
OPATOVSKÝ  ZPRAVODAJ 

           listopad / prosinec 2020 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE        

V souvislosti s vývojem epidemiologické situace v ČR se v Opatově ruší všechny plánované 
akce pro veřejnost do konce tohoto roku. V případě změny vás budeme informovat.  
 

VŠEM PŘEJEME HODNĚ ZDRAVÍ A SIL, určitě zase nastanou „lepší časy“! 
 

NABÍDKA PSYCHOLOGICKÉ TELEFONICKÉ SLUŽBY 
 

Václav Fikar, sympatický pan učitel, který už několik let s rodinou bydlí v Opatově na „dolním 
konci“, nabízí občanům Opatova svou odbornou pomoc. 
„Nabízím možnost lidem, kteří si nemají s kým popovídat nebo si jenom chtějí popovídat               
s někým jiným, o svém problému nebo jenom, jak se říká „o počasí“, aby mě kontaktovali                                                      
na tel. čísle 702 125 696, klidně formou SMS a já zavolám zpět a můžeme si popovídat. 
Jsem bývalý člen bezpečnostních složek, kde jsem byl, mimo jiné, zařazen i v psychologické                 
a komunikační službě, dnes nazývané - službou krizové intervence. Ve své dlouhodobé praxi 
v bezpečnostních složkách jsem absolvoval různé druhy krizových komunikací při řešení 
různých úrovní lidských problémů. Nyní jsem středoškolský učitel odborných předmětů 
maturitního oboru - bezpečnostně právních činností. 
V dnešní době se momentálně valí na lidi více stresových zátěží najednou - podzimní počasí, 
nouzový stav s nejistotou, co ještě bude dál, ztráta jistot každého člověka (zaměstnání, 
starost o školou povinné děti, omezení návštěv rodinných příslušníků a omezení 
společenského života...). Někteří lidé nemají možnost s někým ani normálně promluvit,                
jiní mají starosti a obavy…, proto nabízím své služby.                                                                
Neváhejte se ozvat, rád si s vámi popovídám!“ 
 

Dne 26. 12. 2020 Klub pejskařů pozitivního tréninku pořádá již IV. Vycházku na Štěpána, 
pohyb pro pejska ale i pána – dali jsme základ tradici a zváni jsou samozřejmě i nepejskaři, 
kteří jsou ochotni dát si pár kilometrů kolem Opatova v čase vánočních svátků. Sraz ve 13 h 
na parkovišti u Opatovské hospody. Více na www.kppt.cz, na facebookových stránkách klubu 
nebo ve vývěskách obce – POŘÁDÁNÍ AKCE SE BUDE ŘÍDIT DLE AKTUÁLNÍ SITUACE. 
 

OPATOVSKÁ HOSPODA - funguje v omezeném provozu (výdejní okénko), snažíme se ale 

tuto dobu využít k úpravám: výmalba vnitřních prostor (kuchyň, chodby, sociální zařízení, 
bowling, atd.) a výměna podlahy (koberce) na bowlingu, což jsou práce, které byly                          
po 8 letech již nutné, ale za normálního provozu by nebylo možné je zrealizovat. Až se tedy 
vrátíme do normálního stavu, měla by být hospoda zase o něco hezčí a až budeme vědět 
termín, budeme informovat o plánovaných akcích, bowlingové lize…  
 

OBECNÍ  KNIHOVNA - dle nařízení Vlády ČR jsou knihovny pro veřejnost uzavřené,                     

ale až se zase otevřou, nabídneme registraci nebo obnovení členství zdarma                   
(původně toto platilo v měsíci říjnu), budeme se tedy na naše stávající i nové čtenáře těšit!    
 

http://www.kppt.cz/


TERMÍNY SVOZU ODPADU listopad - prosinec 2020: 
 

3. 11. a 4. 11.    komunální odpad (úterý, středa) 
17. 11. a 18. 11. komunální odpad (úterý, středa)  19. 11. a 20. 11. plasty (čtvrtek, pátek) 
1. 12. a 2. 12.    komunální odpad (úterý, středa) 
15. 12. a 16. 12. komunální odpad (úterý, středa)  17. 12. a 18. 12. plasty (čtvrtek, pátek) 
29. 12. a 30. 12. komunální odpad (úterý, středa)  

SVOZ ODPADU STÁLE PROBÍHÁ PRAVIDELNĚ! 
KOMUNÁLNÍ ODPAD VŽDY PO 14 DNECH, PLASTY JEDNOU ZA 4 TÝDNY. 

 
 

UPOZORŇUJEME: 

 použité roušky patří do komunálního odpadu (ne do plastů, atp.) 

 zeleň kolem místních komunikací - žádáme občany, aby udržovali své živé ploty, 
keře,  atd., tak, aby nezasahovaly do místních komunikací. Narostlá zeleň 
komplikuje svoz popelnic, protože traktor a svozová nástavba je podstatně větší, 
než osobní automobil... 

 sběrný dvůr - pokračují plánované práce - momentálně je to oplocování                                
a uzavření sběrného dvora, aby nedocházelo k nekontrolovanému ukládání 
různých druhů odpadu. Prostor bude monitorován kamerovým systémem. 
Sběrný dvůr bude pro veřejnost otevřen v zimním období (listopad – březen)  
každé pondělí od 7 do 12 hod. a od 13 do 17 hod.  

 
 

DOTAZNÍK  
 

Udělejte si chvíli čas a vyplňte dotazník k tomu, co byste chtěli v budoucnu v obci zlepšit !  
 

Dotazník je určený pro občany i podnikatele a poslouží organizaci MAS Svitava (místní akční 
skupina), což je sdružení obcí, firem a neziskových organizací, při nastavení strategického 
dokumentu rozvoje území Svitavska pro dotační období 2021 – 2027, ve kterém jde o to, co se bude 
z dotací na našem území podporovat. Strategický dokument určuje, do jaké oblasti a jaká část 
státních i evropských dotací, které „jdou přes MASku“, půjde, tj. co se do plánu nedá, na to potom 
nemíří peníze, pokud tedy obce nebo podnikatelé chtějí o dotační finanční podporu u MAS žádat, 
musí více lidí svůj názor vyjádřit (ve strategii jsou zohledněny většinové názory).  
 

Pracovat s dotazníkem je jednoduché, skládá se z několika oblastí, např. Život v obci, Infrastruktura, 
Životní prostředí, atp., ke kterým se můžete vyjádřit – odpovídáte, jak jste s čím spokojeni, ale 
nejdůležitější je na konci každé oblasti napsat, jaké máte nápady, co by bylo dobré udělat, vylepšit…, 
můžete se i vracet a své odpovědi upravovat nebo doplňovat. 
 

Dotazník NAJDETE NA www.obecopatov.cz (v pravém sloupečku na hlavní stránce)                                    

nebo na obecním facebooku. MAS Svitava na vaše odpovědi čeká do 15. 11. 2020.                                                                                                                                       

Dotazník je ANONYMNÍ a SLOUŽÍ JAKO CENNÝ ZDROJ INFORMACÍ OD OBČANŮ, jde o vaše nápady!    

Ty poslouží hlavně při tvorbě strategického dokumentu MAS Svitava a následně k otevření možností 

čerpání dotací v období 2021 - 2027, ale analýza odpovědí bude využita i v plánu dalšího rozvoje 

obce. Máte tedy jedinečnou příležitost se na směřování rozvoje obce podílet!                                                                                                  

Děkujeme za spolupráci!                                                                                                                                               

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rodina Štoskova děkuje za účast a květinové dary při rozloučení s panem Petrem Štoskem.                                  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uzávěrka příspěvků do VELKÉHO ZPRAVODAJE ZA ROK 2020 JE 25. 11. 2020. 

http://www.obecopatov.cz/


SBĚRNÝ DVŮR 
(nachází se za obecním úřadem) 

otevírací doba: v zimním období (listopad – březen) PONDĚLÍ 7 – 12 a 13 – 17 h 
 

Do sběrného dvora patří:  
 

o železo/hliník (sb. dvůr nebo přímo výkupna): železo, barevné kovy, chromované 
předměty, plechovky – NEMUSÍ SE VYMÝVAT, tlakové kovové nádobky (lak na vlasy, 
šlehačka, voňavka…), konzervy, hrnce, plechy, pánve (ne teflon -> směsný), víčka              
od zavařenin, jízdní kola  
 

o nebezpečný odpad - obaly od nebezpečných látek (na obalu je oranžová výstražná 
značka) - barvy, hnojiva, rozpouštědla, postřiky proti plevelům, chemikálie, lepidla… 
 

o skleněné /plastové obaly s nevypotřebovanými zbytky čisticích, pracích, 
kosmetických přípravků, zrcadla, drátované, plexisklo 
 

o molitany, linolea a výrobky z PVC, novodurové trubky 
 

o elektrospotřebiče - lze odnést také do obchodů s elektrospotřebiči v rámci tzv. 
zpětného odběru (chladničky, mrazničky, televizory, počítače, monitory, drobné     
el. přístroje, mobilní telefony, zářivky, úsporné žárovky, led, halogen, zářivky …) 
 

o jedlé tuky z kuchyně (např. fritovací olej) – odnést v PET lahvi na sběrný dvůr 
 

o velkoobjemový odpad - nábytek, koberce, linolea, matrace, velké krabice např.               
od ledničky… - rozložené! (lze odložit i do přístřešku za Opat. hospodou), okna, 
dveře, dřevotříska, kabely, zárubně, umyvadla, záchodové mísy, výlevky, vany, 
stavební sutě (beton, cihly, omítky, střešní krytiny, dlaždice, skelná vata (zabalit                
do igelitu), lepenka… Tento odpad je možné na sběrný dvůr uložit v malém 
množství (jednotlivé kusy). Větší množství, např. stavební odpad z rekonstrukcí, 
demolic, stavebních úprav, atd., patří přímo na skládku kom. odpadu ve Třebovicích. 
Výše poplatku za skládkovné je dle množství a druhu odpadu. Odvoz lze za úhradu 
domluvit na obecním úřadě. Azbestové odpady (např. eternit) patří na skládku 
vždy, jedná se nebezpečný odpad! 
 

o bioodpad rostlinného původu (tráva, drobné větve, listí, káva, čaj, skořápky ořechů, 
ovoce, zelenina… ) patří do kompostu nebo případně do sběrného dvora na určené 
místo, ne do směsného odpadu! Zbytky živočišného původu do kompostu ani na 
sběrný dvůr nepatří (kosti, zbytky uvař. jídla, masa…), pokud nelze spotřebovat jinak 
(např. krmení pro slepice, atp.), pak patří do směsného odpadu. Uhynulá zvířata                         
a větší množství živočišného odpadu řeší Asanace s.r.o. , Žichlínek. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mimo správné a důsledné třídění, je určitě dobré se zamýšlet, jak odpady šetřit nebo je vůbec 
nevytvářet, věci používat opakovaně… 


