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OBECNÍ ÚŘAD
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu bude
probíhat 7.-8.6. 2013. Bude otevřeno pouze jediné svozové
místo - obecní sklad u autobusové zastávky „U Mlýna“.
Pátek – od 15:00 do 17:00 hod
Sobota – od 9:00 do 11:00 hod
Termíny mobilních svozů plastů v roce 2013: 24.června,
30.září a 9.prosince. Plasty se shromažďují na obvyklých
svozových místech. Nadále je otevřen obecní sklad vždy první
středu v měsíci od 16 do 17 hod, kde je možné také plasty
odevzdat.

SBĚR PAPÍRU
Svaz žen v Opatovci organizuje sběr starého papíru. Občané
mohou ve středu 5.6.2013 (společně s plasty) nosit do
obecního skladu od 10 do 18 hodin starý papír. Máte-li doma
větší množství sběru a nemůžete si zajistit dopravu do skladu,
je možnost kontaktovat obecní úřad a ten, po předchozí
domluvě zajistí odvoz.

KULTURNÍ DŮM OPATOVEC
V měsíci červenci a srpnu proběhne další etapa rekonstrukce
kulturního domu. Z tohoto důvodu bude kulturní dům pro
veřejnost uzavřen.
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NABÍDKA BOURANÝCH CIHEL
V souvislosti s rekonstrukcí hřbitovní zdi nabízíme zájemcům
bourané cihly ze staré hřbitovní zdi. Cihly je možné očistit na
místě, cena je 1 Kč za cihlu. Zájemci se mohou hlásit
v kanceláři Obecního úřadu v Opatovci během měsíce června.

OBECNÍ KNIHOVNA
Obecní knihovna bude o letních prázdninách uzavřena. Pro
zájemce bude otevřena pouze v neděli 28. 7. 2013 od 9 do 11
hodin.

DĚTSKÝ DEN
pořádá zastupitelstvo obce společně
s místními organizacemi dne 22.6.2013
od 15 hodin na
hřišti TJ Sokol
Opatovec.
Pro rodiče a jejich ratolesti bude
připravena dobrodružná cesta obcí
spojená s plněním úkolů. Děti se mohou
těšit na atrakce na hřišti, opékání párků,
odměny za snažení. Pro všechny zajištěna možnost zakoupení
občerstvení. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
Po skončení dětského odpoledne následuje večerní

ZÁBAVA NA HŘIŠTI
Od 20.00 hod, vstupné dobrovolné.
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Akce se koná i za nepříznivého počasí, pro akci bude zapůjčen
velký pártystan s pevnou podlahou z Mikroregionu Svitavsko.

POZVÁNKA
Ve dnech 22.-23. 6. 2013 se uskuteční výstava fotografií
k 666 letům od první zmínky naší obce v kulturním domě
v Opatovci. Výstava bude otevřena v sobotu a v neděli vždy od
13 do 18 hod.
Žádáme občany, kteří vlastní fotografie, ať již z dřívější doby
nebo současné a byli by ochotni fotografie zapůjčit, mohou je
podepsané předat na OÚ do 17. června. V tento den je mohou
přinést do 17 hodin do kulturního domu.
Za kulturní komisi Marie Vašátková

ŽÁDÁME SPOLUOBČANY
Opět tu máme sezónu sekání travních porostů a
přípravy paliva na zimu. Již v minulých číslech
našeho občasníku jsme žádali spoluobčany, aby
byli ohleduplní vůči ostatním a tyto hlučné
činnosti vykonávali během pracovních dní nebo
v sobotu. Chápeme, že kvůli pracovním povinnostem
nemohou někteří tuto činnost vykonat během týdne. Snažte se
proto, prosím, tyto práce „udělat“ během soboty a v neděli
nechte ostatní spoluobčany vydechnout od týdenního shonu.

-4-

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V uplynulých třech měsících oslavili svá životní jubilea tito
občané:

87 let Jaroslav Pelikán
82 let Josef Chadima
Marie Jokešová
70 let Josef Košnar
60 let Marie Cachová
Vladimír Tomášek
18 let Klára Svěráková

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

Narození:

Úmrtí:

Sňatky:

Michael Král
Amálie Filipi

Marie Melšová
Zdeněk Abrla

Lukáš Merkuda – Denisa Brandová
Jan Vodstrčil – Magda Pfeiferová
Tomáš Telecký – Alena Štěrbová

-5-

MATEŘSKÁ ŠKOLA
V březnu děti z MŠ navštívily hudební koncert ,,Máme rádi
písničky“, které pořádala hudební skupina Marbo. Během
koncertu se seznámily s hudebními pojmy: hudební skladatel,
hudební producent, skladba, melodie ….
21.3.2013 jsme pořádali ve školce Jarní dílničky pro rodiče a
děti. Zde si mohli vyrobit různé papírové zápichy, vybarvit si
zajíčka ze sádry, vytvořit si ptáčka z vajíčka nebo závěsné
dekorace. Děti odcházely s úsměvem a odnášely si domů plno
pěkných výrobků, kterými si určitě vyzdobily své domovy.

Jarní dílničky

V dubnu jsme navštívili divadlo Trám, kde na nás čekala
pohádka ,,Jak šel Honza do světa“. Děti byly nadšené jak
pohádkovým příběhem, tak dřevěnými loutkami.
Celý měsíc se děti pilně připravovaly na své vystoupení
ke Dni matek. Hrály pohádku O Zlatovlásce, tancovaly a učily
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se pásmo básniček. Dětem se vystoupení povedlo a doufáme,
že si ho maminky a ostatní diváci užili.

Děti v divadle Trám

Ve čtvrtek 16.5.2013 navštívili předškoláci 1.třídu ZŠ v
Opatovci. Zde si spolu s prvňáky vyzkoušeli jaké to je být ve
škole. Předškoláci po návratu vyprávěli mladším dětem, co
prožili a jaké to ve škole bylo. Paní učitelce Jitce Mauerové i
dětem z první třídy moc děkujeme za pozvání.
A co nás ještě čeká ? Navštívíme opět divadelní
představení, oslavíme spolu s dětmi Den dětí a na závěr
školního roku se rozloučíme s předškoláky na Zahradní
slavnosti, která se bude konat v MŠ 25.6.2013.
MŠ bude o prázdninách zavřena od 15.7. do 18.8. 2013.
Učitelky MŠ
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ZŠ OPATOVEC
Ve školní družině v letošním roce hrajeme
celoroční hru Letem světem středověkem. Je
rozdělena do 7 etap. V následujících řádcích se
v jednotlivých ohlédnutích můžete seznámit s
tím, co v družině děláme a jak si hru užíváme.
Ohlédnutí - 1. etapa
Máme za sebou první etapu družinové hry nazvanou Rytíři – ti
zároveň byli hlavním tématem všech činností. Dále jsme využívali
téma
podzim
a
okrajově osobnostní a
sociální
výchovu.
Chvíli nám trvalo než
jsme si zvykli na nový
režim a rituály. Teď na
konci první etapy už
všichni víme, jak a co
se po nás chce. Víme,
že každý týden zasedá
královský sněm , na
něm
se
hodnotí
uplynulý týden a že každý první pátek v měsíci je sněm slavnostní,
kdy se všichni obléknou do slavnostních rytířských oděvů, mění se
rádci a pasují se do vyšší hodnosti ti, co splnili podmínky. To se
v první etapě podařilo pouze Terezce Klimešové, Vikymu
Macháčkovi, Klárce Peňázové a Ádě Smetanové.

Ohlédnutí - 2. etapa
Druhá etapa družinové hry měla název Hony a hody. V jejím duchu
jsme v Písáku soutěžili ve znalostech o lese, tvořili koláže s tématem
lesa, v dílnách na téma Stromy jsme si mohli vybrat z různých
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činností – Keltský
stromoskop,
vyhledávání na mapě
(místopisné názvy s
názvem
stromů),
výtvarná práce Život
stromu,
výroba
podzimních
stromů
z odpadového
materiálu,
s pomocí
vytváření
počítače
přehledu
našich
dřevin, listu do herbáře s básničkou. Také jsme si hráli na kuchaře,
nejprve jsme soutěžili ve znalostech o vaření a pak pořádali školní
prostřeno. Kromě těchto akcí proběhl v rámci Hallowenu strašidelný
týden, ve kterém jsme si hráli na ,,Strašidelnou školu“, pořádali
Honbu za pokladem a samozřejmě malovali a vyráběli čarodějnice,
strašidelné hrady apod.
Ohlédnutí – 3. Etapu
Tuto etapu jsme si ohromně užili. Kdo by si někdy nepředstavoval,
že je princ nebo princezna. A zahrát si na to, byl určitě skvělý
zážitek. Vyráběli a
malovali jsme hrady,
zámky, princezny a jiné
postavy, zdobili jsme
královské
koruny.
Znalosti
o
našich
hradech
a zámcích
jsme
vyzkoušeli
v různých soutěžích a
hrách. Proběhla i honba
za pokladem. Největší
akcí bylo
královské
odpoledne, které probíhalo ve dvou dnech. Děti si vybraly roli,
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kterou si chtějí vyzkoušet – král, královna, kuchtík, strážce, princ,
ceremoniář apod. První den se uskutečnily námluvy, souboj princů,
královská hostina. Pak se několik dní připravovala královská svatba.
Na té pak nechyběl obřad, hostina, tanec. Také jsme si hráli na
pošťáky a na umělce. Čtenářské odpoledne bylo ve znamení pohádek
a po něm jsme vyhlásili pohádkového krále. Když nám počasí přálo,
chodili jsme sáňkovat a bobovat nebo alespoň si zadovádět na sněhu
před školou.

Ohlédnutí -4.etapa
Tématem této etapy byla řemesla. Záměrně jsme si toto téma vybrali
před Vánoci, protože nás čekala vánoční výzdoba školy, příprava
vánočních dílen, kde jsme si vyrobili pěkné dárky pro naše blízké.
Proběhla také soutěžní vánoční výstava ve škole „O nejoriginálnější
a nejhezčí vánoční ozdobu“. A příprava a nácvik vánoční besídky
vyžaduje také značnou dávku trpělivosti, zručnosti a umu. To jsou
vlastnosti dobrého řemeslníka ať už pracuje ve středověku nebo
dnes, jak jsme si mohli uvědomit, když jsme si povídali o starých
řemeslech nebo jsme si na ně hráli. Při čtenářském odpoledni jsme
kromě jiného vypátrali,
co za řemesla byla např.
češíř,
ohanečník,
kostečník apod. Zkusili
jsme si práci heraldika,
tiskaře a dalších. Protože
jsme četli Staré pověsti
české, uspořádali jsme
čtenářské odpoledne i na
toto téma a také hry bez
hranic
s tématikou
starých pověstí mělo
úspěch.
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Akce ZŠ v měsíci březnu a dubnu:
Vystoupení na setkání seniorů
Týden s knihou
Divadlo Hurá jaro je tady
Projektový den - Čtení mě baví
2. kolo přírodovědného čtyřboje ve Svitavách – mineralogie a
biologie člověka
Martin Sekyra – kat. 4. třída- 4. místo
3. kolo přírodovědného čtyřboje ve Svitavách – poznávání živočichů
Martin Sekyra – kat. 4. třída- 4. místo
Karel Olbert – kat. 5. třída- 5. místo
Učitelky ZŠ

MATEŘSKÉ CENTRUM TLAPIČKA
Ohlédnutí
dne 23.3.2013 pořádalo MC malé dílničky na téma Když
jaro zaťuká… Mimo jiné byla připravena ukázka zdobení
kraslic a možnost jejich zakoupení (tímto děkujeme
holkám Císařovým).
K naší lítosti ale nikdo nepřišel.
dne 26. 4. 2013 se konal již 3. ročník Reje čarodějnic. Na
hřišti ZŠ v Košířích jsme dozdobili
čarodějnici a pak se s ní v čele průvodu
přemístili na hřiště TJ. Zde jsme čarodějnici
upálili, děti si opekly na ohýnku všemi velmi
žádané hady, které zapily čarovným
lektvarem.
- 11 -

TJ SOKOL OPATOVEC
Tabulka fotbalové III. třídy mužů:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tým
Záp.
Rohozná
23
Mladějov
23
Hradec n. Sv. 22
23
Radiměř
Opatovec
23
Linhartice B
23
Bystré
22
Jevíčko B
23
Březová B
23
Křenov
23
Borová
23
Jedlová
22
Mor. Třebová C 23
Vendolí
22

+
17
13
12
11
10
9
9
8
7
7
6
6
4
3

0
5
7
4
5
4
6
5
7
5
5
7
4
6
4

1
3
6
7
9
8
8
8
11
11
10
12
13
15

Skóre
91:23
58:29
49:35
53:37
28:31
39:44
46:40
50:45
46:56
43:63
29:41
43:48
26:58
36:87

Body
56
46
40
38
34
33
32
31
26
26
25
22
18
13

Zbývá sehrát:
Mladějov - Opatovec So 8.6. v 17:00
Opatovec - Radiměř So 15.6. v 10:00

PARTA SOUSEDŮ
Dětský karneval
Dne 6. 4. 2013 se v Kulturním domě v Opatovci konal
dětský karneval pořádaný Partou sousedů. Účast dětí i rodičů
byla obrovská. Kdo se akce zúčastnil, jistě nelitoval a kdo ne,
učiní tak jistě příště. Na děti čekalo během karnevalu několik
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soutěží, za něž získávaly sladkou odměnu. Na závěr karnevalu
byly vyhlášeny a odměněny nejhezčí kostýmy vybrané komisí
z řad rodičů, která měla nelehký úkol vybrat z počtu 78
kostýmů ty nejhezčí.
Kategorie školáků:
1. místo – Kačenka v kostýmu „střihoruký Edward“
2. místo – Simonka v kostýmu „Marfuši“
3. místo – Adam v kostýmu „klauna“
Kategorie předškoláků:
1. místo - Matěj v kostýmu „mušketýra“
2. místo – Honzík v kostýmu „indiána“
3. místo – Kačka v kostýmu „Makové panenky“
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Ani zbývající děti nemusely odcházet z karnevalu
zklamané, protože všichni účastníci z řad dětí byli odměněni
sladkou medailí a mohli si vybrat puzzle či plyšovou hračku.
V průběhu celého karnevalu měly děti i jejich doprovod
zajištěno bohaté občerstvení a děti navíc malinovou limonádu
zdarma. Během karnevalu byly k vidění dvě taneční
vystoupení slečny Vendulky Janderové, která předvedla tanec
POP-DRUM solo a křídla bohyně Isis.
Tato akce byla pořádána za přispění těchto sponzorů:
Obecní úřad Opatovec
manželé Bártovi
manželé Prokopovi
firma Nekvinda - Zemědělská technika
firma Papera
paní Ivana Kopasová - provozovatelka chaty Rosnička
pan Pavel Bartoň - Topení, voda, plyn Opatov
pan Jiří Beneš - elektroservis Opatovec
pan Milan Johanides - provozovatel kempu Opatovec
pan Stanislav Mašek - provozovatel pohostinství
Opatovec
Touto cestou ještě jednou všem sponzorům srdečně děkujeme.
Doufáme, že karneval se všem dětem i rodičům líbil a strávili
jste s námi příjemné odpoledne.

Výlet na kolech
Dne 25. 5. 2013 pořádala Parta
sousedů výlet na kolech. I přes to, že na
začátku cesty nebylo počasí úplně
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ideální, nakonec se na nás cestou sluníčko usmívalo. Účast 26
cyklistů nebyla vzhledem k počasí vůbec špatná. Děti i rodiče
se během cesty zúčastnili různých soutěží např. jízda zručnosti,
paintball, který nám umožnili vyzkoušet členové
paintballového týmu PSY Svitavy aj. Za splněné soutěže si děti
vysloužily sladkou odměnu. V cíli výletu u chaty Rosnička,
kde nám prostory propůjčila paní Kopasová, za což jí touto
cestou děkujeme, bylo připraveno ohniště, kde si děti i rodiče
opékali klobásy a proběhlo zde i fotbalové utkání. Z úsměvů a
nadšení během cesty se dalo vytušit, že nikdo výletu nelitoval.
Všem, kteří s námi jeli, děkujeme za účast a těšíme se na další
SETKÁNÍ s Vámi na některé z dalších akcí, které budeme
v brzké době pořádat.

www.partasousedu.cz

„PARTA SOUSEDŮ“
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DEN MATEK
Dne 11. 5. 2013 již po
devatenácté uspořádal obecní
úřad ve spolupráci s místní
základní školou a mateřskou
školou tradiční oslavu Dne
matek.
Děti ze školy a školky nezapoměly na své maminky a
babičky a pod vedením učitelek pilně trénovaly několik týdnů,
aby mohly všem předvést pěkné představení. Vidět jsme mohli
naše nejmenší při tanci a cvičení na výletě nebo při básničkách
o barvičkách. Starší děti zpívaly, hrály na flétny nebo
předvedly taneční představení jako kominice nebo jako sestry
v akci. Velký úspěch měla také řada scének, které děti ze školy
pro naše maminky zahrály. Byly to například „Pošťácká
pohádka“, „U holiče“ nebo „Není práce jako práce“. Děti ze
školky zahrály pohádku „Zlatovláska“. Kouzelné bylo pěvecké
vystoupení Honzíka Kopeckého,
který všem zazpíval písničku
„Koupil jsem si kozu“.
Za tuto velkou snahu odměnily
maminky a babičky svoje děti
rozesmátými obličeji a velkým
potleskem. Myslím, že nejedna
maminka byla na své děti náležitě
hrdá. Příjemné bylo také pohoštění,
které o přestávce roznášeli někteří
tatínkové. Tímto bych chtěla
poděkovat všem, bez kterých by se
toto příjemné odpoledne nekonalo. Našim učitelkám ze ZŠ a
MŠ za velké úsilí a trpělivost při nácviku vystoupení. Členům
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zastupitelstva a kulturní komise, kteří chystali sál a pohoštění,
dále Jiřímu Burešovi za přípravu a obsluhu ozvučení během
celé akce a především našim maminkám a babičkám, které se
přišly pobavit jako již tradičně v hojném počtu.
Michaela Kloudová

DISKGOLFOVÝ PARK SVITAVY
1.6.2013 byl otevřen Diskgolfový park Svitavy, který vznikl
v prostoru poldru v Lačnově. Diskgolf je nová sportovní a
volnočasová disciplína. Pravidla jsou jednoduchá, může hrát
doslova každý – ideální pro rodiny s dětmi. Více informací na
svitavských webových stránkách.
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PŘIPRAVUJE SE VE SVITAVÁCH
Výběr z kulturního programu:
9.6. (NE 20.00h) Náměstí Míru (u fontány)
Koblížc! – koncert mladé energické kapely
15.6. (SO od 14.00h) Areál parkoviště na Hřebči „U tety“
Hřebečský slunovrat – 2. Ročník – vystoupí:
Cizinec 37, Kowalski, Kaderus Blues, Last
Time, The Backwards (Beatles revival), The
Fireballs, Blue Effect, David Koller & Band.
Připraven je také program pro děti.
26.6. (ST 19.30h) Fabrika Svitavy
Hommage à Čajkovskij – externí koncert
festivalu Smetanova Litomyšl
29.-30.6. (SO-NE) Svitavský Stadion, Stadion Svitavy Lány,
Vendolí
QantoCup 2013 – Turnaj v malé kopané,
doprovodný kulturní program probíhá již od
pátku 28.6. na Cihelně
13.7. (SO) Náměstí Míru
Slavnosti piva - ochutnávka nejrůznějších piv.
Součástí akce budou koncerty kapel
25.8. (NE 20.00h) nám.Míru SY
Koncert skupiny BUTY
30.8. (PA 20.00h) nám.Míru SY
Koncert Anety Langerové
1.9. (NE) nám. Míru SY
Pouť ke svatému Jiljí – tradiční svitavská
pouť: stánky s řemesly, občerstvení, historický
program s jarmarkem, pouliční divadla a
kejklíři.
Více informací a program letního kina naleznete na
www.kultura-svitavy.cz .
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POZVÁNKA
Milí spoluobčané, vážení hosté
rád bych Vám touto formou poděkoval za
Vaši dosavadní přízeň a zároveň Vás ještě
jednou pozval do naší "Opatovecké
hospůdky". Záleží mi na Vaší spokojenosti, a
proto se rád vynasnažím, abyste se zde cítili
pohodlně a příjemně. Nyní v letních měsících
můžete využít naše nové venkovní posezení.
Mimo jiné se rozšířil sortiment o chladivé osvěžení v podobě
nanuků a od června si budete moci pochutnat na klobáskách na
grilu. Pravidelně každý měsíc se můžete přijít pobavit,
poslechnout a zazpívat s harmonikou a v nejbližší době je na
programu diskotéka. Těším se na Vás nejen na těchto akcích,
ale i při přátelském posezení u piva.
Váš Standa Mašek

INZERCE
Hořovský-Kominictví
Čištění a kontrola spalinové cesty
tel: 608 498610
kominictvijiri@seznam.cz
práce o víkendech
Oprávnění, že smím vydávat platnou zprávu o kontrole
spalinové cesty mohu doložit protokolem z živnostenského
úřadu.
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KOMINICTVÍ – HOŘOVSKÝ
Informuje občany Opatovce o lživých pomluvách konkurence, která
uvádí zákazníky v omyl o neplatnosti zprávy o provedení kontroly –
čištění spalinové cesty dle nařízení vlády č.91/2010 vydané
kominictvím – Hořovský. Tuto činnost mohu vykonávat a mohu i
doložit protokol živnostenského úřadu o vykonávání této živnosti.
Pozor na tvrzení, že je potřeba revizní zpráva pro pojišťovny
s kulatým razítkem.
Tato revize spalinové cesty se provádí v případech:
- před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební
úpravě komína
-při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv
-před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv
-po komínovém požáru
-při vzniku trhlin ve spalinové cestě způsobené v důsledku sedání
podloží, porušení únosnosti stavebních konstrukcí, otřesů nebo
jiných příčin, jakož i při vzniku podezřeních na výskyt trhlin ve
spalinové cestě.

ÚKLIDOVÉ PRÁCE – ŠÁRKA HOŘOVSKÁ
-

běžný úklid domácnosti
jarní a předvánoční úklid
úklid po řemeslnících
mytí oken
Tel: 775 121 505

Uzávěrka příspěvků do dalšího čísla občasníku je 23.8. 2013
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