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OBECNÍ ÚŘAD
Termín posledního svozu plastů v roce 2013: 9. prosince.
Plasty se shromažďují na obvyklých svozových místech.
Poplatky v roce 2014
Žádáme občany, aby poplatky placené v hotovosti na obecním
úřadě, z důvodu účetní uzávěrky a přechodu na nový rok,
platili až od 3.února 2014.

OBECNÍ VODOVOD
V letošním roce byla provedena plánovaná rekonstrukce
technologické části čerpací stanice obecního vodovodu a
zakoupeno náhradní čerpadlo do vodovodního vrtu. Dále byla
provedena rekonstrukce rozvodů elektroinstalace včetně
optimalizace sazby hlavního jističe. Cílem těchto opatření je
snížení nákladů na provoz a výměna již nevyhovujících
čerpadel a zařízení, které byly v poslední době více poruchové.
Vzhledem k tomu, že v letošním roce si vybudoval vlastní
zdroj vody dosavadní největší odběratel ZOD Opatovec, dojde
nevyhnutelně ke zdražení vodného, neboť stávající náklady na
údržbu poměrně rozsáhlé sítě vodovodu budou rozděleny do
výrazně menšího množství odebírané vody. Z tohoto důvodu se
rozhodlo zastupitelstvo obce ponížit příjmy obce z pronájmu
vodovodu, aby nárůst ceny pro konečné spotřebitele byl co
možná nejmenší.
Dále jsou připravovány rekonstrukce vodovodu na Starém
Valdeku a v lokalitě „Okály“ z důvodu nevyhovujícího
technického stavu vodovodu.
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INFORMACE PRO VEŘEJNOST
Otevírací doba během svátků:
Obecní knihovna
bude 22. a 29. prosince otevřena v obvyklou dobu: 9 -11 hod.
Coop Jednota Opatovec
24.12.
7.00-9.00
25.12.
zavřeno
26.12.
zavřeno
31.12.
7.00-13.30
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
22.12.
10.30 – mše svatá, od 10.00 – svatá zpověď
24.12.
20.00 – Půlnoční mše
25.12.
10.30 – mše svatá
29.12.
10.30 – mše svatá
01.01
10.30 – mše svatá (DĚTŘICHOV)

ČERTOVSKÁ BESÍDKA
Parta sousedů Vás srdečně zve na
ČERTOVSKOU BESÍDKU, která se koná
dne 7.12.2013 od 15 hod v Kulturním
domě v Opatovci.
Pro děti a dospělé je zajištěno bohaté
občerstvení. Vstupné dobrovolné. www.partasousedu.cz
„PARTA SOUSEDŮ“
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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.
SDH Opatovec

ADVENTNÍ KONCERT
Kulturní komise oznamuje, že se v pátek
27.12.2013 uskuteční v kostele v Košířích vánoční
koncert se svitavskou skupinou. Jako host vystoupí
pan František Černý ze známé skupiny
Čechomor. Přesný začátek koncertu bude vyhlášen
místním rozhlasem. Vstupné dobrovolné.
Všechny občany zvou členové kulturní komise

SPOLEČENSKÉ AKCE V KULTURNÍM DOMĚ
ROKU 2014
11. 1.

Tradiční ochutnávka ovocných vín

Svaz zahrádkářů pořádá dne 11.1.2014 od 15h 15.
ročník ochutnávky ovocných vín. Soutěžící musí
donést v pátek 10.1. od 17h do 19h do kulturního
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domu 2l vína ve skleněných lahvích od každého vzorku. Na
ochutnávku spojenou s hodnocením jsou srdečně zváni i
nesoutěžící.

18.1

Zahrádkářský ples

Záčátek ve 20.00 hod. K tanci hraje skupina ABC Svitavy.

1.2.

Ples svazu žen

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

15.2.

Hasičský ples

1.3.

Setkání seniorů

Obecní úřad ve spolupráci s kulturní komisí
srdečně zve všechny seniory dne 1.3.2014 od
15h do KD v Opatovci k příjemnému posezení
s harmonikou. Občerstvení i rozvoz zajištěn.

8.3.

Tradiční rybářský ples

Lístky na tento ples budou k zakoupení u pí. Ivany Kopasové.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V uplynulých třech měsících oslavili svá životní jubilea tito
občané:
87 let
85 let
84 let
81 let
80 let

Anděla Kráčmerová
Vlasta Nováková
Jiří Novák
Bohumír Janko
Jan Zika
Libuše Vašáková
75 let Hana Lemerová
Vojtěch Kubík
50 let Zdeněk Grund
Romana Štursová
Ivo Porteš
Lenka Buďová
Jiří Novák
18 let Adam Macků
Jiří Beneš
Daniel Šimek
Denisa Pavlišová
Všem oslavencům přejeme do dalších let pevné zdraví, stálý
optimismus a radost ze života!
Narození:

Jolana Klusoňová
Lubomír Šimůnek
Samuel Merkuda
Lukáš Merkuda
Petr Erbes
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Eliška Krištofová
Madlen Urbanová

Úmrtí:
Sňatky:

Zdeněk Patrovský
Jan Lampárek – Eva Žvátorová
Lukáš Kudrna – Michaela Hájková
Jaromír Chaloupka – Jana Chmelová

PŘIPRAVUJE SE VE SVITAVÁCH
Výběr z prosincového programu:
8.12. (NE 9h-16h) VÁNOCE VE SVITAVÁCH
-Náměstí Míru- tradiční vánoční jarmark
-Městské muzeum- malování a prodej klasických
baněk, pletení vánoček a další vánoční zvyky
-Fabrika Svitavy- dílna pro děti- vánoční ozdoby,
přání, dárky a výzdoba
-Klub Tyjátr (bývalá Kinokavárna Galaxie)nonstop promítání filmových pohádek pro nejmenší
10.12. (ÚT 19h) Fabrika Svitavy
4tet – koncertní vystoupení
10.-11.12. (ÚT,ST 8-15h) Městské muzeum a galerie
Vánoce v muzeu – zdobení perníčků, výroba a
prodej tradičních vánočních dárků (dřevo, svícny,
perníčky, patchwork…)
14.12. (SO 18h) Fabrika Svitavy
Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční
Účinkují: PS Dalibor Svitavy, PS Iuventus Svitavy,
PS Chorbell Hradec králové, Orchestr
pardubických filharmoniků, dirigentka Dana
Ludvíčková
17.12. (ÚT 19h) Fabrika Svitavy
Vánoční koncert Hany Zagorové
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22.12. (NE 13-17h) Městské muzeum a galerie
4 adventní neděle – řemeslné dílny - příběh
dřeva, Betlémové figurky, plastiky budou v nově
otevřených řemeslných dílnách vyřezávat řezbáři
nejen z okolí Svitav. Budete mít možnost si
zakoupit dřevěné výrobky
22.12. (NE 15h) Divadlo Trám
Divadlo Krab Praha: Vánoční příběh
Příběh o Marii, Josefovi, Třech králích, zlém
Herodovi a především o narození Ježíška ve městě
Betlémě. Pro děti od 3 let. Rodinné pasy.
25.12. (ST 19h) Fabrika Svitavy
19. Vánoční bigbít – hrají Dvojité G, Sinjoy,
Kowalski, Syfon, Verze 5, Twisted Truth, Torzo
27.12. (PÁ 17h) Fabrika Svitavy
Na muzice ve Fabrice – k poslechu a tanci hraje
Svitavská dvanáctka
31.12. (ÚT 17.57h) náměstí Míru u školy
Silvestrovský ohňostroj s tradiční silvestrovskou
čočkovou polévkou
20.1. (PO) Fabrika Svitavy
Divadelní abonentní cyklus
Divadlo Malé hry Brno – Biostory
26.2. (ST) Fabrika Svitavy
Věra Špinarová a Adam Pavlík Band -koncert
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
V minulém občasníku jsme Vás informovali o naší
druhé třídě a nově přijatých dětech. Všechny děti se velmi
rychle začlenily do kolektivu, získaly si zde spoustu nových
kamarádů a zjistily, že je tu s námi zábava.
V tomto čtvrtletí, měly děti možnost navštívit divadelní
a hudební představení:
•O palečkovi – divadlo JoJo,
•Daleká cesta Kanišky a Rašída – divadlo Trám Svitavy,
•Zpívej, čaruj a dováděj – kino Vesmír Svitavy.
Dále k nám zavítala Zoo Čermná s několika drobnými
živočichy a hady. Děti se dozvěděly spoustu informací o
plazech a měly
možnost
při
zajímavém
vyprávění
si
živočichy osahat.
Všechny
děti
zvířata
velice
upoutala a nikdo
neměl strach být
s nimi v kontaktu.
V měsíci
říjnu jsme pořádali
pro děti a jejich
rodiče Drakiádu.
Akce,
i
když
větrné
počasí
nepřálo,
se
vydařila
na
výbornou.
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Drakiáda proběhla v hojné účasti, dokonce přišli i rodiče
s dětmi, které školní zařízení teprve budou navštěvovat, za což
jsme jenom rádi.
K navození vánoční atmosféry jsme v listopadu
pořádali „Předvánoční dílny”, kde si rodiče s dětmi mohli
vybrat z několika činností. V letošních dílnách jsme se zaměřili
na výrobky z přírodnin a práci s papírem. Provoněnou
atmosféru doplnilo pečení a zdobení vánočních perníčků.
Věříme, že pořádané akce se všem zúčastněným líbili a
všem přejeme krásné prožití svátků vánočních.
Učitelky MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
V novém školním roce nás
čeká nový
celoroční projekt s názvem Opatovec 666.
Nazván byl takto nejen proto, že obec v tomto
roce slaví 666 let od prvních doložených zmínek
o obci. Ale také proto, že bude probíhat v šesti
projektových dnech a žáci utvořili šest družstev po šesti dětech.
Navíc se všechny projektové dny zaměří na témata týkající se
naší vesnice. První projektový den „Nejsme všichni rodáci“,
již proběhl. Rozvíjel průřezové téma multikulturní výchovy.
Na programu bylo plnění úkolů zaměřených na znalosti obce,
hledání míst odkud se přistěhovali předci našich dětí, návštěva
obecního úřadu, beseda s panem starostou a také jsme si
prohlédli výstavu historických map, kde jsme plnili tématicky
zaměřené úkoly. Součástí projektu je jako každý rok celoroční
družinová hra. Ta je letos nazvána Výpravy do novověku. Má 6
částí – 6 výprav, kde každá z výprav je zaměřena na jednu
oblast novověku. První výprava už skončila a nazývala se
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„S Kolumbem za Indiány“, druhá výprava se blíží ke konci a
nese název „Leonardo a renesance“.
Akce ZŠ v měsíci září až listopadu:

17.9. Exkurze do Prahy
24.9. Dopravní hřiště Svitavy
25.9. Obvodní kolo v přespolním běhu- Svitavy
3. místo Karolína Půlkrábková
3. místo Patrik Dastych
3.10. Návštěva hudebního vystoupení Zpívej, dováděj a Čaruj
4.10. Drakiáda
9.10. Okresní kolo v přespolním běhu- Litomyšl
5. místo Karolína Půlkrábková
6. místo Patrik Dastych
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ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ OPATOVEC
Vážení přátelé. I letos bych Vás rád touto
cestou informoval o činnosti místní základní
organizace včelařů.
V tomto roce jsme se 2 krát sešli v kulturním
domě v Opatovci a 2 krát v klubu důchodců
v Opatově. Z naší organizace odešli dva členové a byli přijati
tři noví včelaři. Dnes má členská základna 23 členů s 204mi
včelstvy. Uskutečnili jsme 3 odborné přednášky, v červnu jsme
se zúčastnili Dětského dne v Opatovci, navštívili jsme
včelařské muzeum v Chlebovicích a včelí farmu v Pržně u
Frýdku-Místku. Zajistili jsme léčivo pro letní a podzimní
ošetření včelstev, které bylo nařízeno Státní veterinární
správou. Dva členové naší organizace se zúčastnili školení
prohlížitelů včelstev, kteří v případě potřeby, budou
v součinnosti Státní veterinární správou, tlumit nebezpečné
nákazy včel. Pro lepší informovanost členů i ostatních občanů
jsme zřídili internetové stránky
www.vcelari-opatovec.webnode.cz, kde najdete aktuální
informace o činnosti naší organizace.
V případě zájmu bych dále upozornil, že i letos je možnost
čerpání grantu z rozpočtových prostředků Pardubického kraje
v rámci
programu
„Podpora
začínajících
včelařů
v Pardubickém kraji pro rok 2014“. Bližší informace najdete na
portále Pardubického kraje.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem aktivním členům a obci
Opatov, obci Opatovec a Farmě Opatov s.r.o. za finanční
podporu. Zároveň 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

- 12 -

TJ SOKOL OPATOVEC
Tabulka fotbalové III. třídy mužů:
Poř. Tým
+ 0 1. Bystré
10 0 1
2. Radiměř
7 3 1
3. Křenov
6 2 3
4. Opatovec
5 4 2
5. Jedlová
6 1 4
4 3 4
6. Mor. Třebová C
7. Kunčina B
3 4 4
8. Chornice
3 3 5
3 2 6
9. Trstěnice
10. Borová/Telecí
3 1 7
11. Linhartice B
2 2 7
12. Staré Město
0 3 8

skóre body
41:13 30
30:11 24
23:18 20
25:12 19
18:15 19
21:22 15
14:15 13
20:21 12
19:31 11
15:23 10
12:23
8
8:42
3

SVAZ ŽEN
Organizace Svazu žen v Opatovci existuje již
42 let a za tu dobu prošla několika změnami.
Ve vedení se vystřídaly čtyři předsedkyně a
nyní
je
organizace
vedena
celým
devítičlenným výborem, kde každá členka
výboru má na starosti určitou oblast činnosti.
Já již delší dobu zajišťuji výlety, zájezdy a vůbec vše, co se
týká cestování. Toto se také poslední dobou stalo stěžejní
činností organizace. Je nám velkým potěšením, že i v době
krize, kdy lidé na využití volného času a hlavně na cestování
šetří, tak my zatím nemáme o účastníky zájezdu nouzi.
Mám velkou radost i z toho, že s námi jezdí také dlouholeté
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důchodkyně, které toho za svůj život moc neprocestovaly a zde
nacházejí odpočinek, poznání nových míst a třeba i nové
přátele. I když je tato práce svým způsobem náročná, tak
velice pozitivní hodnocení v závěru cest a spokojené tváře jsou
největší odměnou a hnacím motorem k uskutečnění dalších
akcí.
Vladimíra Menšíková

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ
Myslivost jakožto činnost prospěšná celé
společnosti je uznávána a ctěna již po dobu
šesti století. Ale v devadesátých letech
minulého století začala média šířit negativní
názory na myslivce a myslivost jako takovou.
Mnozí lidé vidí pouze lov a zabíjení zvířat,
jiní lidé dokonce sport či jen aktivní trávení volného času nebo
zbytečné utrácení peněž lidmi, kteří na to mají. Bohužel je
velice málo lidí, kteří chápou českou myslivost v celé její
podstatě. A přitom se stačí zamyslet jen nad pouhým
významem slova myslivost. O myslivosti můžeme hovořit již
od 14. století kdy se začaly vydávat první instrukce a pravidla,
kdy člověk začal pečovat o volně žijící živočichy, které
nazýváme zvěří. Již v této době jsou začátky hlavní činnosti
myslivce – chovu zvěře. Česká myslivost se jako cílevědomá
činnost vyvíjela dalších skoro šest století spolu s krajinou a
lidmi, kteří v krajině žili. Kdo blíže poznal českou krajinu,
musí vědět, že její krása nespočívá a nikdy nespočívala v
panensky nedotčené divočině, ale v soužití člověka s přírodou.
A v tomto staletém soužití se zrodila česká myslivost se svou
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kulturou a tradicemi. Myslivost začíná jako letmé setkání se
zvěří a přírodou a postupně se z tohoto setkání vyvíjí hluboký
cit. Myslivost, myslím ta pravá, nemůže být nikdy chvilkovou
zábavou, je to způsob života, způsob myšlení, vztah ke zvěři a
k lidem.
Josef Telecký ml.

POZVÁNÍ
Milí spoluobčané, vážení hosté,
chtěl bych Vás tímto opět pozvat do naší Hospůdky k posezení
nebo na zajímavé akce, jež se chystají v nadcházejícím období.
Po úspěšném večeru s Martinskými harmonikami,
se na další harmoniky budete moci těšit každý
měsíc až do léta. 14.12. se pak uskuteční
předvánoční turnaj v mariáši, na který se zájemci
mohou již teď hlásit. A závěr roku můžete oslavit
na Silvestra v naší Hospůdce s DJ, který spustí
muziku všech rytmů a dle Vašich přání. Vstupné s místenkou
bude činit 20,- Kč a další podrobnosti najdete na plakátech, jste
všichni srdečně zváni. Na závěr bych Vám rád touto cestou
popřál krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok.
Standa Mašek
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Krásné prožití vánočních svátků a mnoho
úspěchů v novém roce Vám přeje zastupitelstvo
obce.

Uzávěrka příspěvkům dalšího občasníku je 25.2.2014
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