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OBECNÍ ÚŘAD
Termín posledního svozu plastů v roce 2012: 10. prosince.
Plasty se shromažďují na obvyklých svozových místech.

Obecní úřad bude 31.12. 2012 uzavřen.

Obecní knihovna
bude 23. a 30. prosince otevřena v obvyklou dobu: 9-11 hod.

Poplatky v roce 2013
Žádáme občany, aby poplatky placené v hotovosti na obecním
úřadě, z důvodu účetní uzávěrky a přechodu na nový rok,
platili až od 1.února 2013.
V tomto čísle občasníku máte přiložen formulář k přiznání
poplatku za odpad. Žádáme o jeho vyplnění a odevzdání na
obecním úřadě v době od 1.2. do 30.4. 2013.

Vodovod
Provozovatel obecního vodovodu VHOS a.s., upozorňuje
všechny majitele vodovodních přípojek, že před nadcházející
zimou je třeba zabezpečit vodoměr proti zamrznutí. V případě
zamrznutí vodoměru a jeho poškození hrozí nejen únik vody,
ale náklady na opravu a výměnu vodoměru jsou v tomto
případě účtovány majiteli přípojky.
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SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Každý jistě zaznamenal prostřednictvím médií změnu zákona,
stanovující poplatek za odpad i když byl některými médii
zákon interpretován poněkud jednostranně. Často byla uváděna
nová maximální možná výše poplatku jako cena, která bude
schválena obcemi od roku 2013. I když novela zákona
umožňuje stanovit výši poplatku v maximální možné výši až
1000 Kč na osobu a rok, stanovuje se cena poplatku
v jednotlivých obcích ze skutečně vynaložených nákladů.
V roce 2012 byl v naší obci poplatek ve výši 500 Kč, ovšem
obec firmě LIKO SVITAVY hradila 591 Kč za občana. Rozdíl,
v našem případě 91 Kč za občana, hradila obec ze svého
rozpočtu. Pro rok 2013 bude firma LIKO SVITAVY účtovat
obcím cenu 612 Kč za občana. Z tohoto důvodu rozhodlo
zastupitelstvo obce stanovit výši poplatku na 550 Kč a
zbývajících 62 Kč za občana bude hradit ze svého rozpočtu. I
když je každé navýšení ceny krokem značně nepopulárním,
rozhodlo se zastupitelstvo pro tento krok, aby v rozpočtu obce
nebyly kráceny výdaje na investice do obecní infrastruktury.
Pro efektivnější využívání biologických odpadů a snížení
poplatků za vyvážení stávajících kontejnerů na biologický
odpad je připravován projekt obecní kompostárny.

INZERCE
Kadeřnické a nehtové studio
Gabriela Vyjídáčková
Opatovec 246
Objednávky na tel: 605 452 677
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INFORMACE PRO VEŘEJNOST
Otevírací doba během svátků:
Coop Jednota Opatovec
24.12.
7.00-9.00
25.12.
zavřeno
26.12.
zavřeno
31.12.
7.30-14.00
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
23.12.
10.30 – mše svatá
24.12.
20.00 – Půlnoční mše
25.12.
10.30 – mše svatá
30.12.
10.30 – mše svatá
01.01
10.30 – mše svatá (DĚTŘICHOV)

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
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MATEŘSKÉ CENTRUM TLAPIČKA
Zve rodiče s dětmi a ostatní dne 1. prosince
2012 od 15 hodin do Kulturního domu v
Opatovci na zdobení perníkových chaloupek a
dalších různých perníčků.
S sebou peníze na chaloupku a různé tvary
perníčků, podložku pod chaloupku, cukrářské
přízdoby (barevný kokos, čokoládová či
barevná rýže, rozinky, oříšky, mandle atd.).
Zdarma k dispozici bílkový sníh v různých
barvách.
Vstupné dobrovolné.
Těšíme se na Vás
Informace o dalších setkání a různých aktivitách budou
dostupné na nově vytvořených stránkách Mateřského centra
Tlapička. www.mctlapicka.cz . Máte-li nápad nebo
připomínku, pište na mc-tlapicka@seznam.cz

ČERTOVSKÁ VESELICE
SDH Opatovec pořádá pro děti dne 8. 12. 2012
v kulturním domě v Opatovci od 15 hod
ČERTOVSKOU VESELICI. Pro naše
nejmenší je připraven bohatý program. Převleky
za čerty, anděly nebo Mikuláše jsou vítány.
Občerstvení zajištěno.
SDH Opatovec
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ADVENTNÍ KONCERT
Kulturní komise oznamuje, že se ve středu
18.12.2012 19h uskuteční v kostele v Košířích
vánoční koncert se svitavskou skupinou. Jako host
vystoupí pan František Černý ze známé skupiny Čechomor.
Vstupné dobrovolné.
Všechny občany zvou členové kulturní komise

SOUTĚŽ
Kulturní komise ve spolupráci se ZŠ vyhlásila
soutěž o nejoriginálnější a nejkrásnější vánoční
ozdobu. Soutěžní výrobky je možné odevzdat
do 10. 12. na obecní úřad nebo do ZŠ. Výstava
se uskuteční ve škole v měsíci prosinci v den
konání tradičního vánočního koncertu.

SPOLEČENSKÉ AKCE V KULTURNÍM DOMĚ
ROKU 2012/2013
12. 1.

Tradiční ochutnávka ovocných vín

Svaz zahrádkářů pořádá dne 12.1.2013 od 15h 14.
ročník ochutnávky ovocných vín. Soutěžící musí
donést v pátek 11.1. od 17h do 19h do kulturního
domu 2 l vína ve skleněných lahvích od každého
vzorku. Na ochutnávku spojenou s hodnocením
jsou srdečně zváni i nesoutěžící.
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2.2.

Ples svazu žen

Místenky na tento ples budou opět prodávány
na obecním úřadě u pí. Menšíkové.
16.2.

Hasičský ples

2.3.

Setkání seniorů

Obecní úřad ve spolupráci s kulturní komisí
srdečně zve všechny seniory dne 2.3.2013 od 15h
do KD v Opatovci
k příjemnému posezení
s harmonikou. Občerstvení i rozvoz zajištěn.
16.3.

Tradiční rybářský ples

Lístky na tento ples budou k zakoupení u pí. Ivany Kopasové.

PŘIPRAVUJE SE VE SVITAVÁCH
Výběr z kulturního programu:
2.12. (NE 9h-16h) VÁNOCE VE SVITAVÁCH
-Náměstí Míru- tradiční vánoční jarmark
-Městské muzeum- zvyky a obyčeje, pečení
cukroví, pletení vánoček, atd.
-Fabrika Svitavy- dílna pro děti- vánoční ozdoby
-Divadlo Trám- 14:00 hodin - Loutky bez hranic
Praha: Vánoční svátky Sněhuláka Karla
-Klub Tyjátr (bývalá Kinokavárna Galaxie)nonstop promítání filmových pohádek (od 10h)
12.12. (ST 19:00h) kostel Navštívení Panny Marie
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14.12.

16.12.
25.12.

31.12.
10.1.
15.1.

10.2.
16.2.
20.2.
27.2.

Adventní koncert šumperského dětského sboru
Motýli – dětský pěvecký sbor
(PÁ 17:00h) Fabrika Svitavy
Kouzelná školka - Majda s Františkem na
cestách
(NE 13-17h) Městské muzeum a galerie
Krása patchworku a dřeva – šicí dílna
(ÚT 19:30h) Fabrika Svitavy
18. vánoční bigbít – hrají HIPNOTIC FACE, TRIO
DE JANEIRO, SIN JOY, Z BAND, ACHTUNG a
další
(PO 17.56h) náměstí Míru
Silvestrovský ohňostroj
(ČT) Fabrika
Czech Virtuosi Brno + sólisté z Koreje- koncert
(ÚT) Fabrika
Východočeské divadlo Pardubice – Dvanáct
rozhněvaných mužů
(NE) Fabrika
Jan a František Nedvědovi – koncert
(SO) náměstí Míru
Masopust ve Svitavách
(ST) Fabrika
Jiří Schmitzer – koncert
(ST) Fabrika
Petr Spálený + Apollo Beat - koncert
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V uplynulých třech měsících oslavili svá životní jubilea tito
občané:
92 let
86 let
85 let
84 let
83 let
80 let
75 let
70 let

Emilie Vaňousová
Anděla Kráčmerová
Marie Melšová
Vlasta Nováková
Jiří Novák
Bohumír Janko
Lubomír Fenyk
Jaroslav Jansa
Jana Kalánková
60 let Milada Jokešová
Božena Hořovská
Stanislav Šisler
Pavel Štula

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

Narození:
Úmrtí:

Sňatky:

Zdeněk Opršál
Marie Chocholáčová
Ludmila Jokešová
Ondřej Formánek - Michaela Tauerová
Iveta Přívratská - Lukáš Hromádka
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DOBROVOLNÍK ROKU PARDUBICKÉHO
KRAJE
Stejně jako v předešlých letech tak i letos pořádala Koalice
nevládek Pardubicka o.s. ve spolupráci s Pardubickým krajem
a dalšími partnery ocenění nominovaných dobrovolníků z řad
občanů, nestátních neziskových organizací a společensky
odpovědných firem Pardubického kraje. Záštitu nad touto akcí
převzal radní Pardubického kraje zodpovědný za neziskový
sektor Pavel Šotola. Obec Opatovec nominovala v kategorii
dobrovolník paní Ludmilu Chodilovou a to za dlouholetou
práci pro seniory v obci při rozvážení obědů. Vyhlášení
výsledků se uskutečnilo 1.10. 2012 v budově Pardubického
magistrátu. Přestože při vyhlašování nebylo stanoveno pořadí
oceňovaných dobrovolníků, umístila se paní Ludmila
Chodilová v první pětici oceněných. Kromě ocenění od radního
Pavla Šotoly a velkého uznání všech zúčastněných obdržela
paní Chodilová i osobní pozvání europoslankyně Zuzany
Roithové k návštěvě Evropského parlamentu v Bruselu.
Blahopřeji paní Chodilové k získanému ocenění a chtěl bych ji
na tomto místě ještě jednou poděkovat za její dlouholetou
činnost pro naše seniory.
Martin Smetana – starosta obce

MATEŘSKÁ ŠKOLA
V MŠ probíhá od října zájmový
tanečně pohybový kroužek. Kroužek
zajišťuje taneční škola Rytmik s.r.o.
Lektor, který dojíždí do mateřské
školy a učí děti hravou formou vnímat
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hudbu a pohyb. Učí se různé taneční sestavy a základy
některých společenských tanců. Taneční kroužek je každou
středu od 15 hod.
Dne 19.11.2012 navštívili naši MŠ členové červeného kříže.
Povídali si s dětmi o bezpečnosti v lese, u vody a doma. Také
dětem vysvětlili jak se postarat o zraněnou osobu, kam zavolat
a jak přivolat pomoc. Děti si vyzkoušely obvazování končetin
na kamarádovi a resuscitaci na figuríně. Žáci byli velmi
pozorní a beseda je zaujala.
Co nás ještě čeká:
26.11.2012 - Divadelní představení ve Svitavách – Návštěva v
pekle aneb kam čert nemůže..
10.12.2012 - předvánoční dílny v MŠ
11.12.2012 - Divadelní představení ve Svitavách – Sněhová
královna
20.12.2012 - předávání dárečků v MŠ
21.12.2012 - návštěva ZŠ
učitelky MŠ
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Po prázdninách se žáci vrátili do školy, kde na
ně čekaly nově vymalované třídy, protože ve
škole se vyměňovala okna a proběhla
rekonstrukce topení. Do první třídy nastoupilo
šest prvňáčků - Natálie Hrbková, Andrea
Kudýnková, Adéla Rozlívková, Štěpán Rybička, Ondřej Sajler
a Dominika Zichová. Celoroční projekt má název Řemeslo má
zlaté dno a je zaměřen na rozvíjení vztahu dětí k práci,
pracovním návykům a dovednostem. Posiluje u dětí pocit
zodpovědnosti za zadané úkoly, za výsledky svěřených úkolů.
Učí děti smyslu pro práci v kolektivu. Obsahuje celoroční hru
pro družstva - ,,Řemeslo má zlaté dno“, družinovou hru pro
jednotlivce - ,,Letem světem středověkem“ a pět projektových
dnů, ve kterých bude rozvíjena vždy jedna oblast některého
průřezového tématu.
Akce ZŠ v prvním čtvrtletí:
11.9. Návštěva muzea ve Svitavách – Namibijská kultura
11.9. Dopravní hřiště Svitavy
26.9. Obvodní kolo v přespolním běhu- Svitavy
1. místo Klára Peňázová
2. místo Tereza Klimešová
3. místo Viktor Macháček
3.10. Okresní kolo v přespolním běhu- Polička
4.10. Drakiáda
17.10. Když jde kůzle otevřít- představení divadla ve Svitavách
8.11. Divadlo v ZŠ – Janku, co to znamená, když Ti svítí
červená.
15.11. Slavnost slabikáře
19.11. Projektový den – Kdo umí pomoci
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19.11. Školení první pomoci
Naše škola je zapojena do projektu RECYKLOHRANÍ
aneb ukliďme si svět
Recyklohraní je školní recyklační program
pod záštitou MŠMT České republiky, jehož
cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti
třídění a recyklace odpadů a umožnit jim
osobní zkušenost se zpětným odběrem
baterií a použitých drobných elektrozařízení.
I naše škola je do tohoto programu přihlášena. V letošním
školním roce bychom se tomuto projektu chtěli více věnovat a
zábavnou formou tak získat pro naši školu body, které budeme
moci na konci školního roku směnit za různé zajímavé ceny.
Za co můžeme body získat?
*za sběr vysloužilých baterií
*za sběr vysloužilého elektrozařízení
*za plnění bonusových úkolů týkajících se recyklace a
zpětného odběru elektrozařízení
Naše škola se proto stane sběrným místem těchto předmětů.
Děti tak mohou staré vysloužilé elektrospotřebiče a baterie
nosit do školy a plnit jimi speciální nádoby. Na baterie slouží
menší zelená krabice, na elektrozařízení větší červený
kontejner.
Jaké odměny si budeme moci za nasbírané body vybrat?
Např. různé školní pomůcky, výtvarné potřeby, hry, výukové
programy, sportovní pomůcky (míče, švihadla, badmintonové
rakety, sady na stolní tenis…), knihy a encyklopedie, flash
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disky, společenské hry, puzzle, mapy, fotoaparáty…Co
konkrétně do nádob patří a co není možné nosit?
NÁDOBA NA BATERIE
Do nádoby patří:
*Všechny typy baterií používaných v
domácnosti
(ze
svítilen,
hraček,
elektroniky, dálkových ovladačů, hodin,
budíků,
zvonků,
mp3
přehrávačů,
mobilních telefonů apod.)
*Velikost:
knoflíkové
články,
mikrotužkové a tužkové baterie, malé a velké monočlánky,
ploché baterie i 9V hranaté baterie a dobíjecí baterie lehčí než 1
kg
*Baterie se musí svými rozměry vejít do otvoru ve sběrném
boxu
Do nádoby nepatří:
*Rezavé, rozbité nebo tekoucí baterie
*Autobaterie a jiné baterie s tekutým elektrolytem
*Baterie nebo akumulátory z průmyslových podniků, kde např.
pracují rodiče žáků/studentů (takové baterie nemají obvykle
komerční nálepku, mohou z nich vyčnívat kontaktní drátky
apod.)
*Plně nabité baterie
*Baterie těžší než 1 kg
NÁDOBA NA DROBNÁ ELEKTROZAŘÍZENÍ
Do nádoby patří:
Veškerá použitá drobná elektrozařízení, kde zdrojem energie
jsou baterie, akumulátory nebo jsou napájeny elektřinou ze sítě
a svým rozměrem se vejdou do sběrné nádoby.
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*Spotřební elektronika: rádia, radiobudíky,
DVD
přehrávače,
MP3
přehrávače,
discmany,
walkmany,
hifi
věže,
videokamery, fotoaparáty, elektronické
chůvičky, domácí meteostanice…
*IT
elektronika:
součásti
počítačů
(klávesnice, myši, zdroje…), PDA, GPS,
kalkulačky, telefony, mobily, záznamníky…
*Domácí spotřebiče: rychlovarné konvice,
žehličky, fény, holicí strojky, topinkovače,
váhy, mlýnky…
*Elektronické hračky: autíčka na dálkové ovládání, herní
konzole, digitální hry…
Do nádoby nepatří:
*Baterie a akumulátory
*Úsporné žárovky a zářivky
*Televizory a počítačové monitory
*Elektrozařízení větších rozměrů než je sběrná nádoba
Tímto bychom Vás chtěli požádat o pomoc při získávání bodů.
Pokud máte doma některé z těchto vysloužilých komodit,
budeme rádi, když nám je do školy přinesete nebo pošlete po
dětech.
Velice děkujeme za spolupráci!

ČESKÝ SVAZ ŽEN
Ani v letošním roce naše organizace nezahálela. Kromě
pravidelných aktivit, jako je roznášení dárků ženám nad 65 let
ke „Dni matek“, návštěv divadelních představení a muzikálu,
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společného výletu na kolech, relaxačního prodlouženého
víkendu a podzimního zájezdu, jsme také pomáhaly při
volbách do zastupitelstev krajů a senátu. Roznášely jsme
volební lístky a byly jsme nápomocny při akcích obecního
úřadu, jako byl „Dětský den“ a sběr papíru.
Také jsme založily spolek šití pod vedením paní Aleny
Bártové. Zabýváme se patchworkem. Je to sešívání různých
dílků látek, ze kterých vznikají zajímavé výrobky. Scházíme se
jednou za měsíc v ZŠ v počtu 9 členek a učíme se různé
techniky šití. Důležité pro tento koníček je mít přenosný šicí
stroj, chuť a trpělivost.
Marie Vašátková

ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ
Vážení přátelé, rád bych Vás touto cestou
informoval o činnosti místní základní
organizace včelařů.
V roce 2000 vznikla místní ZO s působností
v katastrech Opatov a Opatovec oddělením od
ZO Svitavy. Počet zakládajících členů byl 24
se 181 včelstvy. Výhodou takto malé organizace je, že se může
více přizpůsobit jednotlivým členům.
Dnes má členská základna 22 členů se 193 včelstvy.
Scházíme se podle potřeby v kulturním domě v Opatovci nebo
v klubu důchodců v Opatově, a to nejméně 4x do roka.
Letos jsme uskutečnili 3 přednášky, byly jsme na exkurzi na
včelí farmě Kurtin na Vysočině a v jaderné elektrárně
Dukovany. Základní organizace zakoupila aerosolový vyvíječ
na léčení včelstev.
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V případě zájmu bych ještě upozornil na možnost čerpání
grantu z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v rámci
programu „Podpora začínajících včelařů v Pardubickém kraji
pro rok 2013“.
Závěrem bych chtěl Všem občanům popřát klidné prožití
vánočních svátků a do Nového roku hodně zdraví a štěstí.
Václav Slanina jednatel ZO ČSV o. s. Opatovec

KOMISE PRO OBNOVU VENKOVA
Vážení spoluobčané,
rád bych Vás seznámil s některými aktivitami komise pro
obnovu venkova a její činností v letošním roce.
Volební období současného zastupitelstva obce a s ním i
komise pro obnovu venkova bude mít koncem letošního roku
za sebou již polovinu své aktivní činnosti. KOV i letos aktivně
připravovala některé návrhy, k projednání v zastupitelstvu
obce.
Nejnáročnějším bodem bylo postupné zpracování a
dokumentování pamětihodností obce, rozpracovat návrhy na
jejich záchranu a obnovu (drobné stavby a ostatní zajímavosti v
obci) a dále vyhodnotit potřeby a vaše návrhy ke zlepšení
života v obci. Vše v souladu a v návaznosti na pořízení
příslušné dokumentace a eventuelně v souladu s územním
plánem obce. Opěrným pilířem stále zůstává ekonomická
pomoc ve formě dotací, které lze získávat pouze důkladnou
přípravou žádostí a předloženými argumenty v konkurenčním
zápolení s jinými městy a obcemi. Nejsme vždy úspěšní, a
proto některé projekty stále čekají na realizaci, i když Vás stav
neřešených věcí trápí a přináší i nespokojenost.
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Při diskuzích s Vámi o různých problémech jsem často
vystaven vysvětlovat a uvádět věci na pravou míru, jež pramení
z neznalosti problému, nebo zkreslené informace.
Vyzývám Vás k účasti na zasedáních zastupitelstva obce,
buďte aktivnější při řešení tíživých problémů svojí účastí při
jednáních ZO.
Vážení spoluobčané, stále očekáváme Vaše návrhy
k obohacení života v obci.
Předseda KOV děkuje touto cestou všem spoluobčanům i
členům komise za návrhy, podněty a odvedenou práci
v letošním roce.
Jménem komise pro obnovu venkova i jménem svým Vám
všem přeji příjemné předvánoční období, spokojené prožití
vánočních svátků a do dalšího roku hodně nápadů a návrhů
k obnově naší vesničky.
Předseda KOV Hartman S.
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TJ SOKOL OPATOVEC
Tabulka III. třídy mužů po podzimní části:
1. Rohozná
2. Mladějov
3. Radiměř
4. Opatovec
5. Jevíčko B
6. Bystré
7. Hradec n. Sv.
8. Jedlová
9. Linhartice B
10. Borová
11. Březová n. Sv. B
12. Vendolí
13. Křenov
14. Mor. Třebová C

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

9
8
7
6
5
5
5
4
4
3
3
3
3
2

3
3
3
2
4
4
3
3
3
5
4
4
3
4

1
2
3
5
4
4
5
6
6
5
6
6
7
7

55:17
36:17
26:19
14:15
32:22
29:25
25:26
30:25
22:32
17:20
25:36
20:44
18:38
19:32

30
27
24
20
19
19
18
15
15
14
13
13
12
10

INZERCE

Hořovský-Kominictví

Čištění a kontrola spalinové cesty.
tel: 608 498 610
kominictvijiri@seznam.cz
Práce i o víkendech.
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Spokojené a klidné prožit
pro ití
no ních
ití vánočn
svá
svátků
tk a do nového roku vše nejlepší
nejlepší
Vám přeje
p eje
Zastupitelstvo obce Opatovec

Uzávěrka příspěvků do dalšího čísla občasníku je 25.2. 2013
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