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OBECNÍ ÚŘAD 

 
Připomínáme občanům, že druhou polovinu místního poplatku 

za komunální odpad je třeba zaplatit nejpozději do 30. září 

2022. 

 

ODPADY 
 

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu bude 

probíhat 11.-12. listopadu 2022. Jediné svozové místo bude 

obecní sklad u autobusové zastávky „U Mlýna“. 

 

Pátek     11.11.   od 15:00 do 17:00 hod. 

Sobota   12.11.   od 9:00 do 11:00 hod. 

 

Velkoobjemový a nebezpečný odpad je možné odevzdat do 

svozového místa pouze v těchto termínech. Odkládání 

odpadu ke skladu mimo výše stanovené dny je zakázáno.  

 

Prosíme občany, aby použité rostlinné oleje vhazovali do 

kontejnerů POUZE v plastových lahvích – NE VE SKLE! 

 

 

VOLBY 

 
Ve dnech 23. a 24. září se budou konat volby do 

zastupitelstev obcí 2022.  

V naší obci proběhnou v zasedací místnosti budovy 

Obecního úřadu, Opatovec 40 a to v pátek 23. září od 14.00 

do 22.00 a v sobotu 24. září od 8.00 do 14.00 hodin. 
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Nejpozději do 20. září 2022 budou distribuovány voličům 

hlasovací lístky a ve dnech voleb budou voličům k dispozici i 

ve volební místnosti. Volič může požádat ze zdravotních a 

jiných závažných důvodů ve dnech voleb okrskovou volební 

komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Možno 

kontaktovat na tel.: 461 593 153 nebo 733 539 738. 

 

 

PLÁNOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE 

– bylo dokončeno, právě probíhá…  

 

Kulturní dům – proběhla rekonstrukce vzduchotechniky 

v kuchyni, výměna sporáků a fritézy. Na malém sále proběhla 

instalace nového protihlukového stropu, v přísálí byla 

vyměněna lavice a zrekonstruováno okno do šatny včetně nové 

rolety. Všechny tyto místnosti byly nově vymalovány. Obec 

získala dotaci ve výši 100 000,-Kč 

Kotelna OÚ – byla dokončena rekonstrukce kotelny na 

obecním úřadě, byly vyměněna staré dveře za plastové a 

instalovány nové regály. 

Venkovní učebna – před základní školou byla dokončena 

venkovní učebna, na kterou obec získala dotaci 900 000,-Kč 

Kompostéry – v letošním roce byla obci přiznána dotace ve 

výši 796 985,-Kč, za kterou byly pořízeny kompostéry pro 

občany, 8ks štěpkovačů větví a kontejner na textil. 

Veřejné osvětlení – v měsíci záři byly konečně dodány lampy 

na veřejné osvětlení a v průběhu září a října budou postupně 

uváděny do provozu. 

Dětská hřiště – byla zahájena postupná rekonstrukce 

nevyhovujícího stavu dětských hřišť – průlezka na fotbalovém 

hřišti a některé komponenty na hřišti pod okály a za ZŠ 
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Sloup Nejsvětější Trojice – byl odvezen na zrestaurování, 

následně bude přesunut na vhodnější místo 

Garáž u hasičské zbrojnice – proběhlo výběrové řízení na 

zhotovitele stavby 

Rekonstrukce vodárny – bude kompletně zrekonstruována 

vodárenská budova a plot. Již proběhlo výběrové řízení na 

zhotovitele stavby, obec získala dotaci ve výši 370 000,-Kč 

 

 

SLOVO STAROSTY 
 

Vážení spoluobčané, 

končí volební období a s ním i moje působení ve funkci 

starosty obce. Rozhodl jsem se, že v dalším volebním období 

již nebudu ve funkci starosty pokračovat. Ve funkci starosty 

jsem od roku 2006, tedy 16 let, a mohu říci, že to bylo 

nejplodnější a nejlepší období mé profesní kariéry. Nebylo to 

mnohdy lehké, ale tato práce mě bavila a naplňovala. Nyní 

ovšem nastal čas, aby přišel někdo nový, s novou energií a 

nápady, které zúročí ve prospěch obce.  

Práce starosty je vždy jednodušší, pokud najde oporu pro své 

myšlenky a plány v zastupitelstvu. Během těchto 4 funkčních 

období se v zastupitelstvu vystřídalo 19 zastupitelů a vždy měli 

jedno společné. Bez ohledu na volební stranu, rozhodovali ve 

prospěch obce, a i přes rozdílné názory na konkrétní věc, vždy 

dospěli k řešení, které bylo ku prospěchu nás všech. Tohoto 

postoje si velmi vážím a chtěl bych poděkovat všem 

zastupitelům, za jejich práci. Stejně tak i členům výborů a 

komisí, kteří jsou nedílnou součástí práce zastupitelstva. 

Poděkování zaslouží současní i bývalí zaměstnanci obce, kteří 

mi pomáhali starat se nejen o její vzhled, ale i zajišťovat chod 

obce. Velmi rád budu vzpomínat na spolupráci s místními 
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spolky, neboť právě oni se významným způsobem podílí na 

společenském, kulturním a sportovním dění v naší obci. A to 

nejen sami, ale i ve spolupráci s obcí. Děkuji ředitelce i celému 

učitelskému sboru ZŠ a MŠ Opatovec, nejen za spolupráci na 

kulturních a společenských akcích, ale i za to, že škola 

reprezentuje naši obec výbornými výsledky. Dále bych chtěl 

poděkovat občanům, kteří v obci zajišťují provoz místní 

knihovny, vedení obecní kroniky, malby do kroniky při vítání 

občánků, smuteční projevy a donedávna i rozvoz obědů. Tyto 

činnosti jsou mnohdy nenápadné, ale pro obec velmi důležité. 

To poslední poděkování patří Vám, občanům. Za podporu při 

volbách do zastupitelstev, za připomínky kladné i kritické a za 

podporu během všech funkčních období. Velmi si této podpory 

vážím, bylo mi velkou ctí pracovat ve funkci starosty pro naši 

obec.  

                                                     Martin Smetana, starosta obce  

 

NOHEJBALISTÉ OPATOVEC 

Dne 10. 9. 2022 pořádáme nohejbalový turnaj 

trojic na multifunkčním hřišti v Opatovci. 

Turnaje se zúčastní týmy ze širokého okolí, 

takže o zajímavé souboje nebude nouze. Občerstvení bude po 

celý den zajištěno, tak neváhejte a přijďte podpořit místní 

borce. Začátek turnaje bude v 8:30 hodin. Těšíme se na Vás. 

 

PARTA SOUSEDŮ 

Dne 24. 9. 2022 pořádáme výlet na kolech. Tento rok máme v 

plánu zdolat vrchol Kozlovské rozhledny. Výlet je plánován 
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jako celodenní s tím, že cestou máme zajištěnu 

lesní chatu. U chaty bude připraveno 

občerstvení včetně ohniště a pro děti navíc 

hledání pokladu “ze Zlaté studánky”.  Nářadí 

na drobné opravy a občerstvení na cestu bude 

zajištěno. K volbám zajděte v pátek a sobota je naše. Odjezd je 

plánován v 9:00 hodin z parkoviště u kulturního domu a 

předpokládaný návrat okolo 16:00 hodin. Výlet se bude konat 

pouze za příznivého počasí. Pro bližší informace volejte nebo 

pište na tel. číslo 604 954 116. 

 

 

POZVÁNKA 
 

V sobotu 1.10.2022 od 19.00 hodin se v sále 

kulturního domu uskuteční zábavné vystoupení 

s Halinou Pawlowskou. Občerstvení je 

zajištěno. Všichni jste srdečně zváni. 

 

 

 

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 
 

Zastupitelstvo obce zve srdečně všechny občany 

v neděli 27. 11. 2022 v 17h na rozsvěcení 

vánočního stromu. Přijďte si společně s dětmi 

z místní ZŠ zazpívat známé vánoční koledy. Pro 

zahřátí budou připraveny teplé nápoje. Těšíme 

se na Vás. 

V případě zhoršení epidemiologické situace se akce nekoná!   
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ADVENTNÍ KONCERT 
 

Kulturní komise oznamuje, že se v neděli 11. 12. 

2022 od 17:00 hodin uskuteční v kostele v Košířích 

vánoční koncert kapely Parkoviště pro velbloudy. 

 

Vstupné dobrovolné – bude věnováno na opravu kostela. 

Všechny občany zvou členové kulturní komise 

V případě zhoršení epidemiologické situace se akce nekoná!    

 

 

 

  KULTURA VE SVITAVÁCH 
 

Září: 

10.9. 130 let Ottendorferovy knihovny – recitál Jany 

Musilové s klavírem  – Ottendorferova knihovna 

10.9.  koncert kapely Tango – Tyjátr 

13.9.  kapela Klíč – 40 let koncert – Fabrika 

17-18. 130 let Langerovy vily 

19.9.  Zdeněk Izer – Fabrika 

24.9.  Svatováclavský košt – Hradišťan… náměstí Míru 

25.9.  pohádka Zvířata a loupežníci – Honza Hrubec i – Trám 

26.9.  Backwards  - World Beatles Show - koncert Fabrika 

30.9.  Ozzy Osbourne Tribute Cz – Tyjátr 

  

Říjen: 

9.10.  pohádka Staré pohádky české - divadlo Jana Bílka – 

Tyjátr 

11.11.  Pavla Salvová + Jan Rotrel – koncert KPH – kostel 

Navštívení Panny Marie 

12.11.  Tomáš Kočko + taneční škola Scarlett – Fabrika 
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15.11.  XIII. Století - koncert – Tyjátr 

16.11.  Na muzice ve Fabrice 

23.11.  pohádka Detektiv Emil Buchty a loutky – Trám 

24.11.  Vlasta Redl+ Vladimír Merta + Jan Hrubý – Fabrika 

26.11.  Klicperovo divadlo Hradec Králové – Hana – Fabrika 

  

Listopad: 

2.11.  Ivan Mládek – Fabrika 

5.11. Igor Ardašev klavír koncert KPH – Ottendorferova 

knihovna 

6.11.  pohádka Moment  Damúza – Trám 

7.11.  Scény z manželského života – Agentura Harlekýn - 

Fabrika 

15.11.  Varieté Krhut – Tyjátr 

20.11.  pohádka Dlouhý, široký a Bystrozraký Studio Dell Arte 

– Trám 

30.11.  Štefan Margita recitál – Fabrika 

  

Prosinec: 

3.12.  Ventolin – Tyjátr 

6.12.  Karel Plíhal koncert – Fabrika 

7.12.  Ve dvě na Kodaňské – divadlo MANA Fabrika 

20.12.  Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby – Fabrika 

15.12.  Václav Neckář koncert – Fabrika 

18.12.  pohádka Zpátky do Betléma- divadlo Pavla Šmída – 

Trám 

25.12.  Vánoční bigbít – Fabrika 

  

Změna programu vyhrazena 

Informace: www.kultura-svitavy.cz 

 

  

http://www.kultura-svitavy.cz/
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

 
V uplynulých dvou měsících oslavili svá životní jubilea tito 

občané: 

 

86 let Jana Sokolová 

85 let  Zdeňka Maděrová 

82 let Emilie Fenyková 

81 let Bohuslava Michalová 

 František Bednář 

75 let Jaroslava Dymáková 

70 let Miluše Jílková 

60 let Jiří Karnolt 

50 let Ilona Císařová 

 Lenka Elgnerová 

 Dušan Abrla 

 Miroslav Beneš 

 Martin Král 

 Martin Sekyra 

18 let Klára Peňázová 

 Tomáš Doskočil 

 

Všem oslavencům přejeme do dalších let pevné zdraví, stálý 

optimismus a radost ze života! 

 

 

Narození: Silva Bártová 

   

Sňatky: Veronika Lipavská – Ladislav Jílek  

 

Úmrtí:  Růžena Zemanová 

  Zdeněk Dymák 
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MATEŘSKÁ ŠKOLA 

 

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 

Prázdniny jsou již za námi a my už vyhlížíme nový 

školní rok. Pro letošní rok je zapsáno 26 dětí z toho 

7 dětí je nových a 9 dětí se bude připravovat na 

vstup do první třídy.  

 

 

V naší školce ubyde jedna pracovní síla, paní asistentka Hanka 

Schlöglová odchází z důvodů vyčerpání dotací z EU, což nás 

velice mrzí.  
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Hance moc děkujeme za její práci a přejeme ji mnoho úspěchů 

v novém zaměstnání.  
výlet do Dinoparku Vyškov 

 
Letos se budeme opět snažit dětem zpestřit docházku různými 

zajímavými a zábavnými činnostmi, hrami a akcemi, aby pobyt 

v naší školičce byl pro ně co nejpříjemnější a do školky se vždy 
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těšily. 

 
Loučení se školkou - opékání špekáčků 

 

 

Plánované akce na začátku školního roku: 

 informativní schůzka s rodiči 

 divadlo 

 drakiáda 

Všem dětem přejeme, aby se jim během školního roku co 

nejlépe dařilo a aby našly spoustu nových kamarádů.  

Novým dětem, zejména těm nejmenším, přejeme, aby jejich 

vstup do školičky byl co nejpohodovější a bez slziček 

 

Učitelky MŠ 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

V letošním školním roce navštěvuje školu 43 

žáků. 

Do první třídy nastoupilo 12 prvňáčků: Matyáš 

Čermák, Simona Dobiášová, Sophia Jindrová, 

Jan Kalina, Nella Krištofová, Magdalena 

Kudrnová, Sebastian Lacko, Adam Prchal, Šimon Strouhal, 

David Vodstrčil, Sára Voglová a Matouš Zedník. 
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Určitě jste si mohli všimnout, že nám před školou vyrostla 

venkovní přírodovědná učebna. Je financována z velké části 

z dotací EU a částečně z obecního rozpočtu. Těšíme se, až bude 

dokončena a dovybavena a budeme ji moci využívat. Určitě 

přispěje k obohacení výuky, zlepšení motivace žáků k učení a 

zpříjemnění pobytu venku. 

 

V rámci projektu nám také za školou vyrostla venkovní toaleta, 

která bude velmi užitečná při pobytu dětí venku dopoledne i 

odpoledne během školní družiny. 

Letošní školní projekt „Od kontinentu ke kontinentu“ je 

zaměřený na poznávání planety Země, na její historii 
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současnost, faunu, flóru, národy, státy, zvyky, tradice, 

osobnosti a dění ve světě. 

Obsahuje celoroční hru pro družstva „Lodí mezi kontinenty“, 

projektové dny, družinovou hru pro jednotlivce „Letem, 

světem“ a další tradiční akce (Den pro rodiče, Den matek…), 

které budou navazovat na avizovaná témata. 

PODĚKOVÁNÍ 

Paní Marii Blažkové za skvěle odvedenou několikaletou práci 

v oblasti účetnictví. Přejeme pevné zdraví a klidné důchodové 

období.  

Slečně Tereze Zieglerové za 2 roky dobře odvedené práce. 

Přejeme hodně zdraví jí i miminku. 

Honebnímu společenství Opatovec za finanční příspěvek. 

Panu Burešovi za pomoc při Dni matek. 

 

AKCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V MĚSÍCI ČERVNU: 

6. 6.   Školní výlet – Macocha a Punkevní jeskyně  

16. 6.   Zahradní slavnost - vyřazování předškoláků, 

loučení s páťáky  

16. 6.   Projektový den – Ekologie a ochrana prostředí  

16. 6.   Zápis pro ukrajinské děti  

21. 6.   Dopravní hřiště Svitavy – 1. až 5. třída  

22. 6.   Pasování prvňáčků na čtenáře - knihovna 

Svitavy  

29. 6.   Kino Vesmír - pohádka – Tajemství staré 

bambitky 2 
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VÝSLEDKY ŠKOLNÍCH I MIMOŠKOLNÍCH SOUTĚŽÍ 

 

Sběr starého papíru 

1. místo - Josef  Telecký  

2. místo - Dominik Hroch  

3. místo - Linda Ehrenbergerová, Anežka Ehrenbergerová 

 
Recyklohraní 

1. místo - Tereza Burešová 

2. místo - Petr Štilárek 

3. místo - Martina Kalinová, Eliška Brňovjáková  
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Školní projekt „TROCHA HISTORIE NIKOHO NEZABIJE“ 
Vítězné družstvo hnědých ve složení: Markéta Grundová, Jan 

Merkuda, Amálie Filipi, Leontýna Lacková, Lubomír Šimůnek, 

Dominika Merkudová  

 

 
Celoroční družinová hra 
Vítězové podle tříd: 1.třída - Tomáš Telecký, 2. třída - Eliška 

Krištofová, 3. třída - Dominik Hroch 

 

 
Výběrové zjišťování výsledků žáků 5. tříd organizované ČŠI 

Žáci 5. třídy se letos zúčastnili celorepublikového výběrového 

zjišťování výsledků žáků 5. tříd a dosáhli dobrých výsledků ve 

sledovaných oblastech: 

 

Ø ZŠ  Ø ČR 

MATEMATIKA    58%  52% 

ČESKÝ JAZYK   79%  69% 

Dovednosti usnadňující učení 58%  53%  

  

 
Srovnávací testy Kalibro 5. ročník  

Ø ZŠ  Ø ČR 

ČESKÝ JAZYK   62,8%   62,6% 

MATEMATIKA   54,3%  54,3% 

HUMÁNNÍ ZÁKLAD   55,9%   54,6% 

PŘÍRODOVĚDNÝ ZÁKLAD  60,9%   60,6% 

ANGLICKÝ JAZYK   59,0%  58,6% 

EKONOMICKÉ DOVEDNOSTI  53,1%   52,9% 
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Matematická soutěž Cvrček pro žáky 2. a 3. tříd - školní kolo 

1. místo - Amálie Filipi 

2. místo - Martina Kalinová  

3. místo - Lenka Krahulcová 

  
Matematická soutěž Klokánek pro žáky 4. a 5. tříd - školní kolo 

1. místo - Jiří Pokorný 

2. místo - Matyáš Staša 

3. místo - Helena Jílková   

 

Učitelky základní školy 
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HASIČI OPATOVEC 

 

Náš opatovecký tým šikovných mladých hasičů rozšiřuje své 

řady ve věkové kategorii 3-15 let. Scházíme se dvakrát týdně a 

užíváme si spolu spoustu zábavy – trénujeme, učíme se vázat 

uzly, podnikáme výlety, utužujeme přátelství a účastníme se 

soutěží, kde měříme síly s jinými týmy v Pardubickém kraji. 

V následujícím školním roce náš tým čeká hned několik 

zajímavých výzev. 

Nejsme žádná béčka – naši hasiči Helenka Jílková a Honzík 

Merkuda se v červnu umístili na krásných místech v první 

desítce v soutěži jednotlivců v Poličce. 

Kamila Hrochová a Šárka Hořovská 

Dne 16.7. 2022 proběhla na fotbalovém hřišti akce Den s hasiči 

a veterány, která byla pořádána Sborem dobrovolných hasičů 

Opatovec. Tímto chceme poděkovat obci Opatovec, sponzorům 

a lidem, kteří pomohli akci realizovat. Dále chceme poděkovat 

všem návštěvníkům a doufáme, že se akce líbila. 

Jílek Karel 

Starosta SDH Opatovec 

 

 

ZAHRÁDKÁŘI OPATOVEC 

 
V měsíci říjnu bude dle zájmu v kabinách TJ Opatovec 

probíhat moštování. Předběžný zájem hlaste 

u paní Štěpánky Ehrenbergerové. Bližší 

informace o termínech moštování budou 

oznámeny místním rozhlasem. 
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PRODEJ SPORÁKU 

 
Obec Opatovec nabízí občanům vyřazený plynový sporák s 

elektrickou troubou za cenu 300,-Kč. Zájemci se mohou hlásit 

na obecním úřadě, kde se domluví na výdeji sporáku. 

 

MILOSTIVÉ LÉTO 2 

 

Počátkem září odstartovalo druhé kolo Milostivého léta, tedy 

tříměsíčního období, během něhož se někteří lidé v exekuci 

mohou zbavit svých dluhů. Týká se dlužníků u státních a 

veřejných institucí, třeba za jízdy načerno nebo neplacení za 

odpad či zdravotní pojištění. 

Co musím udělat, pokud se chci dluhu v rámci Milostivého 

léta zbavit? 

Uhradit celou takzvanou jistinu dluhu – tedy původní dlužnou 

částku. Dále je třeba zaplatit poplatek exekutorovi ve výši 

1815 korun.  

Kam se mohu ohledně Milostivého léta obrátit o radu? 

Zkontrolovat si, zda se Milostivé léto vztahuje také na váš 

konkrétní případ, můžete na webu www.milostiveleto.cz. 

Najdete na něm rovněž vzor dopisu pro exekutora a další 

potřebné informace. Odborníci ze společnosti Člověk v tísni 

vám poradí také na e-

mailu jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz anebo ve všední dny od 

9.00 do 22.00 na telefonním čísle 770 600 800. 

 

 

 

Uzávěrka příspěvků do dalšího občasníku je 15. 11. 2022 


