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OBECNÍ ÚŘAD 
 

Vážení spoluobčané, máme za sebou těžké období. Doba, kdy 

byl vyhlášen nouzový stav, uzavřely se obchody, bylo 

zakázáno se scházet, uzavřely se školy, někteří nemohli 

vykonávat svoje zaměstnání. Doba, kdy se mnohým z nás 

obrátil život naruby. Mnohým se život zkomplikoval. Ať šlo 

jen o pouhý nákup potravin a léků, zajištění dopravy do 

zaměstnání a k lékaři nebo snaha pomoci svým dětem s výukou 

doma. Každý jsme to prožívali jinak. Někdo ve strachu 

z nákazy, někdo možná s pocitem omezení na svobodě a někdo 

s pocitem úlevy, že se ten zrychlený svět na chvíli zastavil a 

může ho prožít trochu jinak – s rodinou. Opět se ale potvrdilo, 

že když je zle, dokáží si lidé pomoci. Mnoho z vás nabídlo 

pomoc s rozvozem potravin a léků, ženy z obce našily roušky 

pro ostatní občany, hasiči pomáhali s rozvozem ochranných 

pomůcek, zastupitelé rozvezli dezinfekci po obci, lidé si 

navzájem pomohli s odvozem do práce. Stále nevíme, zda 

máme úplně vyhráno, zda se vše nevrátí. Ještě nějaký čas 

budeme muset dodržovat určitá hygienická opatření a omezení. 

Prosím, vydržme to.  

Chtěl bych všem ze srdce poděkovat za všechnu tu pomoc, 

ohleduplnost a solidaritu. Děkuji vám za to, že vám záleží na 

ostatních. Jsem za to rád. 

Smetana Martin, starosta 

 

 

POPLATKY 

Upozorňujeme občany, že splatnost druhé poloviny poplatku za 

svoz komunálního odpadu je 31. srpna 2020.  
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VÝMĚNA HYDRANTŮ 
 

Provozovatel vodovodu firma VHOS, a.s. bude od 16.6. do 

18.6 provádět výměnu hydrantů a sekčních uzávěrů na 

obecním vodovodu. Ve dnech 17.6 a 18.6. bude omezena 

dodávka vody od 7:30 do 15:00, vždy na dobu nezbytně 

nutnou.  

 

SBĚR ŽELEZA 

Obecní úřad pořádá sběr starého železa v pátek 19. 6. 2020, 

svoz bude prováděn od 7 hodin. Staré železo můžete zanechat 

před domem, odkud bude odvezeno pracovníky obce.   

 

 

OBECNÍ KNIHOVNA 

Obecní knihovna bude o letních prázdninách uzavřena.  

Pro zájemce bude otevřena pouze v neděli 26. 7. 2020 od 9:00 

do 11:00 hodin.   

 

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.  
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DĚTSKÝ DEN 

S ohledem na události předchozích týdnů je 

plánovaný termín dětského dne a venkovní 

zábavy přesunut na 29.8.2020. V případě, že 

by opět došlo k omezení počtu osob na 

veřejných akcích, byl by dětský den zrušen. 

Oslava ukončení prázdnin bude 29. 8. 2020 

od 15:00 hodin na hřišti TJ Sokol Opatovec.  

Pro všechny je zajištěna možnost zakoupení občerstvení v 

kiosku na hřišti. V případě nepříznivého počasí se akce nebude 

konat. 

Večer bude na hřišti zábava s živou hudbou. K poslechu a 

tanci bude hrát kapela ABC. Občerstvení je rovněž 

zajištěno. 

 

DEN S HASIČI 

 
KDY? 18. 7. 2020  

KDE? Fotbalové hřiště Opatovec 

 
Nohejbalový turnaj  
V dopoledních hodinách proběhne na 

víceúčelovém hřišti nohejbalový turnaj pořádaný SDH 

Opatovec. 

Sportovní odpoledne pro děti 
V odpoledních hodinách budou pro děti připraveny sportovní 

aktivity a úkoly na fotbalovém hřišti. Bližší informace budou 

vyhlášeny rozhlasem a vyvěšeny na plakátovacích plochách. 

Večerní zábava 
Večer bude na hřišti zábava s živou hudbou. 
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LETNÍ KINO 

Jak jsme již v předešlém Občasníku napsali, 

v sobotu dne 8. 8. 2020 po setmění (asi v 21:00 

hodin) se uskuteční na místním fotbalovém hřišti 

promítání letního kina. Název filmu bude upřesněn 

v rozhlase a na plakátech. 

Vstupné 50,- Kč dospělí, 25,- Kč děti (vstupné alespoň 

částečně zaplatí náklady na promítání kina).  

Na hřišti bude během promítání otevřen kiosek s točeným 

pivem, limonádou a drobným občerstvením.    

 

 

KULTURA V LÉTĚ 2019 VE SVITAVÁCH 
 

PIVNÍ SLAVNOSTI 11.7.2020 v Parku Jana Palacha 

15:00 - Zahájení 

15: 10 4Trix (Svitavy) Čtyřčlenná kapela ze Svitav v čele s 

Clarou Castro. 

16:45 S.U.E. - Svitavy ukulele ensemble (Svitavy) České a 

slovenské hity v netradičním podání, v originálních „ukulele“ 

úpravách. www.bandzone.cz/sue 

18:30 Veronika Wildová & Divoko (Praha) Veronika 

Wildová je česká písničkářka, textařka a zpěvačka, vystupující 

se svojí kapelou Divoko.  

 

Prázdniny v Parku Jana Palacha: 
Letní kino: Červenec: 

3. / Pá / 21:30 Yesterday 

6. / Po / 21:30 E. T. Mimozemšťan 

8. / St / 21:30 Na střeše 

11. / So / 21:30 Ženy v běhu 
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13. / Po / 21:30 Willy a kouzelná planeta 

15. / St / 21:30 Mama Mia 2 

17. / Pá / 21:30 Přes prsty 

20. / Po / 21:30 Asterix a tajemství kouzelného lektvaru 

22. / St / 21:30 Muži v černém: Globální hrozba 

24. / Pá / 21:30 Národní třída 

27. / Po / 21:30 Dolittle 

29. / St / 21:30 Řbitov zvířátek 

31. / Pá / 21:30 Postřižiny 

Srpen: 

3. / Po / 21:00 Sněžný kluk 

5. / St / 21:00 Hastrman 

10. / Po / 21:00 Jumanji: Další level 

12. / St / 21:00 Mrtví neumírají 

14. / Pá / 21:00 Kouř 

17. / Po / 21:00 Ježek Sonic 

19. / St / 21:00 Spider – Man: daleko od domova 

21. / Pá / 21:00 Jan Palach 

24. / Po / 21:00 Angry Birds ve filmu 2 

26. / St / 21:00 Samotáři 

 

DIVADELNÍ ABONENTNÍ CYKLUS – PODZIM / ZIMA 

2020 – 2021 

5. října / Po / 19:00 / Fabrika Divadelní spolek Kašpar (Praha) 

Martin McDonagh: MRZÁK INISHMAANSKÝ  

4. listopadu / St / 19:00 / Fabrika MD agentura (Praha) 

Caroline Smith: ČARODĚJKY V KUCHYNI  

18. listopadu / St / 19:00 / Fabrika Východočeské divadlo 

Pardubice Jiří Havelka: SPOLEČENSTVO VLASTNÍKŮ  

1. prosince / Út / 19:00 / Fabrika Divadlo Ungelt (Praha) Mark 

St. Germain: TANEČNÍ HODINY 
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

 
V uplynulých třech měsících oslavili svá životní jubilea tito 

spoluobčané: 

89 let Marie Jokešová 

85 let František Kalánek 

81 let Ludmila Havlíková 

80 let Vladimír Michal 

75 let Jaroslav Kolář 

 Vítězslav Kotek 

70 let Josef Kozubík 

 Petr Kučera 

Alena Hartmanová 

60 let Miroslav Tichý 

 Emilie Jiroušková 

50 let Lenka Smolová 

 Martin Sokol 

 

Všem oslavencům přejeme do dalších let pevné zdraví, stálý 

optimismus a radost ze života! 

 

 

Úmrtí:  Marie Bidmonová 

  Vladimír Michal 

  Rudolf Jokeš 

 

Narození: Michael Prudil 

  Tobiáš Zach 

  František Hloušek 
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BLAHOPŘÁNÍ 
 

V měsíci červnu oslaví zlatou svatbu - 50 let 

společného života manželé František a 

Štěpánka Ehrenbergerovi a manželé 

Vlastimil a Marie Vašátkovi. Do dalších let 

hodně zdraví, štěstí a pohody přejí děti s 

rodinami a vnoučata. 

 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 

 
Na jaře se příroda probouzí a i děti  

ve školce mají vždy touto dobou napilno. Od 

pozorování prvních kytiček a rozvíjejících se 

pupenů stromů až  

po hledání broučků. Je třeba namalovat spoustu 

obrázků a nazdobit školku na Velikonoce. 

Připravit vystoupení na Den matek a spoustu dalších aktivit ve 

školičce. Ale letos to bohužel tak úplně nevyšlo, kvůli 

pandemii školka osiřela, děti zůstaly doma. 

I přes tento podivný nečekaný stav proběhl zápis nových žáků 

do mateřské školy. K zápisu přišlo 7 nových dětí a všechny 

byly přijaty. Jsme rádi, že  

o školičku mají zájem i nově nastěhovaní obyvatelé obce. 

Pro děti se 25. května znovu školička otevřela, jen se maličko 

pozměnil režim běžného dne. Děti tráví co nejvíce času venku. 

Ten jsme společně využili například k výrobě hmyzího 

domečku a vyvýšených záhonků, kde si děti zkusí vypěstovat 

nějakou zeleninu.  
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Také jsme nezapomněli společně oslavit svátek Dne dětí, který 

jsme letos pojmenovali „Hrátky se zvířátky“. Paní učitelky si 

pro děti připravily různé úkoly a děti tak strávily zábavné 

dopoledne například nošením pylu jako včeličky, skákáním 

jako zajíc, zahrály si na housenku a spoustu dalších her  

na zvířátka. Na památku si odnesly sladkou medaili, bublifuk a 

památeční kartičku. 

 
 

        

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Poslední týden v červnu nás čeká rozloučení se školkou. Letos 

vzhledem k okolnostem neproběhne tradiční zahradní slavnost 

se školou, ale rozloučíme se samostatně s předškoláčky a jejich 

rodiči na zahradě naší MŠ.  

Přejeme Vám prosluněné léto plné pohody a krásných zážitků. 

 

Učitelky MŠ 



  

 

- 10 - 

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
 

Jak jsme se učili za koronaviru? 

Když vyhlásilo ministerstvo školství ze dne na 

den uzavření základních škol, děti se radovaly, 

ale my, učitelky, jsme měly obavy. Protože 

jsme předpokládaly, že to bude trvat týden 

maximálně dva, zadaly jsme dětem úkoly a chodily do školy, 

kde jsme uklízely kabinet, ve skříních, na půdě nebo chystaly 

nové pomůcky apod.  

 

Ale hned druhý týden bylo ze zpráv jasné, že návrat dětí do 

školy nebude tak rychlý, dokonce se začalo mluvit o tom, že se 

do prázdnin do školy nepůjde. Viděly jsme, že zadávání úkolů 

nebude stačit. Oslovily jsme rodiče, zda jsou ochotni zajistit 

potřebnou techniku k on-line výuce, zkoordinovaly časy, aby i 

sourozenci mohli být ve spojení se svou školou a začaly učit po 

Skype. Nebylo to určitě jednoduché, občas se někomu 

nepodařilo přihlásit, občas vypadávaly mikrofony, někdy byli 

 

V období velkých prázdnin 

bude MŠ uzavřena 

od 27. 7. – 14. 8. 2020 
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žáci ještě rozespalí, ale všichni byli rádi, že se zase vidí a slyší. 
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Nejdůležitější bylo, že jsme mohly dětem vysvětlit nové učivo, 

poskytnout pomoc, když něčemu nerozuměly a navzájem se 

všichni podpořit. Mohly jsme dětem zadávat méně úkolů. 

Připravovaly jsme spíše pracovní listy na procvičení učiva a 

také jsme vymýšlely a zadávaly zábavné úkoly (křížovky, 

rébusy, kvízy), aby je učení více bavilo. Nebylo to lehké 

období ani pro děti, ani pro rodiče, ani pro nás učitele. Ale 

zvládli jsme to všichni velmi dobře.  

Jakmile se začalo mluvit o otevření škol pro první stupeň, 

připravovaly jsme vše, abychom dodržely jak hygienická, tak 

organizační pravidla. Zájem o nepovinnou školní docházku byl 

velký. Do školy se přihlásilo 89% žáků. Bohužel někteří žáci, 

při dodržení počtu 15 dětí ve skupině, nemohou být ve třídě se 

svými spolužáky. Díky pochopení jejich rodičů, kteří je na to 
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připravili, nenastal žádný problém a ve všech skupinách se 

začalo 25. května podle speciálního rozvrhu učit. Měly jsme 

trošku obavy, že se dětem nebude moc chtít, ale opak byl 

pravdou. Do konce školního roku nás ještě čeká fotografování 

a zahradní slavnost, kde se poněkud netradičně (v omezeném 

počtu účastníků), rozloučíme s těmi, kteří odcházejí na druhý 

stupeň. Přejeme všem dětem pěkné prázdniny. 

Učitelky ZŠ  

 
 

HASIČI OPATOVEC 
 

Sbor dobrovolných hasičů z Opatovce se zúčastnil pomoci 

v boji proti koronaviru COVID-19.    

 

Drželi jsme celodenní pohotovost pro případný dovoz nebo 
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výdej materiálu ve skladu Litomyšlské nemocnice.                  

Ze skladu firmy PENTA s.r.o. Chrudim jsme dovezli 

dezinfekci Anti-COVID pro 

ORP Svitavy v množství 330 

litrů. 

Ze skladu v Litomyšli jsme 

rozvezli dezinfekci pro města 

Vysoké Mýto, Litomyšl, 

Polička, Svitavy a Moravská 

Třebová. 

Zúčastnili jsme se převozu 

ochranných prostředků 

z centrálního skladu v Chrudimi 

a do skladu v Litomyšli. 

Mimo jiného jsme drželi po 
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dobu sedmi dnů dvanáctihodinové pohotovosti pro další 

případnou pomoc.  

 

Hasiči Opatovec 

 

 

 

TJ SOKOL OPATOVEC 

 

Jarní část sezóny amatérského fotbalu 

byla rozhodnutím FAČR zrušena, 

z důvodu vyhlášení nouzového stavu a 

délky jeho trvání. Sezóna 2019/2020 

tedy zůstala bez vítězů i sestupujících a 

kluby se v červnu mohou přihlásit do 

stejné soutěže jako v loňském roce. 

V našem klubu proběhly některé hráčské změny, po podzimní 

části odešli Milan Rada, Libor Sauer, Filip Roshan a Jiří 

Sedlák. Kádr družstva naopak posílili Lukáš Jukl a Jan Kubík. 

Další posílení soupisky družstva je momentálně v jednání. Na 

pozici trenéra začne svou druhou sezónu v Opatovci Jiří Valta. 

Během letní přípravy je v plánu sehrát přípravná utkání, aby i 

naši fanoušci měli možnost po jarní výluce zajít na fotbal. 

Ročník 2020/2021 by měl začít 8. 8. 2020 pokud nenastanou 

omezení v souvislosti s nákazovou situací. 

 

Martin Smetana, vedoucí družstva 
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INZERCE 
 

Základní škola Opatovec hledá pomocnou kuchařku do 

školní kuchyně na 0,75 úvazku s nástupem 1.9.2020. 

Zájemci se mohou hlásit na tel. 731449217 nebo na e-mailu 

zs.opatovec@seznam.cz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzávěrka příspěvků do dalšího občasníku bude 25.8. 2020 

mailto:zs.opatovec@seznam.cz

