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OBECNÍ ÚŘAD
Připomínáme občanům, že místní poplatky (komunální odpad,
poplatek za psa, nájem pozemku) je třeba zaplatit nejpozději do
30.dubna.
Termíny svozu plastů v roce 2012: 2.dubna, 25.června,
1.října a 10.prosince. Plasty se shromažďují na obvyklých
svozových místech.
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu bude
probíhat 27. - 28.4. Jediné svozové místo bude nově otevřený
obecní sklad u autobusové zastávky „U Mlýna“.
Pátek 27.4. – od 15:00 do 17:00 hod.
Sobota 28.4. – od 9:00 do 11:00 hod.

DEN MATEK
Obecní úřad Opatovec ve spolupráci se ZŠ a MŠ Opatovec Vás
srdečně zvou na oslavu dne matek, která se koná v sobotu
12.5. od 15 hod v kulturním domě.

SCHVÁLENÝ ROZPOČET PRO ROK 2012
PŘIJMY (v tis. Kč)
Daně a poplatky
Dotace ze státního rozpočtu
Dotace od obcí na JPO
Zemědělství a lesní hospodářství
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4757,00
216,80
20,00
430,00

Nájemné z vodovodu
Nájem kulturního domu
Sport – víceúčelové hřiště
Nebytové hospodářství – nájmy
Komunální služby – hřbitovné, údržba zeleně
Ochrana životního prostředí – třídění odpadu
Všeobecná veřejná správa – místní správa
Finanční operace – úroky přijaté
Celkem přijmy

240,00
30,00
20,00
30,00
7,50
26,00
3,00
5,00
5785,30

VÝDAJE (v tis. Kč)
Zemědělství a lesní hospodářství
101,00
Silnice – údržba a oprava místních komunikací
275,00
Pitná voda – služby provozovatele, vyčištění vrtu 130,00
Základní škola – přísp. na provoz, poplatek za
dojíždějící žáky, výměna oken v ZŠ,
rekonstrukce vytápění
1299,00
Kulturní dům – provoz KD, oprava kuchyně
468,30
Kultura, církev – koncert, oprava kaple
53,00
Tělovýchova a zájmová činnost, místní spolky
90,00
115,00
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
1,00
Nebytové hospodářství – sklad
73,00
466,00
Sběr a svoz komunálních odpadů
Komunální služby a úz. rozvoj, daně a poplatky
17,00
Péče o vzhled obcí a zeleň – zaměstnanci,
komun. technika
493,00
Požární ochrana, JPO
160,00
Všeobecná veřejná správa – zastupitelstvo,
činnost místní správy, provoz OÚ
1905,00
Finanční operace – pojištění majetku, služby
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peněžních ústavů, finanční vypořádání
Celkem výdaje

139,00
5785,30

Rozpočet byl schválen Zastupitelstvem obce Opatovec dne
23.2. 2012.

ZPRÁVY Z AKTIVIT KOMISE PRO OBNOVU
VENKOVA
Vážení spoluobčané, komise pro obnovu venkova Vás opět
informuje.
V plnění programu KOV můžeme konstatovat, že došlo již ke
splnění některých bodů připravených komisí pro obnovu
venkova a schválených zastupitelstvem obce. Obec již
realizovala po kladném řízení o dotaci obnovu okapů a svodů u
obecní kaple sv. Václava, rekonstruovala a rozšířila dětský
herní koutek u tenisového hřiště a zajistila opravu úseku cesty
od mostku pod kaplí k mostku u Okálů.
Několik důležitých informací k údržbě zeleně.
S příchodem jara se opět otevírá možnost odstraňovat
přerostlou a nevhodnou zeleň, nejpozději však do 31. března.
V minulé sezoně bylo uděleno celkem 13 povolení. Komise
provedla podrobné posouzení stavu a vydala stanovisko
k jednotlivým žádostem. Žadatelům, kteří obec požádali na
jednoduchém formuláři o odstranění nemocných, přestárlých či
jiných stromů ohrožujících bezpečnost bylo vyhověno. Pro
úplnost informací Vám předkládáme několik důležitých
informací z platného zákona.
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Povolení kácení dřevin ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Kácení dřevin
rostoucích mimo les. (Výňatek zákona)

Zákon upravuje nejen samotné kácení, ale i ochranu dřevin, o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon stanoví, že vlastník dřeviny je vlastníkem pozemku a
žádat o povolení kácení smí pouze vlastník pozemku nebo
nájemce se souhlasem vlastníka. Není nijak určující, kdo
dřevinu sázel či komu dřevina vadí či překáží. Povolení o
kácení je nutné i v případě suchého stromu, je třeba proto
požádat orgán ochrany přírody, tj. příslušný Obecní či Městský
úřad o povolení kácení.
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Žádost o povolení kácení dřevin musí obsahovat:
1. jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu,
popř. jinou adresu pro doručování,
2. výpis z katastru nemovitostí,
3. specifikaci dřeviny – druh, počet, velikost a udání obvodu
kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí, v případě křovin
uvedete plochu.
4. situační nákres (do kopie katastrální mapy zakreslit, kde
dřeviny určené ke kácení rostou),
5. zdůvodnění žádosti (důvodem ke kácení není padání listí či
jehličí, zanášení okapů, obava z velkých větrů apod.).
Správní poplatek za vydané rozhodnutí o kácení dřevin
rostoucích mimo les se neuděluje.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení.
Za nesplnění ohlašovací povinnosti nebo neprovedení náhradní
výsadby je možné uložení pokuty fyzické osobě až do výše
10.000,- Kč (dle § 87 odst. 1 písm. e) g) zák. č. 114/1992 Sb.),
právnické osobě a fyzické osobě při výkonu podnikatelské
činnosti až do výše 1.000.000,- Kč (dle § 88 odst. 1 písm. h)
zák. č. 114/1992 Sb.)
V období od 1. 4. do 30. 9. je zákaz kácení dřevin rostoucích
mimo les.
Výjimku tvoří pouze havárie a stavy ohrožující zdraví či
bezpečnost občanů. Ale i v tomto případě je však nutno
uvědomit příslušný správní orgán ochrany přírody, tj. Obecní
úřad a splnit tzv. ohlašovací povinnost.
Nejčastější dotazy
Jak postupovat pokud mi sousedův strom stíní (padají z něj
plody, větve apod.)?
Pokud Vám z nějakého důvodu vadí strom na cizím pozemku,
je nutno se dohodnout na řešení situace s jeho vlastníkem,
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orgán ochrany přírody nemůže nařídit jeho skácení (výjimkou
je nákaza epidemickou chorobou).
Na čem pracujeme
Komise zpracovává sumarizaci drobných sakrálních staveb pro
jejich digitalizaci a návrh revitalizací, připravuje návrh
rozmístění odpočinkových koutů a laviček, sumarizuje a
zpracovává podklady pro písemný dokument „Program obnovy
venkova“ pro roky 2012–14“.
Vážení spoluobčané, komise pro obnovu venkova Vám děkuje
za údržbu a ochranu zeleně včetně květinových výzdob Vašich
obydlí a okolí. Loňský rok byl vcelku příznivý k bohaté
květeně na oknech a truhlících. Komise věří, že i v letošním
roce obohatíte své nejbližší okolí rodinných domů výsadbou a
napomůžete i zkrášlit sousedící obecní prostory drobnou
údržbou.
I nadále očekáváme Vaše návrhy k obohacení života v obci.
Předseda KOV děkuje touto cestou všem členům komise za
odvedenou práci v minulém roce.
To bylo několik postřehů z práce komise pro obnovu venkova.
Předseda komise pro obnovu venkova Ing.S.Hartman.

OPATOVSKÁ POUŤ
13. 5. 2012 se uskuteční tradiční Opatovská pouť. Vezměte
své nejmladší a přijďte se pobavit. Zábavné atrakce stojí na
místě zhruba týden předem.
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SMETANOVA LITOMYŠL
Předprodej vstupenek na 54. ročník Mezinárodního operního
festivalu Smetanova Litomyšl bude zahájen 7. března 2012.
Program a informace o předprodeji naleznete na
www.smetanovalitomysl.cz.

POZVÁNKA
NA PŘEHLÍDKU LOVECKÝCH TROFEJÍ
Soukromá honitba Mendryka ve spolupráci
s Obecním úřadem Opatovec, Městskými úřady
Svitavy, Litomyšl, Moravská Třebová, Polička
a Mysliveckým spolkem Svitavy, pořádá dne
21.4. 2012
v Kulturním domě v Opatovci přehlídku
loveckých trofejí za rok 2011.
Součástí výstavy je jarní svod loveckých psů.
Pořadatelé zajistí prodej občerstvení a jídel z divočáka.
Také bude možnost zakoupení potřeb pro psy, výrobky z kůže,
myslivecké, sportovní doplňky.
Začátek výstavy je v 8 hod a konec v 17 hod.
Všichni jsou srdečně zváni.
za pořadatele
Jaromír Chaloupka
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V uplynulých třech měsících oslavili svá životní jubilea tito
občané:
85 let Ludmila Abrlová
84 let Štěpánka Benešová
83 let Helena Sokolová
Marie Pelikánová
Rudolf Jokeš
Vlasta Čechalová
82 let Marta Jílková
81 let Milada Kudrnová
Josef Havlík
70 let Vladislav Slavíček
Emilie Hildebrandová
Karel Bidmon

60 let Jitka Dymáková
Milan Blažek
Jiří Tomášek
Jarmila Kopasová
50 let Anna Čechalová
Naděžda Kudláčková

Všem oslavencům přejeme do dalších let pevné zdraví, stálý
optimismus a radost ze života!

Narození:

Jan Merkuda
Eliška Brňovjaková

Úmrtí:

Růžena Kohoutková
Ladislav Brokl
Václav Betlach
Štěpánka Benešová
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Jak jsme si uspořádali karneval
V mateřské škole si s dětmi povídáme o
zimních radovánkách, zvycích a tradicích. Jako
poslední téma jsme měli MASOPUST. I když se
u nás v obci masopust neslaví, vysvětlili jsme si
co je to masopust, co lidé o masopustu dělají, kdo
jsou to muzikanti, kdo je to kapelník, co je to hudba. Nakonec
jsme se společně domluvili, že uspořádáme v mateřské škole
masopustní karneval.
A tak v pátek 24. 2. 2012 se v mateřské škole konal
karneval, děti přišly v různých maskách. Po úvodním
představení masek si děti zatančily, pak si zasoutěžily kdo
postaví nejvyšší komín, zatancovaly si ve dvojicích s balónkem
a hledaly ztracený poklad (mlsky). Všichni se dobře bavili, děti
si karneval náramně užily.
A co nás čeká v následujícím pololetí:
- návštěva divadelních představení ve Svitavách
- plavecký výcvik ve Svitavách
- návštěva základní školy v Opatovci
- Velikonoční dílny
- Čarodějnický bál
- Den matek
- zápis nových žáků do MŠ
- Zahradní slavnost
učitelky MŠ
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ZŠ OPATOVEC
Zdálo by se, že zimní měsíce jsou ve
školním roce spíše odpočinkovou částí
školního roku, ale není tomu tak. Prosinec,
leden i únor jsou přímo nabity různými
akcemi, jak si přečtete v přehledu. Kromě
tradičních vánočních akcí, lednového zápisu dětí do první třídy,
kterého se letos zúčastnilo osm dětí - Vojtěch Dymák, Natálie
Hrbková, Jan Kopecký, Andrea Kudýnková, Ondřej Sajler,
Adéla Rozlívková, Štěpán Rybička, Dominika Zichová,
bychom se zmínily více o lyžařském výcviku. Již třetím rokem
se mohli zájemci z řad našich dětí zúčastnit lyžařského
výcviku , který organizuje ZŠ Opatov. Výcvik probíhá jeden
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týden. Každý den ráno přijede ke škole autobus, dopraví děti
do Přívratu, kde děti lyžují pod dohledem zkušeného
lyžařského instruktora celé dopoledne a cca ve 13 hodin
dojedou děti zase ke škole na oběd. Výhodou je, že děti mohou
jet na kolik dní chtějí, mohou jet jak úplní začátečníci, tak
dobří lyžaři a vybavení na lyže je možné zapůjčit. Jedinou
nevýhodou je to, že ve škole probíhá normální výuka, a tak je
potřeba probrané učivo dohnat. Zájem o tuto akci byl
úctyhodný, přihlášeno bylo 14 dětí – dvě se z důvodu nemoci
nemohly zúčastnit, což znamená, že na výcvik jezdila třetina
dětí naší školy. Škoda, že do konání ,, lyžáku“ zasáhla sněhová
kalamita a o jeden den lyžování letos děti připravila.
Akce ZŠ v měsících listopadu, prosinci a lednu:
-vánoční dílny, besídka, spaní ve škole
-vánoce v MŠ, divadlo Bajaja
-návštěva rodičů budoucích prvňáčků v první třídě
-zápis dětí do první třídy
-školní kolo v recitaci
1.kateg:1. místo Matěj Lašák, Vítek Rybička, 3. místo Magdalena
Kučerová
2.kateg 1 místo Ondřej Bárta 2. místo Martin Sekyra, 3. místo
Matěj Beránek
3.kateg 1. Veronika Jiráčková. 2. místo Ilona Drábíková 3.místo
Dušan Abrla
oblastní kolo přírodovědného čtyřboje ve Svitavách – 1. kolo
ekologie
kategorie 4. ročník – Martin Sekyra (3. roč.) -1.místo
kategorie 5. ročník - Veronika Jiráčková, Robin Chvála -1. místo
Adéla Ziková -3. místo
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-lyžařský výcvik
-zahájení plaveckého výcviku
-oblastní kolo v recitaci ve Svitavách
kategorie 1. třída Vítek Rybička se umístil na 2. místě
kategorie 2. a 3. třída Ondřej Bárta obdržel čestné uznání
oblastní kolo přírodovědného čtyřboje ve Svitavách – 2.kolo
mineralogie a biologie člověka
kategorie 4.roč. Martin Sekyra – 3.místo
kategorie 5.roč. Robin Chvála - 1 místo, Veronika Jiráčková 2.místo
– Valentýnský ples

v ŠD
učitelky ZŠ

Zápis dětí do1. třídy
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MC TLAPIČKA
stále zve na pravidelná setkání rodiče a jejich ratolesti. Přijít
může kdokoliv, kdo má zájem si vyrobit nějaké drobnosti,
zahrát různé hry či si jen popovídat u kávy nebo čaje. Scházíme
se pravidelně od 16 do 18 hodin každý druhý čtvrtek v měsíci
ve spolkovém centru Čapí hnízdo ve škole. Termíny dalších
setkání: 8.3.; 12.4.; 10.5.. O akcích pořádaných mimo tyto
termíny budete informováni místním rozhlasem nebo na
veřejných vývěskách.
Markéta Rybičková a Lenka Kučerová

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
S MATEŘSKÝM CENTREM TLAPIČKA
pořádali 10.12.2011 Čertovskou veselici. Na
šedesát dětí převlečených převážně do pekelných
masek se těšilo z různých soutěží, například děti
přikládaly polena pod kotel s čertovským gulášem,
nakrmily nenasytného čerta a vyzkoušely chůzi
s kopytem na noze. Při hudbě si mohly zatancovat, shlédly
legrační vystoupení skupiny Maxíci z Vendolí a světelnou
show. Na konec čekalo děti překvapení. Za pekelně hrozivé
hudby do úplné tmy vstoupili čerti, Mikuláš a anděl.
Zkontrolovali, zda děti plní to, co slíbily před několika dny,
kdy čerti obcházeli vsí. Každé dítě pak od Mikuláše a anděla
obdrželo balíček s drobnými dárky a dobrotami. Děkujeme
tímto všem sponzorům a také všem, kteří účinkovali či se
jakkoli podíleli na konání této, myslíme, vydařené akci.
SDH Opatovec a MC Tlapička
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ČERTOVSKÁ VESELICE
Na čertovskou veselici
přišli tetky aji strýci.
Děti přišly za čertíčky
a přestrojené andělíčky.
Tancovaly, dováděly
všichni se tam radovali.
Jídlo, pití, všechno bylo
a také se soutěžilo.
Kdo že vyhrál? Chcete vědět?
Tak nemáte doma sedět.
Příště přijďte, uvidíte
a také se pobavíte.
Ilona Císařová

VOLEJBALOVÝ KLUB
Milí sousedé. Rok se s rokem sešel a
Volejbalový spolek v Opatovci má za sebou
další sportovní sezónu. Proto jsme se rozhodli
pro malé shrnutí uplynulého roku 2011. Naši obec v loňském
roce reprezentovaly dva týmy volejbalistů a volejbalistek, se
kterými jsme se zúčastnili hned tří turnajů mezi týmy
z Javorníka, Svitav, Opatova, Damníkova a České Třebové.
Rádi bychom poděkovali obci a to zejména panu starostovi
Martinu Smetanovi za podporu a to nejen finanční v podobě
příspěvku 2 000 korun, ale také za možnost pořádat jeden ze tří
turnajů přímo v Opatovci na našem víceúčelovém hřišti, kde se
dokonce podařilo Opatoveckému prvnímu týmu po lítém boji
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porazit všechny ostatní soupeře a získat tak v konečném
hodnocení první místo. Tento tým potvrzuje svoji úspěšnost a
trvalou formu i na ostatních turnajích, kde se jim daří
obsazovat přední pozice ve výsledných listinách. Byli bychom
rádi, aby se námi pořádaný jarní turnaj stal v obci tradicí a
volejbalový sport získával stále více příznivců a i případných
dalších nových rekrutů do našich řad. Pokud byste se rádi
dozvěděli více o Volejbalovém spolku v Opatovci, kontaktujte
prosím pana Standu Hartmana, nebo paní Hanku Teleckou,
kteří Vám rádi sdělí vše potřebné. Těšíme se na Vás.
Ondřej Pešek

TJ SOKOL OPATOVEC
Rozpis utkání mužů III. třídy – jaro 2012:
Hradec n. Sv. - Opatovec
Opatovec – Rohozná
Opatovec - M. Trnávka
Vendolí - Opatovec
Opatovec - Jedlová
Mor. Třebová C - Opatovec
Opatovec - Křenov
Chornice - Opatovec
Opatovec - Radiměř
Třebařov - Opatovec
Opatovec - Linhartice
Březová n. S. B - Opatovec

So 31.3.
So 7.4.
So 14.4.
So 21.4.
So 28.4.
Ne 6.5.
So 12.5.
So 19.5.
So 26.5.
So 2.6.
So 9.6.
Ne 17.6.
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16:30
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V prvním novoročním týdnu proběhla
v naší obci již po čtvrté Tříkrálová sbírka.
Uveřejňujeme výsledky Tříkrálové sbírky
2012, jejíž celkový výtěžek pro okres Svitavy za letošní rok
činí 336 095 Kč, což je o 13 617 Kč více než v roce 2011.
Rozdělení podle obcí:
Brněnec

16 790,-

Březová n. Sv.

21 818,-

Hradec n. Sv.

25 658,-

Javorník

6 627,-

Kamenná Horka

3 330,-

Koclířov

18 197,-

Opatov

18 932,-

Opatovec

13 942,-

Pohledy

5 848,-

Radiměř

20 863,-

Rudná

1 945,-

Sklené

2 410,-

Svitavy

168 956,-

Vendolí

8 521,-

Želivsko, Horákova Lhota

2 258,-

CELKEM

336 095,-

Srdečně děkujeme všem koledníkům a všem štědrým
dárcům.
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OCHUTNÁVKA OVOCNÝCH VÍN
Dne 14. 1. 2012 se uskutečnil již 13.
ročník ochutnávky domácích vín. Tak
jako každý rok byly vzorky přijímány už
v pátek 13. 1. 2012, aby všechny měly
stejnou teplotu. Letos bylo přihlášeno 39
vzorků, nejvíce byl zastoupen rybíz a poté
směsky. 72 degustátorů rozhodlo o tomto
pořadí:
1. Beneš Jiří
2. Zelinka Libor
3. Císař Petr

Opatovec
Svitavy-Lačnov
Opatovec

rybíz
směs
směs

Po skončení degustace všichni obdrželi občerstvení a mohli
popíjet zbylé vzorky vína. Krásný večer nám zpříjemnil pan
Jiří Bureš pěknou muzikou. Poděkování patří všem sponzorům,
bez jejich pomoci by akce byla těžko uskutečnitelná.
Vlastimil Vašátko

PŘIPRAVUJE SE VE SVITAVÁCH
Výběr z březnového programu:
5.3.

9.3.

(PO 17.30h) Klub Tyjátr
Arnošt Goldflam – autorské čtení z nové knihy
Pravdivé výmysly
(PÁ 19.30.) Fabrika SY
Ples dechových hudeb
- 18 -

11.3.

12.3.

16.3.
17.3.

18.3.

20.3.

24.-25.3.

30.3.

30.3.

(NE 10-11h) Klub Tyjátr
Pohádková neděle – promítání pohádek pro
nejmenší.
(PO 19h) Fabrika SY
Brněnský komorní orchestr Czech virtuosi
s mladou americkou houslistkou Esther Yoo.
(PÁ 20h) Klub Tyjátr
Koncert kapely Hadry z těla + host
(SO 19h) Klub Tyjátr
Koncert kapel Dirty Way + W.A.F. + Last
Time
(NE 15h) Divadlo Trám
Malé divadélko Praha: O Sněhurce – loutková
pohádka.
(ÚT 19h) Fabrika SY
Koncert Robetr Křesťan & Druhá tráva –
průřez tvorbou kapely Roberta Křesťana.
(SO – NE) Náměstí Míru
Přivítání jara na náměstí Míru – zahájení jarní
turistické sezóny, biojarmark,
vynášení Morany, koncerty, sportovní aktivity
na stadionu.
(PÁ 17h) Fabrika SY
Na muzice ve Fabrice – k tanci hraje dechový
orchestr Svitavská dvanáctka.
(PÁ 19h) Klub Tyjátr
Československá rockotéka

V dubnu připravujeme:
4.4.

(ST 19h) Fabrika SY
Hana a Petr Ulrychovi + Javory

- 19 -

20.-21.4.

(PÁ – SO) Fabrika SY
10. ročník Festivalu amatérských pěveckých
sborů.

Více informací o svitavském kulturním programu naleznete na
www.kultura.svitavy.cz .

PODĚKOVÁNÍ
Dne 15. ledna 2012 dotlouklo laskavé srdce naší maminky,
paní Štěpánky Benešové.
Děkujeme všem spoluobčanům, přátelům a známým za účast
na posledním rozloučení, za projevy soustrasti a za květinové
dary mamince.
Sourozenci Benešovi

INZERCE
Hořovský - Kominictví
Čištění a kontrola spalinové cesty
tel: 608 498 610
kominictvijiri@seznam.cz
práce i o víkendech

Uzávěrka příspěvků do dalšího vydání
Opatoveckého občasníku je 27. 5. 2012
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