OPATOVSKÝ ZPRAVODAJ
leden / únor 2020
ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
ODPADY - znovu upozorňujeme občany, že nebudou vyváženy popelnice majitelům aut,
která zůstávají na komunikacích a brání bezpečnému průjezdu svozového vozidla a stejně tak
nebudou vyváženy odpady umístěné mimo popelnice (např. v pytlích) - z důvodu
bezpečnosti a technických možností svozové nástavby

MATEŘSKÁ ŠKOLA - vzhledem k předpokládané naplněnosti MŠ v příštím školním roce je
potřeba, aby se rodiče, kteří uvažují, že přijdou v květnu k zápisu do místní MŠ (včetně dětí
v DS), ozvali do konce ledna p. ředitelce Mgr. Ivě Hebelkové mailem nebo telefonicky:
zs.opatov@tiscali.cz, tel. 731 615 261
TJ Opatov pořádá každé pondělí od 16,30 do 17,30 hod. v tělocvičně základní školy
SPORTOVNĚ POHYBOVÝ KROUŽEK PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU. Jsou vítány
všechny děti (nejen z Opatova). Více informací p. Zuzka Matochová (tel. 732 737 977).

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020 – v Opatově bylo vybráno úctyhodných 29 123,- Kč (v min.
roce to bylo 23 539,- Kč). Charita Svitavy děkuje všem zúčastněným i těm, kteří přispěli!
Na OÚ je možné si vyzvednout NOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY (změna proběhla v prosinci).

24. 1. (pátek) ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA bez Štěpána, od 20 h v KD pořádají hokejisté,
vstupné 100,- Kč, hraje Radek Urban a Lukáš Trejbal

25. 1. (sobota) 13.30 - 15 h BRUSLENÍ pro opatovskou veřejnost (Zimní stadion Č. Třebová)
29. 1. od 9.30 h ve volnočas. centru pohádka div. Jójo „HRNEČKU, VAŘ!“, vstupné 45,- Kč
8. 2. (sobota) MASOPUSTNÍ MAŠKARNÍ DISKOTÉKA PRO DĚTI, od 15 do 17 h
v kulturním domě, soutěže, občerstvení a pěkné odměny, jako vždy 

21. 2. (pátek) HASIČSKÝ PLES, od 20 h v KD, hraje Rotoped, prodej vstupenek u Broulíků

OPATOVSKÁ HOSPODA (na jaro připravujeme nové jídelní lístky, můžete se těšit!)
24. - 26. 1. (pátek – neděle) ZABÍJAČKA (v pátek akce začíná od 15 h, rezervace vhodná)
29. 1. a 26. 2. (středa) od 15 h POSEZENÍ S HARMONIKOU
14. – 16. 2. – ZVĚŘINOVÉ HODY, 28. 2. – 1. 3. BRAMBORÁKY
(v pátek akce začínají od 15 h, rezervace na tel. 603 862 694 vhodná)

OBECNÍ KNIHOVNA

otevírací doba: čtvrtek 14 – 17 h

V únoru na vás bude v knihovně čekat opět nová nabídka detektivek, romantiky, cestopisů…
Např. nový L. Zibura, Ivanka Devátá, R. Ludlum, detektivky od J. A. Olsena nebo R. Bryndzy, čtyři díly
Cestománie, Americký sniper, zajímavé a nevšední Mé cesty do hlubin mozku od neurochirurga
Vl. Beneše nebo Raději zešílet v divočině s fotografiemi Jana Šibíka. Dále např. iPohádka od Kovyho,
pro děti milá Včelka Meduška, další Lenčiny katastrofy, nový Deník malého Poseroutky a mnoho
dalších. Přijďte, jste srdečně zváni! Připomínáme, že od listopadu probíhá čtenářská soutěž pro děti
a mládež, prosíme rodiče, podpořte své děti v zapojení se do soutěže, v knihovně je spousta krásných
knížek, čtení je fajn a kdyby ani to k motivaci nestačilo, tak soutěžíme o krásné ceny !

INVESTIČNÍ AKCE A PROJEKTY v roce 2019
V minulém roce se v obci pracovalo na více než 20 projektech. Z toho se na 14 projektů
podařilo získat dotace přes 10 mil. Kč. Množství projektů, které se v loňském roce
realizovaly, i výše získaných dotací jsou zcela ojedinělé.

PROJEKTY:
Rekonstrukce fotbalového hřiště s přírodním trávníkem a závlahou
(dotace MŠMT téměř 5 mil.)
Akce byla ukončena na přelomu října a listopadu, kdy klimatické podmínky ještě
dovolily zasetí trávníku. Dotační podmínky neumožňovaly do projektu zahrnout další
stavby (přeložka vodovodu, opěrná zeď, vodovodní vrt, oprava domku, atd.), bez
kterých by ale nebylo možné nové hřiště udělat, proto jsme si je museli zajistit sami a
jejich realizaci koordinovat s probíhajícími pracemi dodavatelské firmy Agro CS, což
bylo velmi náročné.
Na jaře je v plánu oplocení celého areálu, instalace zábradlí, lavic, dokončení oprav
domku… a záleží na počasí, kdy bude možné začít s péčí o trávník, tj. pravidelné
sekání (4 – 5x týdně), hnojení, zavlažování, případně postřiky proti plísním nebo
dosetí trávníku v některých místech, atp. Zahájení fotbalové sezóny není možné dříve,
než bude nový trávník připravený na zátěž (tj. dostatečně zakořeněný a hustý). Pokud
bude přát počasí, předpokládá se, že by se na novém hřišti mohlo začít hrát během
května – června, do té doby bude TJ Opatov hrát své zápasy na hřišti Svitavy – Lány.
Nové hřiště vyhovuje všem normám, tj. má tvar obdélníku, nikoli lichoběžníku, jako
doposud, brány jsou naproti sobě, což také nebylo a vyrovnalo se převýšení mezi
jedním a druhým koncem hřiště, které bylo více než metr, sice to nebylo na první
pohled zřejmé, ale teď fotbalisté už nebudou běhat „z kopce nebo do kopce“,
doufáme, že se kvalita hřiště projeví i na fotbalových výsledcích .

Rekonstrukce přírodovědné a počítačové učebny v ZŠ
(dotace MAS Svitava (IROP) 2 mil. 660 tis.)

oplocení areálu ZŠ a opravy mimo projekt (sociální zařízení, dlažba, šatny…)
Revitalizace přírodní zahrady u ZŠ
(dotace MŽP 493 tis.)

Změna systému sběru a shromažďování odpadu
Nákup traktoru John Deere (3 mil.), svozové nástavby na svoz popelnic (600 tis.),
úprava svozové nástavby, nákup kontejnerového návěsu (dotace MAS Svitava
500 tis.), popelnic a malých kontejnerů, prodej starého traktoru John Deere (700 tis.).

Demolice statku čp. 201 (Mrkos), který byl zakoupen v r. 2018, stavba byla
odstraněna, zájemcům o budoucí stavební parcely byl schválen prodej a byla
zahájena příprava stavebních parcel.

Hasiči – 3 x dotace z Pardubického kraje (celkem 212 tis.) na vybavení pro
dobrovolné hasiče (zásahové obleky, dýchací přístroje, atd.).

Oprava komunikací
Parkoviště a křižovatka u Opatovské hospody (dotace MMR 970 tis., dotace
Mikroregion Svitavsko 50 tis.) a nové asfaltové povrchy na pěti místech v obci
v celkové délce 800 m a o výměře 2500 m².

Hospodaření v obecních lesích – dotace na oplocenky (MAS Svitava 112 tis.) a
na zalesnění (Pardubický kraj 200 tis.).

Vybavení pro volnočasové aktivity – zakoupeno 20 x stoly a lavice (pivní sety)
ne venkovní akce a vybavení volnočasového centra (MAS Svitava dotace 70 tis.).

Čekárna – autobusová zastávka na dolním konci byla dovybavena čekárnou.
Dětská skupina - 2. 9. 2019 zahájila činnost Dětská skupina Sluníčko, kterou zřídila
obec Opatov jako řešení situace, kdy zájem rodičů o umístění dětí do MŠ, pro školní
rok 2019/2020, převyšoval kapacity MŠ.
Dětské skupiny spadají do kompetence Ministerstva práce a sociálních věcí a
podmínky k jejich založení a provozu stanovuje zákon.
U přijatých dětí se předpokládá návaznost docházky do MŠ a ZŠ v Opatově.
Dětská skupina Sluníčko se nachází v budově obecního úřadu, v prostorách
volnočasového centra, které obec s potřebnými úpravami nyní využila k jejímu
zřízení. Kapacita Dětské skupiny Sluníčko je 6 dětí od 2 let věku. Péči o děti zajišťuje
kvalifikovaný personál, který splňuje podmínky dané zákonem o dětských skupinách
(v našem případě dvě pečující osoby na částečný úvazek), v souladu s Plánem výchovy
a péče. Dětská skupina slouží jako pomoc rodičům při sladění pracovního a rodinného
života. Tato služba nezajišťuje vzdělávání dítěte, jako v MŠ, ale dítěti se poskytuje
výchovná péče zaměřená na rozvoj jeho schopností a kulturních a hygienických
návyků přiměřených jeho věku, tj. v každodenním programu se dětem nabízí pestrá
paleta různorodých činností a aktivit. Výhodou je malý kolektiv s možností
individuálního přístupu. Pro děti je vytvářeno rodinné a podnětné prostředí, v malém
kolektivu se děti cítí bezpečně a spokojeně, to vše jim potom pomáhá pohodově
zvládnout přechod do MŠ.

PLÁNOVANÉ AKCE pro rok 2020
 REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ - dokončení (viz informace výše)
 SBĚRNÝ DVŮR – příprava žádosti o dotace, oplocení a vybavení k zajištění provozu
sběrného dvora
 OPRAVA KOMUNIKACÍ V OBCI 6. ETAPA – příprava projektu a žádosti o dotace
 DEMOLICE DOMU čp. 151 (Smola) – v minulém roce byla na obec bezúplatně
převedena ½ tohoto domu, v plánu je získat také druhou polovinu a dům odstranit
 PŘÍPRAVA 3 STAVEBNÍCH PARCEL v místě demolice statku čp. 201 (Mrkos)

 PŘÍPRAVA 13 STAVEBNÍCH PARCEL (lokalita „Za konírnou“) – pokračuje
příprava projektové dokumentace
 REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY ZŠ – projekt a podání žádosti o dotace
 ÚSEKOVÝ RADAR – z důvodu zajištění bezpečnosti provozu pokračuje příprava
zavedení úsekového měření (radar) v horní části obce - obchvat (tj. projednávání a
příprava veřejnoprávní smlouvy s městem Svitavy, Policií ČR, atd.). V minulém roce
proběhlo statistické měření, které prokázalo vysokou četnost překračování rychlosti
v tomto úseku (25 tisíc krát za 7 dní byla naměřena rychlost vyšší než 60 km/h,
nejvyšší naměřená rychlost byla 197 km/h).
 VODOVOD PD II. ETAPA (ulice od JP PROLAK – p. Klofanda) – projekt, povolení a
žádost o dotace
 VÝSADBA ZELENĚ – okolo nové silnice od firmy Vlabo směrem k Farmě a
dokončení osázení protihlukového valu před Opatovem
 HŘBITOVNÍ ZEĎ – příprava projektu k opravě hřbitovní zdi, která byla (včetně
hřbitova) po několikaletém jednání v minulém roce bezúplatně převedena
z Římskokatolické církve na obec Opatov
 KULTURNÍ DŮM – úprava prostor za KD, osazení brány
 HASIČI – žádost o dotace na nové dopravní auto
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2020 je 27 400 000,- Kč
(podrobnější informace najdete na www. obecopatov.cz)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TERMÍNY SVOZU ODPADU:

28. 1. a 29. 1. komunální odpad (úterý, středa)
11. 2. a 12. 2. komunální odpad (úterý, středa)
13. 2. a 14. 2. plasty (čtvrtek, pátek)
25. 2. a 26. 2. komunální odpad (úterý, středa)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uzávěrka příspěvků do zpravodaje březen/duben je 20. 2. 2020, bude v něm
přehled plánovaných akcí na tento rok a např. informace k letním táborům.

