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OBECNÍ ÚŘAD
V týdnu od 18.-22.7.2022 bude obecní úřad uzavřen.

POPLATKY
Upozorňujeme občany, že splatnost druhé poloviny poplatku za
svoz komunálního odpadu je 31. srpna 2022.

SBĚR ŽELEZA
Obecní úřad pořádá sběr starého železa v pátek 24. 6. 2022.
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 31. 7. 2022 od 9:00
do 11:00 hodin.

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE
Volby do zastupitelstev obcí 2022 se budou konat ve dnech 23.
– 24. 9. 2022. U nás v obci proběhnou v zasedací místnosti
obecního úřadu v pátek 23. září 14.00 - 22.00 hodin, v sobotu
24. září 08.00 - 14.00 hodin.
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KOMPOSTÉRY A DRTIČE VĚTVÍ
Od dubna je v naší obci realizován projekt
„Předcházení
vzniku
odpadů
v obci
Opatovec“. V rámci projektu byly občanům
zapůjčeny kompostéry na dobu 5 let, po
uplynutí této doby se stanou jejich majetkem ,
zapůjčení je zdarma. Dále byly pořízeny drtiče
větví a v Košířích doplněn kontejner na
použitý textil. Projekt je financován z Operačního programu
Životního prostředí.
Obec má ještě pro zájemce k dispozici
omezený počet kompostérů o objemu 600l a
900l. Dále bude možné od 1.7. 2022 si na
obecním úřadě zapůjčit drtiče větví, 5ks
s elektrickým nebo 3 ks s benzínovým
pohonem. Doba zapůjčení bude maximálně 5
dní, rezervace na drtiče přijímá obecní úřad,
zapůjčení je zdarma.

DIVADLO
Obec Opatovec pořádá v sobotu 15. října zájezd na muzikál
Láska nebeská v divadle Broadway - jde o největší hity
Waldemara Matušky v původních verzích. Představení začíná
v 14.00 hod. Cena vstupenky včetně dopravy je 700,-Kč.
Předpokládaný odjezd z Opatovce cca 8.00 hod (bude ještě
upřesněno). Případní zájemci se hlaste na obecním úřadě.
Hygienická opatření dle aktuální situace.
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DEN S HASIČI A VETERÁNY
KDY?
16. 7. 2022
V KOLIK? 12.00 hod
KDE?
Fotbalové hřiště Opatovec
Možnost prohlídky hasičských veteránů
Atrakce pro děti
Pokud to počasí dovolí bude pro děti na hřišti pěna. Dále
skákací hrad, vodní skluzavka, střelba ze vzduchovky,
mažoretky, a další. 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 a langoše. Možnost zakoupení
párku na opečení na ohni. Přijďte se pobavit a protáhnout.
Těší se na Vás Hasiči Opatovec

LETNÍ KINO
V sobotu dne 13. 8. 2022 po setmění (asi v 21:00
hodin) se uskuteční na místním fotbalovém hřišti
promítání letního kina. Bude se promítat rodinný
film
Láska na špičkách.
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.
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KULTURA V LÉTĚ 2022 VE SVITAVÁCH
Letní kino 2022 ve Svitavách - Park Jana Palacha Svitavy
Občerstvení zajišťuje Kavárna v Parku. Vstupné: dobrovolné.
Červenec 2022
Pátek 1.7. 21:30 - Po čem muži touží 2 ČR 2022
Pondělí 4.7. 21:30 - Tajemství staré bambitky 2 ČR 2022
Středa 6. 7. 21:30 - Kurz manželské touhy ČR 2021
Pátek 8.7. 21:30 - Bábovky ČR 2020
Pondělí 11.7. 21:30 - Myši patří do nebe 2021
Středa 13.7. 21:30 - Co jsme komu zase udělali 2018
Pátek 15.7. 21:30 - Atlas ptáků 2021
Pondělí 18.7. 21:30 - Šakalí léta 1993
Středa 20.7. 21:30 - Halloween zabíjí 2021
Sobota 23.7. 21:30 - Chinaski: Každej ví kulový 2021
Pondělí 25.7. 21:30 - Příšerákovi 2 2022
Středa 27.7. 21:30 - Poslední noc v Soho 2021
Pátek 29.7. 21:30 - Deníček moderního fotra ČR 2021
Srpen 2022
Pondělí 1. 8. 21:00 - Dračí země Mauricius 2021
Středa 3.8. 21:00 - Čas 2021
Pátek 5.8. 21:00 - Prezidentka ČR 2022
Pondělí 8.8. 21:00 - Panství Downton 20219
Středa 10.8. 21:00 - Jedině Tereza ČR 2021 PREMIÉRA!
Pátek 12.8. 21:00 - Vyšehrad: Fylm ČR 2022
Pondělí 15.8. 21:00 - Betlémské světlo ČR 2022
Středa 17.8. 21:00 - Ubal a zmiz CR 2021
Pátek 19.8. 21:00 - Známí neznámí ČR 2022
Pondělí 22.8. 21:00 - Cesta za živou vodou 2019
Středa 24.8. 21:00 - Jak býti dobrou ženou 2019
Pátek 26.8. 21:00 - Srdce na dlani ČR 2022
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Prázdniny ve Svitavách 2022:
červenec
3.a16.a 31. / Ne / 15:00 a 16:00 / park Jana Palacha
Pohádkové neděle v parku: PaDam: Mechuchelácké
dobrodružství, Damúza: Řeka, Divadlo b: Malý pán, Červená
Karkulka
10. / Ne / 15:00 / park Jana Palacha
Ozvěny svitavské Porty: David Kourek, Sešup, Zkusmeto
16. / So / 14:00 / náměstí Míru
Pivní slavnosti: FUPO, Jakofakt?, Medvěd 009, Argema,
Jelen, HarMálek Orchestra
24. / Ne / 16:00 / park Jana Palacha
Promenádní koncert v parku: DO Svitavská dvanáctka pod
vedením Romana Kalvody.
30. / So / 19:00 / náměstí Míru
Slackline show (chůze po laně)
srpen
2. / Út / 20:00 / prostranství před Fabrikou
Čechomor Vstupné: 400,- Kč v předprodeji a 450,- Kč na
místě
5. / Pá / 18:00 / park Jana Palacha
Písničkáři v parku: Lucie Redlová, Saša Niklíčková a Láďa
Koťátko Niklíček, Jana Věnečková
14.a 28. / Ne / 15:00 s 16:00 / park Jana Palacha
Pohádkové neděle v parku: Dřevěné divadlo Jana Hrubce: O
princi z knížky, Aladinova kouzelná lampa, Divadlo 100 opic:
DlouŠiBy
21. / Ne / 15:00 / park Jana Palacha
LM Halúzka - Jsme lidová muzika, hrajeme většinou
moravské písničky.
29. / Po / 18:00 / zahrada muzea
Do větru a Kopjam
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V uplynulých třech měsících oslavili svá životní jubilea tito
spoluobčané:
87 let František Kalánek
81 let Miroslav Beneš
Anna Ziková
Věra Zemanová
75 let Jana Košnarová
Hana Císařová
70 let Vlasta Nováková
50 let Marcela Drdlová
Zdeněk Drábík
Jaroslav Pohanka
Hana Sejkorová
18 let Tadeáš Zika
Martin Vymazal
Magdalena Kučerová
Matěj Lašák
Všem oslavencům přejeme do dalších let pevné zdraví, stálý
optimismus a radost ze života!
Úmrtí:

Ota Košnar
Miroslav Beneš

Narození:

Marie Pávková

Svatba:

Jaroslav Novák – Marie Spáčilová
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
15. 3. 2022 jsme v rámci výuky o dopravních
prostředcích
navštívili
vlakové
nádraží
v Opatově, kde nám pan Hromádko ukázal
místnost pro výpravčího. Děti zaujal monitor,
který zobrazoval jedoucí vlaky na dráze, a viděly
poprvé, jak se vypravuje vlak. Protože to děti velice bavilo,
rozhodli jsme se, že podnikneme menší výlet vlakem.

Autobusem jsme dojeli na vlakové nádraží ve Svitavách. Zde
jsme si zakoupili jízdenky a čekání na vlak zkrátili
prohlédnutím informační tabule s příjezdy a odjezdy vlaků.
Nakonec jsme našli nástupiště, ze kterého jsme měli odjet
vlakem do Opatova. Samotná jízda vlakem byla pro některé
děti velkým zážitkem, protože jely vlakem poprvé. Cesta nám
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rychle utíkala, děti pozorovaly okolní krajinu a hádaly, kde
zrovna jsou. Nakonec jsme dorazili do Opatova, kde jsme
vystoupili a pěšky jsme se vrátili zpět do mateřské školy. Děti
na památku dostaly dětské jízdenky.
V březnu se některé děti zúčastnily vítání našich nových
občánků v kulturním domě v Opatovci. Děti si společně s paní
učitelkou Hanou Lampárkovou nacvičily krátké pásmo
básniček. Všem zúčastněným dětem a jejich rodičům děkujeme
za spolupráci.
V Dubnu jsme v mateřské škole uspořádali velikonoční
dílničky pro rodiče a děti, kde si mohli vyrobit velikonočního
zajíčka a ovečku z papíru a také si mohli obarvit vajíčko
akrylovými barvami. Účast byla sice menší, ale atmosféra byla
přátelská a veselá a hotové výrobky byly opravdu krásné.
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Duben byl také měsíc příprav na vystoupení ke Dni Matek,
které se konalo 21. 5. 2022. Naše děti pilně nacvičovaly
dramatizaci pohádky ,,Jak šlo vejce na vandr“, taneční
vystoupení a cvičení s hudbou. Po dvouleté přestávce
způsobené Covidem pro ně určitě nebylo snadné vystupovat,
ale na druhou stranu je příprava vystoupení tak hodně bavila,
že se na to všechno moc těšily. Výsledek jejich snažení vidělo
spoustu z Vás, ale za nás učitelky můžeme říct, že byly báječné
a moc šikovné.

V květnu jsme ve spolupráci s lesy ČR měli besedu s panem
Reném Kulhanem. Setkání proběhlo v lese ,,Písák“. Zde nám
pan Kulhan pověděl, jak se máme v lese chovat, na co si máme
dát pozor a také nám představil některé obyvatele lesa. Mohli
jsme si zahrát na jeleny, lišky a jiná zvířátka. Vyprávění pana
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lesníka bylo poutavé a děti hry na zvířátka ocenily. Tímto
bychom rádi poděkovali panu Kulhanovi za vstřícnost a
spolupráci.

Nyní nás čeká tradiční rozloučení s předškoláky, které se bude
konat 16. 6. 2022 na fotbalovém hřišti v Opatovci. Také
plánujeme výlet do Dinoparku Vyškov, na který se děti moc
těší.
Na závěr bychom všem dětem popřáli krásné prázdniny a Vám
všem ostatním příjemné letní dny.
Poděkování:
Děti a učitelky z mateřské školy děkují panu Zedníkovi za
opravu pískoviště, kterou provedl na vlastní náklady. A také
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děkujeme ženám ze skupiny Patchworku, za ušití pejsků a
kočiček pro děti, které přišly k zápisu do MŠ.
Učitelky MŠ

V období velkých prázdnin bude mateřská
škola uzavřena
od 18. 7. 2022 do 21. 8. 2022

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Letošní družinová hra má název Od pravěku
k novověku a navazuje na školní projekt
Trocha historie nikoho nezabije. Jak název
napovídá, většina her, besed, soutěží a dílen
se během roku
inspiruje historií.
Byla rozdělena na pět částí: pravěk, starověk, středověk, staré
pověsti české a novověk - doba vynálezů a objevů. V rámci
první etapy jsme přečetli knihu Človíčkova dobrodružství,
vyprávěli si o životě v pravěku, zdramatizovali jsme několik
scének, skládali pravěké puzzle, vypracovali spoustu
pracovních listů.
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V rámci zábavných pátků jsme uspořádali Hry bez hranic,
soutěž Riskuj, Literární dílny a na závěr velmi povedený
Prakarneval. Na ten se děti velmi dobře připravily, téměř
všichni přišli v masce pravěkého obyvatele nebo, jak bylo na
pozvánce uvedeno, v kostýmu, který jakkoliv představoval

něco, co má v názvu pra – např. za pračku. V pracovních
činnostech si děti vyrobily jednohubky - prahubky. Paní
vychovatelky připravily mafiny, koktejl z ,,pravěkých“ plodů a
vyzdobily družinu. Pak se tancovalo, soutěžilo, odměňovalo,
jedlo a pilo a na závěr také uklízelo.
V měsících listopadu a prosinci v družině pokračovala cesta
historií, a tak druhá etapa měla za cíl, dozvědět se něco
o starověku. Protože jsme byli čtrnáct dní v karanténě,
prodloužili jsme ji částečně i do ledna.
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A co jsme v této etapě dělali? Četli jsme Staré řecké báje a
pověsti. Povídali jsme si o starověkých civilizacích, o
egyptských pyramidách, starověkém Řecku a Římě.
V pracovních listech jsme plnili úkoly k těmto tématůmvybarvovali Mayský kalendář, určovali podle atributů
egyptské, řecké a římské bohy. Nejvíce jsme si však toto téma
přiblížili v rámci ,,Zábavných pátků“.
První pátek jsme věnovali výtvarničení – dotvářeli jsme svůj
portrét do podoby egyptského faraona, malovali řecké bohy,
z barevných dílků skládali a lepili okna chrámů…
Při dalším pátku jsme v honbě za pokladem ze ,,střepů“
sestavovali čínské vázy, stavěli pyramidy, zakonzervovávali
jsme egyptské mumie, schovávali se do Trojského koně apod.
Jiný pátek jsme zase hráli vědomostní hru ,,Na lovu“. Dva
pátky jsme věnovali Olympiádě, která je nepochybně spjata se
starověkým Řeckem, nehledě na to, že se právě konaly zimní
olympijské hry v čínském Pekingu. První díl jsme nazvali
netradiční olympiáda. Netradiční byla ve sportovních
disciplínách, jako bylo přenášení lístečků pomocí brčka, běh po
čtyřech s břemenem na zádech… Na druhou stranu jsme
dodrželi tradiční nástup jednotlivých družstev s vlajkou,
předávání medailí, které si děti samy navrhly, a zahájení her
vlastní hymnou - zvoláním hesla (pokřiku) každého družstva.
Také proběhla Olympiáda ducha, kdy žáci soupeřili ve třech
disciplínách mimo sportovní sféru. V první disciplíně si
vylosovali úkol (vymyslet verše, zazpívat písničku), který
museli vykonat. Ve druhé předvedli jakékoliv vystoupení, které
si připravili doma (kouzlo, proslov, písnička…) a poslední úkol
byl kolektivní - se svým družstvem zdramatizovat předem
danou situaci.
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Ve třetí etapě jsme se více seznamovali s obdobím středověku zahájili jsme ji projektovým dnem - Jak se žilo ve středověku,
kde jsme vyráběli i stavěli hrady, sestavovali středověký
jídelníček, hádali význam ,,středověkých“ slov, plnili úkoly
rytířů, dramatizovali život princezen. V této etapě jsme se ale
nejvíce zaměřili na řemesla. Družina se v době zábavných
pátků proměnila ve středověké dílny, kde jsme batikovali,
vyráběli vonné svíčky, mýdla, pečetě, zkoušeli si tkaní na
hřebenovém stávku, malovali na sklo, vyráběli keramiku a také
pekli sušenky, perníčky a jiné pečivo.
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A když jsme nashromáždili dost výrobků, uspořádali jsme
středověký jarmark, kde si každý za peníze, které utržil za své
výrobky, mohl koupit ,,středověké“ zboží.
V dubnu a květnu jsme se věnovali našim pověstem, které jsme
si četli, poslouchali, malovali a dramatizovali. V tomto období
jsme si také připravovali vystoupení na Den matek, takže pátky
jsme věnovali výrobě rekvizit, kulis, kostýmů a nácviku
jednotlivých vystoupení, která se inspirovala naší historií. Teď
jsme v novověku, věnujeme se objevitelům a objevům,
vynálezům a vynálezcům, cestovatelům apod.
Akce školy, březen až červen















Projektový den Vynález knihy a její význam
Návštěva Záchranné stanice Pasíčka
Zápis dětí do první třídy
McDonald’s Cup - fotbalový turnaj ve Svitavách družstvo naší školy obsadilo 4. místo
Návštěva městské knihovny ve Svitavách (první třída)
Atletický trojboj
Ve čtvrtek 5. 5. 2022 jsme se zúčastnili okresního kola
Atletického trojboje ve Svitavách. Čtyřčlenné družstvo
ve složení J. Merkuda, J. Kösslerová, M. Staša a M.
Grundová závodilo v běhu na 50 m, skoku dalekém,
hodu kriketovým míčkem a štafetě 4x 60m. Závodu se
zúčastnilo 14 družstev a naše družstvo se umístilo na
krásném 9. místě.
Hudební divadlo Svitavy
Edukačně - stimulační hodina pro budoucí prvňáčky
Veselé zoubky – preventivní program pro prvňáčky
Vystoupení na Dni matek
Projektový den pro rodiče a spaní ve škole
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Sběr papíru
Focení
Školní výlet
Projektový den Krajina dříve a dnes
Zahradní slavnost
Kino Svitavy – Tajemství staré bambitky 2

Přečetli jsme za vás:
Úspěch? Ano, mega! Tak by se slovy malých fotbalistů (a
nejen jich) dal zhodnotit výsledek turnaje Kofola Cup 2022,
který se konal 15. a 16. dubna v Hradci Králové.
Tým TJ Svitavy, kategorie U8, se rozhodl zúčastnit se a zajet
nasbírat fotbalové zkušenosti s takovými kluby jako je SK
Slavia Praha, SK Sigma Olomouc, Sparta Brno, FC Slovan
Liberec, SK Dynamo České Budějovice a další. Naši malí hráči
svým výkonem vyrazili všem přítomným dech.
Z 24 týmů obsadili neuvěřitelné 3. místo, a dokonce z těch
českých byli nejlepší! Před nimi na medailových pozicích stáli
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fotbalisté z Polska (Zaglebie Sosnowiec – 1. místo) a
Slovenska ( FC Spartak Trnava- 2. místo). Klukům patří náš
velký dík a obdiv, stejně tak jako trenérům Liboru Sauerovi a
Janu Merkudovi.
Zdroj:
https://svitavsky.denik.cz/ctenar-reporter/malifotbaliste-ze-svitav-dosahli-velkeho-uspechu-20220419.html
Mezi hráči jsou tři žáčci naší školy - Jan Lampárek, Štěpán
Merkuda a Josef Telecký.
Dalšího úspěchu
dosáhl náš žák
Honzík Merkuda,
který na hasičské
soutěži O pohár
starosty
KHS
Pardubického
kraje v Jevíčku
úspěšně
reprezentoval
místní hasičský
potěr.
V disciplíně běh
na
60
metrů
s překážkami
obsadil 3. místo.
Honzíkovi a jeho
trenérkám
gratulujeme.
Učitelky základní školy
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VÍTE ŽE…
Byly upraveny stanoviště kontejnerů na tříděný odpad. U
Jednoty v Opatovci bylo stanoviště rozšířeno o kontejner na
kovové obaly a kontejner s otvorem na tabulové sklo.
V Košířích bylo zřízeno nové stanoviště u kostela, kam byly
přemístěny kontejnery na sklo od prodejny Jarka a nově
umístěn kontejner na kovové obaly a použitý textil.

NOVÁ SPRÁVKYNĚ KOSTELA
Starost o náš kostel v Košířích převzala po
panu Chadimovi paní Helena Merkudová.
Díky její šikovnosti je každou neděli kostel
přichystaný na mši a plný krásné květinové
výzdoby.
V případě potřeby se na paní Merkudovou můžete obrátit
na telefonním čísle 775 446 620.
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INZERCE

Servis plynových spotřebičů
elektrokotlů a tepelných čerpadel
Ondřej Beneš
IČO: 17050553 Email: benes.servis@email.cz
Tel: 603 297 221

__________________________________________________________

Kompletní úprava psů
Nabízím koupání, stříhání, čištění uší, stříhání drápků,
čištění análních žláz.

Marie Nováková, Opatovec 28
tel: 608 407 488

Uzávěrka příspěvků do dalšího občasníku je 20. 8. 2022
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