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OBECNÍ ÚŘAD
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
probíhat 22.-23. listopadu. 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

bude

Termíny svozu plastů v roce 2013: 30. září, 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 plasty odevzdat.

REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU
V měsících červenci a srpnu proběhla rekonstrukce
sociálního zařízení v kulturním domě. Byly
vyměněny
rozvody
kompletně
elektřiny,
vody
a
odpadů,
rekonstruovány podlahy a keramické obklady
stěn. Zásadní změnou je změna umístění a
zvětšení dámských toalet.

PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
V souvislosti s údržbou elektrického vedení oznamuje
společnost ČEZ, že 26. září bude přerušena dodávka elektrické
energie v obci od 8:00 do 15:30. Dodávka elektřiny bude
přerušena téměř v celé obci, výjimku tvoří úsek od závor
k obecnímu úřadu a to pouze podél hlavní silnice. Jelikož bude
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přerušena dodávka elektřiny i do obecní vodárny, je nutno
počítat i s odstávkou vodovodu po dobu výluky elektřiny.

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Zastupitelstvo obce zve srdečně všechny
občany v neděli 1.12. 2013 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

VEPŘOVÉ HODY
SDH Opatovec
pořádá dne 14.12. 2013
v kulturním domě v Opatovci VEPŘOVÉ
HODY. Prodej hotových výrobků od 10 hodin.
Možno i do vlastních nádob.
Všechny srdečně zvou hasiči.

VÝSTAVA HISTORICKÝCH MAP
Obec Opatovec ve spolupráci se SDRUŽENÍM PŘÁTEL
HISTORIE VYSOČINY pořádá unikátní výstavu historických
map Čech, Moravy a Slezska od 25.10. do 9.11. 2013
v kulturním domě v Opatovci. Slavnostní zahájení výstavy
bude v pátek 25.10. od 16 hod. Na výstavě budou představeny
otisky vzácných map z období 15.-19. století.
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VANDALOVÉ V NAŠÍ OBCI
Jako vandalismus se označuje neúčelné, nekulturní a primitivní
ničení určitých hodnot, v užším smyslu poškozování
hodnotných předmětů v soukromém či společném vlastnictví.
Pachateli nepřináší žádné materiální obohacení a pro které
pachatel zpravidla nemá žádný motiv - většinou tak koná jen
pro vlastní potěšení či pro potřebu odreagovat se. Často k němu
dochází pod vlivem alkoholu nebo drog. Tolik říká obecná
definice vandalismu.
A proč si tuto definici připomínáme ? Bohužel i do naší obce
zřejmě dorazili členové kmene „Vandalů“, kteří se doslova drží
citované definice a zejména v posledních měsících a týdnech
vyplňují svůj volný čas neúčelným, nekulturním a primitivním
ničením majetku a hodnot.
Smysl jejich počínání asi chápe málokdo a oni sami jistě také
ne, jisté ovšem je, že za nimi zůstávají viditelné stopy jejich
úsilí a bohužel zejména na majetku obce a veřejných
prostranství. Mezi takto nejpostiženější budovy a prostranství
patří okolí kulturního domu, obecního úřadu a zejména
sportovní areál TJ Sokol Opatovec. Skutečnost, že na lavičkách
u hřiště tráví místní mládež podstatnou část svého volného času
je známá a ve své podstatě by nikdo nic nenamítal, pokud by
udržovali tento prostor v čistotě. Nicméně realita je zcela jiná,
veškeré nedopalky cigaret, papíry, PET lahve jsou odhazovány
pod lavičky, i když v blízkosti kabin stojí 2 odpadkové koše.
Co je ovšem projevem absolutního primitivismu je rozbíjení
skleněných lahví na chodníku a to i v blízkosti dětského koutku
s průlezkami. To ovšem není zdaleka všechno, část lahví „naši
hrdinové“ nahází na střechu kabin, kde je posléze rozbijí a
střepy zašlapou do lepenkové střechy, další část lahví je
naházena do odtokového kanálku na střeše kabin, kde

-4-

spolehlivě funguje jako špunt. Není tedy divu, že při srpnové
bouřce a přívalovém dešti byly fotbalové kabiny vytopeny
neodtékající vodou ze střechy takovým způsobem, že bude
nutné rekonstruovat omítky stropů, stěn a elektroinstalaci
v téměř celé budově. Pravidelné uklízení odpadků od vchodu
obecního úřadu a z poštovní schránky je s poškozením kabin
téměř nesrovnatelné, ale je stejně pravidelné jako v zimě
odklízení sněhu.
Další věcí, která naše vandaly nenechává v klidu jsou obyčejné
silniční patníky. Po mnoha letech byly v letošním roce
vyčištěny silniční příkopy podél komunikace III.třídy. V úseku
mezi bytovkou a zemědělským družstvem byly podél silnice
nainstalovány silniční patníky, neboť v těchto místech je
krajnice poměrně úzká a vyčištěné příkopy docela hluboké.
Patníky ovšem zůstaly na svém místě jen krátce, zpočátku je
pohozené v okolí sbírali a vraceli zpět zaměstnanci obce, nyní
už není co sbírat a patníky se zjevně staly sběratelským
artiklem. Jsem přesvědčen, že řidiči, kteří budou v zimě
obtížně odhadovat kam až sahá krajnice u těchto hlubokých
příkopů sběratelský zájem jistě ocení.
Nechci se zde dále rozepisovat nad všemi skutky, které nám
naši místní vandalové nadělí, ale rád bych apeloval na rodiče
naší mládeže, aby se zajímali co jejich potomci ve svém
volném čase dělají a to nejen u mládeže do 18 let, jak vidno
někteří rozumově nedospěli ani po 20 roce svého života. Aby
byly tyto výlevy vandalů skutečně postiženy, je možné pomoci
i nahlášením skutku na Policii ČR, případně na obecním úřadě,
nebo tyto skutky potvrdit svým svědectvím. Nebuďme
lhostejní k ničení obecního majetku. A pokud se někdo chce
chovat jako primitiv je třeba, aby reakce okolí byla adekvátní
jeho činům.
Martin Smetana – starosta obce
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V uplynulých třech měsících oslavili svá životní jubilea tito
občané:
92 let Jarmila Sekvardová
87 let Růžena Přívratská
Miluše Tomešová
82 let Antonín Grund
70 let Jana Jansová
50 let Petr Mohr
Lubomír Šimůnek
Ivana Klimešová
Anna Válková
Lubomír Fenyk
Hana Kovářová

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

Narození:

Samuel Staša

Sňatky:

František Merkuda – Klára Opršalová
Ladislava Broklová – Petr Kopecký
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PŘIPRAVUJE SE VE SVITAVÁCH
22.9. (NE 15.00 hod) Divadlo Trám Svitavy
Jabloňová panna – Loutky bez hranic Praha –
loutkový příběh, součástí představení je
kreativní výtvarná dílna.
28.9. (SO 14.00.hod) Náměstí Míru Svitavy – dolní část
Svatováclavský košt – festival s doprovodným
programem a ochutnávka nejrůznějších druhů
vína. Hraje Cimbálová muzika Šmytec,
svitavská kapela Do Větru, kapela Piosenki a
Traband.
8.10. (UT 19.00) Fabrika Svitavy
Karel Plíhal – koncert.
30.10. (ST 19.00) Fabrika Svitavy
Darda – Divadlo Na Jezerce Praha – hrají Bára
Hrzánová, Jan Hrušínský, Miluše Šplechtová,
Lenka Vlasáková.
6.11. (ST 19.00 hod) Fabrika Svitavy
Koule – Klicperovo divadlo Hradec Králové –
v hlavní roli Pavla Tomicová.
16.11. (SO 19.00 hod) Fabrika Svitavy
Rudy Linka – jazzový koncert jednoho
z nejlepších kytaristů na světě.
23.11. (SO 19.00 hod) Fabrika Svitavy
Odřej Havelka a Melody Makers – koncert.
27.11. (ST 19.00 hod) Fabrika Svitavy
VŠECHNOPÁRTY s Karlem Šípem.
30.11. (SO) Fabrika Svitavy
Slavnostní koncert k 30. výročí Svitavské
dvanáctky.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
V novém školním roce 2013/2014 je zapsáno 37 dětí, které
budou do mateřské školy docházet. Neboť do MŠ přišlo hodně
nových dětí, otevřeli jsme druhé oddělení. Letos nastoupilo do
třídy 17 nových dětí. Do školy se bude připravovat 8
předškoláků. Do MŠ jsme přijali novou paní učitelku slečnu
Petru Bartošovou, která za námi bude dojíždět ze Svitav.
Díky zvýšenému zájmu o umístění dětí do MŠ došlo během
letních prázdnin k rekonstrukci prostor MŠ. Bylo nutné upravit
sociální zařízení a výdejnu jídel. Doufáme, že se dětem,
rodičům i nové paní učitelce bude v naši MŠ líbit.
Co nás v MŠ čeká za akce: Rodičovské setkání
Drakiáda
Návštěva divadla
Návštěva logopeda v MŠ
Vánoční dílničky
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
PROJEKTOVÝ DEN

Jak se známe? Tak se jmenoval projektový
den, na který jsme již potřetí pozvali rodiče,
aby si s dětmi zasoutěžili. Dopoledne žáci ve
skupinách připravovali v rámci pracovních
činností vylosovaný pokrm- např. zeleninový
salát, ovocný salát, sladké sušenky, jednohubky apod. Pak jsme
s dětmi připravili jednotlivá stanoviště, kde si rodiče vyzkouší
jak nás znají. Vyfotografovaly si ruku, napsaly vzkaz,
namalovaly svůj pokojíček, odpověděly na všetečné otázky a
rodiče se snažili uhodnout, která ruka, obrázek, písmo,
odpovědi apod. jsou naše. Na jednom ze stanovišť rodiče
odpovídali na anketní otázky a my potom hádali nejčastější
odpovědi. Jako například, čím rodiče nejvíce zlobíme, co by si
koupili, kdyby vyhráli hodně peněz apod. Rodiče se naopak
snažili uhodnout jaké jídlo je mezi dětmi nejoblíbenější, který
příkaz dětem vadí a co nejraději dělají děti ve volném čase. Zde
si všechny skupiny rodičů tipovaly jako nejčastější odpověď –
počítač. A nejen rodiče byli překvapeni odpovědí, že nejraději
tráví děti volný čas venku. Na hřišti jsme si ještě zazávodili ve
společné štafetové hře. A po vyhlášení výsledků jsme si opekli
buřtíky a rodiče mohli jít domů. Nás ještě čekala společná noc
ve škole. Celý den jsme si parádně užili a myslíme si, že
spokojeni odcházeli i rodiče.
Akce ZŠ v měsíci květnu a červnu :
Hudební pohádka Babička Chrota vypráví
Kulturní vystoupení na Dni matek
Program o zdravé výživě Zdravá pětka
4. kolo přírodovědného čtyřboje ve Svitavách –poznávání rostlin
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Martin Sekyra – kat. 4. třída- 1. -2.. místo
Martina Hromádková 5.třída -4. místo
Celkové výsledky po všech kolech :
Martin Sekyra – kat. 4. tříd -1. místo
Karel Olbert – kat 5. tříd- 4. místo
Spaní ve škole
Školní výlet do ZOO v Olomouci, dětský lanový park
Obvodní kolo atletické všestrannosti
Karolína Půlkrábková – kat. 3. třída – 1. místo
Tereza Klimešová –kat. 3.třída- 2. místo
Natálie Hrbková- kat. 1. třída – 2.místo
Celé družstvo žáků se umístilo na 2. místě a postoupilo do okresního
kola
Návštěva esperantských dětí z Polska
Okresní kolo atletické všestrannosti
Zahradní slavnost
Kino - Čtyřlístek ve službách krále
Návštěva muzea ve Svitavách - Včela, základ života
Výtvarné soutěže – Tradice našeho kraje, Evropa a vynálezy
Naše obec
Projektové dny – Jak se známe a Příroda kolem nás
Výsledky celostátních soutěží a testování
Matematická soutěž Cvrček pro žáky 2. a 3. tříd – školní kolo
1. místo Tadeáš Zika
2. místo Klára Peňázová
3. místo Miroslava Hromádková
Matematická soutěž Klokánek pro žáky 4. a 5, tříd – školní kolo
1. místo Karel Olbert
2. místo M.Sekyra
3. místo Martina Hromádková, Ilona Drábíková
Srovnávací testy Kalibro :
3. třída
Český jazyk
Matematika

celostátní
69%
48,1%

- 10 -

ZŠ Opatovec
69.6%
57%

Angličtina
61,2%
Prvouka
75,3%
Přírodovědný základ 71%
5. třída

67%
58,1%
65,5%

Český jazyk
59,2 %
Matematika
57,1 %
Angličtina
73,4 %
Humanitní základ
71,9 %
Přírodovědný základ
67,0 %
Ekonomická gramotnost 51,2 %

65,9 %
47,0 %
64,5 %
67,3 %
63,0 %
57,6 %

Žáci 5. ročníku se zúčastnili celostátního testování :
Úspěšnost :
ČJ 73%
Ma 67% AJ 97%
Dne 2. září začal nový školní rok. Do první třídy nastoupilo 9 nových
žáčků – Vendula Abrlová, Tereza Bártová, Kateřina Kloudová, Jan
Kopecký, Martin Král, Nikola Marešová, Adéla Mašková, Kateřina
Sajlerová, Šimon Vala.
Přejeme jim i ostatním žákům pohodový a úspěšný školní rok.
Učitelky ZŠ Opatovec
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MATEŘSKÉ CENTRUM TLAPIČKA
Zve rodiče s dětmi a ostatní dne 23. listopadu 2013 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

VOLEJBALOVÝ KLUB
Jak jsme informovali v jarním příspěvku
našeho zpravodaje, činnost volejbalového
klubu byla naplánována a zaměřena na
pravidelné středeční tréninky, účast na
turnajích pořádanými sousedními kluby, organizaci letního
turnaje na vlastním víceúčelovém hřišti a účinná pomoc při
některé z akcí organizovaných obcí.
Bohužel ne všechno z plánovaných aktivit se nám podařilo
splnit. Účast na velikonočním turnaji pořádaném opatovským
klubem jsme podpořili.
Tak jako v minulých letech jsme i v letošním roce připravili
prázdninový turnaj v Opatovci na 29.června. Zajištění hřiště
pro turnaj bylo u správce bohužel uplatněno v době, kdy již
bylo zadáno pro soutěž v nohejbale. Posunutý termín na první
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víkend v červenci, na který byl turnaj přesunut a vyhlášen,
všemi kluby potvrzen, byl v kumulaci volných svátečních dnů
(5. a 6. července) zřejmě přihlášenými podceněn a postupně
došlo ke zrušení účasti. Z pěti přihlášených družstev zůstalo
jediné z Rudoltic. Letošní ročník zůstal nenaplněn. Věříme, že
příští ročník včasným stanovením termínu a projednání s VK
bude opět tím, kterým byly předchozí ročníky oceněny. Dobrou
organizací, kvalitně zajištěným občerstvením pro zúčastněné,
kvalitním
povrchem
hřiště
a
radostí
ze
hry.

Opatovský turnaj na závěr prázdnin 31.8. jsme si ujít
nenechali. Tradičně dobrá příprava již 9. ročníku a zajištění
celého turnaje pod vedením Hanky Kubešové bylo vynikající.
Přihlášeno bylo 6 družstev, opět na poslední chvíli odřekl
Javorník. Nastoupili jsme v sestavě Klusák, Havlíček,
Hartman, Sauerová, Doskočilová a Hanušová. Atmosféra
výborná, chuť a snaha jít do hry naplno byla evidentní. Opět se
nám ale nepodařilo zdolat družstvo Opatova a tak jsme obhájili
5. místo. Organizátorům děkujeme.
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Připravovaný podzimní turnaj v Javorníku (jak se zdá ?) se
potýká s menšími problémy především ve stanovení termínu.
Bude to zřejmě poslední měření sil v letošním roce.
Pomoc obci, jak se klub zavázal, jsme naplnili při dětském dnu
účinnou pomocí při organizaci a plnění úkolů. Vedení klubu
děkuje všem, kteří se zúčastnili.
Pár slov na závěr.
Klubu Opatovec se stále nedaří sestavit stabilní kádr především
v ženské části hráčského týmu. Postrádáme větší snahu a zájem
reprezentovat obec právě u příležitosti organizovaných turnajů
s okolními obcemi. Tak si přijďte někdy zahrát!
Za volejbalový klub Standa Hartman.

TJ SOKOL OPATOVEC
Tabulka III. třídy mužů po 5. kole:
Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Bystré
Jedlová
Radiměř
Opatovec
Kunčina B
Mor. Třeb. C
Křenov
Trstěnice
Chornice
Linhartice B
Staré Město
Borová/Telecí

+
4
4
3
2
2
2
2
2
1
1
0
0

0
0
0
2
3
3
2
0
0
2
1
1
0

1
1
0
0
0
1
3
3
2
3
4
5
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skóre
19:7
11:6
12:4
12:6
9:6
12:7
11:14
10:13
8:9
8:10
3:22
6:17

body
12
12
11
9
9
8
6
6
5
4
1
0

Rozpis zbývajících utkání na podzim 2013:
Radiměř – Opatovec
Opatovec – Trstěnice
Bystré – Opatovec
Opatovec – Jedlová
Křenov – Opatovec
Opatovec – Linhartice B

So 14.9. v 17:00
So 21.9. v 16:30
Ne 29.9. v 16:30
So 5.10. v 16:00
So 12.10 v 16:00
So 19.10 v 15:30

DĚTSKÝ DEN
Dne 22.6.2013 pořádalo obecní zastupitelstvo
společně s místními organizacemi dětský den,
kde byla pro děti připravena dobrodružná
cesta obcí. Na trase čekalo děti 8 stanovišť a
za splněné úkoly získávaly nálepky do svých
kartiček. Svaz žen a MC Tlapička měli
nachystány úkoly, které zkoušely šikovnost
dětských rukou, ale i hlav. Hasiči nachystali
u čapího hnízda stříkačku s terčem. Myslivci zkoušeli děti ze
znalosti stromů a nechali je zastřílet ze vzduchovky. Zapojila
se také naše mládež, která pomáhala dětem při kopání na
branku. Na zahradě školky čekala na děti maková panenka,
které pomohly roztřídit makovice a splnit další úkoly.
Zahrádkáři zase pro děti připravili poznávání rostlin, stromů a
obilovin. Včelaři dětem ukázali, jak to vypadá uvnitř úlu a
jednotlivé pomůcky pro včelaření. Na hřišti čekali volejbalisté
a vyzkoušeli, jak jsou děti zdatné a šikovné ve sportovních
disciplínách. Za odevzdané vyplněné kartičky dostali všichni
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odměny a párek, který si mohli sami opéci. Místní fotbalisté
otevřeli na hřišti kiosek a umožnili občerstvení všech dětí i
rodičů. Už tradiční překvapení pro děti byl skákací hrad a
v letošním roce ukázka výcviku služebních psů vojenské
policie.
Večer následovala zábava, kde k poslechu i tanci hrála
litomyšlská kapela Náhoda.
Letošní dětský den se opravdu povedl, a proto nám dovolte
touto cestou poděkovat nejen členům zastupitelstva, ale i všem
místním organizacím, manželům Hehlovým a Jiřímu Burešovi
za pomoc při organizaci a zabezpečení této úspěšné akce.

INZERCE
Obchůdek s dárky – Jana Košnarová
Na Lanškrounské ulici (hned vedle
tabáku Trefa, naproti katastrálnímu úřadu
ve Svitavách). Telefon 605 880 847
Těšit se můžete na Keramiku, originální
šperky, dárkové čaje, vonné svíčky, …

Otevřeno od 2.9.2013

Uzávěrka do dalšího čísla Opatoveckého občasníku je 25.11. 2013
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