme nové knihy z výměnného
fondu svitavské knihovny.
Knihovna Opatovec má vlastní webové stránky:
https://knihovnaopatovec.webk.cz/pages/uvod.html
Na těchto stránkách naleznete online katalog, kde si můžete
zjistit, zda v knihovně je kniha, kterou sháníte nebo zda není
v daný moment půjčená. V katalogu lze vyhledávat podle
názvu nebo autora knihy. Odkaz na katalog:
https://tritius.booksy.cz/library/opatovec/
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DIVADLO
Obec Opatovec pořádá 7. 5. 2022 zájezd na divadelní
představení Dokud nás Milenky nerozdělí, které se koná od
14:00 v Divadle Palace. Cena za vstupenku + dopravu je
500,-Kč. Vstupenky je možné zakoupit na obecním řadě.
Jedná se o brilantní situační komedii plnou zvratů a záměn o
tom, kolik milenek je zapotřebí ke zkáze jednoho dlouholetého
manželství. Rosalie (Veronika Freimanová) a Francis
rekapitulují své dosavadní manželství a určitě by se shodli na
tom, že jsou spolu šťastní, kdyby se právě neprovalilo, že
Francis žije dvojí život. Celá rodina se ocitá v komickém
zmatku, Rosalie vrací odvetný úder, dceři se za podivných
okolností hroutí manželství a další postavy celý děj ještě dál
humorně zamotávají.

AKCE PLÁNOVANÉ NA ROK 2022:
UKLIĎME ČESKO
V rámci kampaně „Ukliďme svět, ukliďme
Česko“ se bude v naší obci uklízet
v sobotu 2. 4. 2022 od 9:00 hodin. Sraz
bude u obecního skladu „plátěnky“.
Loni nadšení dobrovolníci uklidili cestu
k vlakovému nádraží v Opatově, okolí
autobusových zastávek u silnice I/43 a
oblast od závor k hlavní silnici. Doufáme,
že i letos se najde mezi námi dost takových, kterým není
lhostejný nepořádek a odpadky v blízkosti jejich domů.
Bližší informace budou vyhlášeny místním rozhlasem.
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PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Obec Opatovec ve spolupráci s místními
organizacemi pořádá dne 30. 4. 2022
PÁLENÍ ČARODĚJNIC na fotbalovém
hřišti od 16 hod. Masky čarodějnic jsou
vítány. Možnost zakoupení pití a párku na
místě.

DEN MATEK
Obecní úřad Opatovec ve spolupráci se
základní a mateřskou školou Vás srdečně
zve na oslavu dne matek, která se bude
konat v sobotu 21. 5. 2022 od 15 hodin
v kulturním domě.

DĚTSKÝ DEN
Obec Opatovec spolu s místními organizacemi připravuje na
sobotu 11. 6. 2022 zábavné odpoledne pro děti s plněním
úkolů, které zakončí večerní zábava s živou hudbou.
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DEN S HASIČI
Místní hasičský sbor pořádá v sobotu 16. 7. 2022 celodenní
akci Den s hasiči a veterány na hřišti TJ Sokol Opatovec.

LETNÍ KINO
V sobotu 13. 8. 2022 po setmění asi v 21.00h se uskuteční na
místním fotbalovém hřišti promítání letního kina. Bližší
informace budou uvedeny v dalším občasníku.

POZVÁNKA DO OPATOVA
21-22. 5. 2022 se uskuteční tradiční Opatovská
pouť. Vezměte své nejmladší a přijďte se
pobavit. Zábavné atrakce stojí na místě
přibližně týden předem.

SMETANOVA LITOMYŠL
Ve dnech 9. 6. - 5. 7. 2022 se bude konat 61. ročník
Mezinárodního hudebního festivalu Smetanova Litomyšl.
Program a informace o předprodeji naleznete na webových
stránkách www.smetanovalitomysl.cz.

PŘIPRAVUJE SE VE SVITAVÁCH
19.3. 19:00 h Poletíme + S.U.E. – koncert Tyjátr
22.3. 19:00 h Tomáš Matonoha + Přátelé – na stojáka s
kytarou – Tyjátr
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25.3. 18:00 h beseda s Michaelem Žantovským –
Ottendorferova knihovna
26.3. 19:00 h David Pomahač + post-hudba – koncert Tyjátr
27.3. 15:00 h Hra na hledanou pohádka Teatr Pavla Šmída –
Trám
27.3. 15:00 h Na muzice ve Fabrice – Fabrika
30.3. 19:00 h Veverka + Kasík koncert KPH Ottendorferova
knihovna
6.4. 19:00 h Karel Šíp – Fabrika
7.4. 19:00 h Studio Ypsilon Praha – Vratká prkna –
abonentní divadlo – Fabrika
10.4. 15:00 h Eliščiny pohádky – Trám
19.4. 19:00 h Vladivojna La Chia + Terezie Kovalová Trám
22.-23.4.
Festival amatérských pěveckých sborů Fabrika
24.4. 15:00 h Kde budeme bydlet pohádka Trám
26.4. 19:00 h Jiří Krhut + Štěpán Kozub Fabrika
28.4. 19:00 h Jiří Kolbaba – cestovatelský večer o Norsku
Fabrika
30.4.
Porta – Tyjátr
8.5. 19:00 h Divadlo Bolka Polívky Brno – Letem sokolím
abonentní divadlo Fabrika
14.5.
Setkání harmonikářů – Fabrika
22.5. 19:00 h Divadlo Járy Cimrmana. Vyšetřování ztráty
třídní knihy – abonentní divadlo – Fabrika
26.5. 19:00 h Divadlo Verze – Můj život s krajtou – abonentní
divadlo Fabrika
5.6. 19:00 h koncert Lucie Bílé – Fabrika
Bližší informace na: www.kultura-svitavy.cz
Změna programu vyhrazena!
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V uplynulých dvou měsících oslavili svá životní jubilea tito
občané:
84 let Marie Sajdlová
81 let Milada Anýžová
Josef Patrovský
80 let Karel Bidmon
75 let Ota Košnar
František Ehrenberger
Jana Bednářová
70 let Jitka Dymáková
Milan Blažek
Jiří Tomášek
Jarmila Kopasová
60 let Anna Čechalová
Naděžda Kudláčková
18 let Patrik Dastych
Šárka Melšová
David Plch
Všem oslavencům přejeme do dalších let pevné zdraví, stálý
optimismus a radost ze života!
Narození:

Vojta Šindelář

Úmrtí:

Eva Barochová
Jaromír Hochmann
Marie Jokešová
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
V minulém Občasníku jsme psali o tom, jak se
těšíme na Ježíška. Ten k nám opravdu do naší
školky přišel a dětem daroval nové hračky, ze
kterých měly velkou radost.
Ale dnes vám chceme vyprávět o našem velkém
dobrodružství z Čenkovic.

V lednu se část našich předškoláků zúčastnila lyžařského kurzu
v Čenkovicích. Kurz pořádala základní škola Opatovec a děti
byly nadšené, že mohou jet také. Z předškoláků nikdo neuměl
lyžovat, takže děti první den jely s obavami, ty ale rychle
setřásly díky hodným instruktorům. Měli velkou trpělivost a
vše dětem vysvětlovali a názorně ukazovali. Potěšilo nás, jakou
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zábavnou formou kurz pořádali a jak je povzbuzovali při
nezdaru.
První den našeho kurzu bylo příšerné počasí. Pro děti to byl
křest zimou. Foukal silný vítr a sněžilo, přes to všechno se naše
děti zvládly naučit základní lyžařský postoj a začaly nacvičovat
,,pizzu“ – brždění. Moc jim to ze začátku nešlo a dost padaly,
ale nikdo z nich si na nezdary nestěžoval a dál pilně trénovaly.

Druhý den se počasí trochu umoudřilo, ale mlha obklopovala
celý lyžařský areál. Ten den začaly děti sjíždět menší kopec,
snažily se udržet rovnováhu a taky včas brzdit, ale hlavně se
učily stát na kopci v řadě. Pořád nám děti padaly jak dominové
kostky, nebo nám nedobrovolně ujížděly z kopce, takže na
kopci bylo pěkně veselo . Děti si také vyzkoušely jízdu na
provazovém vleku, takže už nemusely dupat do kopce po
svých. To je hodně bavilo.
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Třetí den už brždění nedělalo problémy a tak začalo naše
družstvo trénovat zatáčky. Děti se učily přenášet váhu na
správnou nohu a objíždět veselá zvířátka.

Čtvrtý den byl den ,,D“. Naši trenéři, po ranním tréninku na
malém kopci, kde se nacvičovala jízda ve vláčku, uznali, že už
je čas zkusit jízdu na velké sjezdovce a také jízdu na pomě.
Všichni byli nadšení a plní očekávání. Po obědě se tedy vydalo
naše družstvo k vleku. Některé děti začínaly mít strach, ale
instruktoři i my učitelé jsme je povzbuzovali a dodávali jim
potřebnou odvahu. Jeden po druhém se vydávali na vleku
k vrcholu sjezdovky, až se nám úplně ztratili z očí. S napětím
jsme poté vyhlíželi, kdy se nám objeví na sjezdovce. ,,Už!“ Se
zadrženým dechem jsme sledovali, jak statečně a pomalu
sjíždějí sjezdovku. Neobešlo se to bez pár pádů, ale byli vážně
šikovní a my zase velmi pyšní, že jim to tak jde. Do cíle
dorazili vysmátí a šťastní. Další jízdy si už užívali s klidem a
pohodou a pomalu se zdokonalovali.
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(Vy sami můžete posoudit, jak šikovní byli. Jejich video z druhé
jízdy na svahu a závěrečnou karnevalovou jízdu, najdete na
našich webových stránkách v rubrice aktivity školky.)

Náš poslední pátý den, byl den rozlučkový. Ráno děti jezdily
na sjezdovce a po obědě se konal karneval na lyžích. Na
karneval se přijeli podívat i rodiče našich dětí. Všechny
družstva předvedly závěrečnou jízdu v maskách a potom se
konalo slavnostní předání diplomů a rozloučení se s instruktory
i s celým areálem. Někteří odjížděli smutní, že už je konec
lyžařského kurzu.
Co dodat na konec? Že jsme rádi, jak se nám kurz vydařil, že
byl sníh a děti to bavilo, ale hlavně že jsme ho ve zdraví a bez
úrazů dokončili.
Učitelky MŠ
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Dne 27. 4. 2022 se bude konat

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
od 15:30 do 17.00 hod.
Přihlášky si vyzvedávejte 5. dubna 8.0010.00 hod. a 6. dubna 13.00-14.30 hod.
v mateřské škole.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Letošní školní rok nám začal mnohem lépe než předchozí.
Epidemiologická situace sice byla během
prvního pololetí celkem nepříznivá,
opatření však byla přece jen mírnější než
vloni. Vyučování on-line probíhalo dva
týdny, a to z důvodu karantény, kdy bylo
několik žáků i zaměstnanců nemocných
s covidem. V letošním školním roce můžeme bez omezení
vyučovat hudební výchovu i tělocvik – ten nás těší zejména,
nedostatek pohybu se na dětech začal nepříznivě projevovat.
Také zájmové kroužky ve škole pracují bez omezení. Již
proběhly některé mimoškolní akce, ale co nás nejvíce těší je to,
že se mohl uskutečnit plavecký a lyžařský výcvik.
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Rodiče i děti projevili o obě akce mimořádný zájem. Na
plavání byli přihlášeni všichni žáci a lyžařského výcviku se
zúčastnilo 35 žáků ze 44.
Plaveckých lekci bylo celkem deset a děti bez problémů
zvládly, co se od nich očekávalo. Ti zkušenější si vylepšili
plavecký styl a zkoušeli náročnější techniky. Neplavci
odbourali strach z velkého bazénu a hloubky pod sebou, naučili
se správně dýchat, splývat a uplavat svá první tempa. Všichni
na konci obdrželi ,,Mokré vysvědčení“.
Lyžařský výcvik se letos uskutečnil v Čenkovicích. Bylo to
z důvodu jistějších sněhových podmínek a také z důvodu větší
kapacity. Vzhledem k tomu, že se poslední dva roky
nelyžovalo, bylo přihlášeno mnoho dětí - nelyžařů. A na to
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v Přívratu, kam jsme jezdili dříve, nebyli připraveni,
nedokázali nám zajistit lyžařské instruktory. Znamenalo to pro
děti náročnější cestování, méně komfortní místnost na
přezouvání, ale zato delší lekce, zajištěný oběd a pro všechny
děti lyžařské instruktory.
Nelyžaři a ti méně zkušení lyžovali na mírnějších kopcích,
pokročilí měli možnost využít i náročnější sjezdovky. Také
učitelky to měly mnohem těžší, více začínajících dětí znamená
více pomoci při obouvání, oblékání, hlídání ztracených a
zapomenutých věcí, pomoc při zvedání často padajících
začátečníků, ale i mírně pokročilých při pádech na vleku.
V tomto ohledu to měly velmi náročné paní učitelka Iva
Pekařová a paní Magda Vodstrčilová, které pomáhaly
instruktorům u dětí z mateřské školy a našim úplným
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začátečníkům. Navíc celý den stát pod svahem, kdy některé
dny bylo počasí poměrně nepříznivé, nebyla žádná slast. Ale
stálo to za to. Ve čtvrtek všichni, i předškoláčci, suverénně
vyjeli vlekem až na vrchol a sjeli jeden za druhým jako dlouhý
had dolů. Když pak v pátek probíhal karneval a přijeli se
podívat rodiče, mnohým rodičům i pedagogům se zaleskla
slzička v oku.
Navíc jsme byly pyšné na naše žáky i proto, že jak v plavecké
škole ve Svitavách, tak instruktoři v Čenkovicích velmi chválili
naše děti za chování a odhodlanost.
Akce základní školy - prosinec, leden a únor:
Vánoční dílničky
Rozdávání dárků
Lyžařský výcvik
Třídní online-schůzky s rodiči a dětmi
Školní kolo recitační soutěže – do obvodního kola ve Svitavách
postoupili tito žáci:
Dominika Merkudová, Josef Telecký, Tomáš Telecký
Amálie Filipi, Veronika Grundová, Lubomír Šimůnek
Anežka Ehrenbergerová, Julie Kösslerová, Vendula
Klusoňová,
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Projektový den: Média a komunikace
Zápis na zkoušku
Oblastní kolo recitační soutěže:
 kategorie 1. třída 3. místo a postup do okresního kola - Josef Telecký
 kategorie 2. a 3 třída –

- 20 -

3. místo a postup do okresního kola - Amálie Filipi
 kategorie 4. a 5. třída –
čestné uznání - Julie Kösslerová,
Návštěva prvňáčků v knihovně ve Svitavách
Učitelé ZŠ Opatovec
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OBEC

2020

2021

2022

Brněnec
Březová n. S.
Dětřichov
Hradec n. S.
Javorník
Kam. Horka
Koclířov
Kukle
Opatov
Opatovec
Pohledy
Radiměř
Rudná
Sklené
Svitavy
Vendolí
Želivsko

28 374 Kč
29 049 Kč
6 599 Kč
42 265 Kč
12 288 Kč
6 816 Kč
31 288 Kč
2 027 Kč
29 123 Kč
24 139 Kč
10 810 Kč
30 099 Kč
5 110 Kč
3 197 Kč
310 246 Kč
16 342 Kč
4 596 Kč

26 000 Kč
8 000 Kč
5 214 Kč
12 241 Kč
1 200 Kč
2 220 Kč
26 615 Kč
0 Kč
22 222 Kč
11 865 Kč
2 178 Kč
7 609 Kč
1 950 Kč
500 Kč
125 586 Kč
4 582 Kč
1 980 Kč

24 967 Kč
38 800 Kč
3 320 Kč
45 302 Kč
14 717 Kč
5 990 Kč
35 108 Kč
3 230 Kč
36 096 Kč
27 751 Kč
12 225 Kč
38 789 Kč
5 007 Kč
5 346 Kč
302 837 Kč
5 684 Kč
5 810 Kč

340 779 Kč

80 817 Kč
2 350 Kč
4 800 Kč
618 129 Kč

Online koleda
Online koleda
Bezhotovostní dary
CELKEM

592 368 Kč

Všem dárcům děkujeme!
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INTERAKTIVNÍ MAPA - VYHLEDÁNÍ
LÉKAŘE
Informujeme Vás o novince v oblasti zdravotnictví, kterou je
interaktivní mapa. Ta obyvatelům pomůže
vyhledat nejbližšího lékaře z oboru praktický
lékař, praktický lékař pro děti a dorost,
stomatologie, gynekologie, ale také možnost
pohotovosti, ostatních ambulantních zařízení a
ostatních zdravotnických zařízení. Mapa
nabídne vyhledání nejbližšího lékaře v oblasti
primární péče, ale také akutní či pohotovostní služby na
základě lokalizace. Součástí informace je rovněž adresa,
webové stránky a telefon do ordinace. Interaktivní mapu
naleznete na webových stránkách kraje v sekci zdravotnictví:
https://mapy.pardubickykraj.cz/app/map/uzis/ .

Uzávěrka příspěvků do dalšího občasníku je 25. 5. 2022

- 24 -

