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OBECNÍ ÚŘAD
V týdnu od 1. do 4. 7. 2019 bude obecní úřad z důvodu
rekonstrukce uzavřen.
Žádáme rodiče dětí z mateřské školy, aby neparkovali na
chodníku před budovou obecního úřadu, a tím neznemožňovali
výjezd ostatních občanů z vedlejší místní komunikace.
K parkovaní lze také využít přilehlý prostor u hasičské
zbrojnice.

POPLATKY
Upozorňujeme občany, že splatnost druhé poloviny poplatku za
svoz komunálního odpadu je 31. srpna 2019.

SBĚR ŽELEZA
Obecní úřad pořádá sběr starého železa v pátek 14. 6. 2019,
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 28. 7. 2019 od 9:00
do 11:00 hodin.
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DIGITALIZACE HRANIC POZEMKŮ
V OPATOVCI
Katastrální pracoviště ve Svitavách v zastavěné části obce
Opatovec zahájilo obnovu katastrálního operátu mapováním.
Jedná se společně s pozemkovými úpravami o nejpřesnější
formu obnovy katastrálního operátu. Výsledkem má být nová
digitální mapa, která bude odpovídat skutečné situaci v obci.
Činnost je to časově velmi náročná, pro vaši lepší představu je
mapování v Opatovci naplánováno na dva roky. V letošním a
příštím roce komise složená ze zaměstnanců katastrálního
pracoviště ve Svitavách (paní Rybičková - předseda komise a
paní Roušarová) a ze zástupců obce obejde s vlastníky hranice
jejich pozemků, které viditelně označí a odsouhlasí svým
podpisem v soupise nemovitostí. Komise zároveň na místě určí
skutečný druh pozemku, který se může lišit od druhu pozemku
evidovaného v katastru nemovitostí, vyšetří změny obvodů
staveb a dvorů na stavebních parcelách.
Výhodou pro vlastníky bude, že drobné změny v rámci
stavební parcely si nebudou muset nechat zapisovat do katastru
geometrickým plánem a listinami, které by si, pokud by
neproběhlo mapování, musel vlastník na svoje náklady opatřit.
Pokud ale komise zjistí stavby, které podléhají zápisu do
katastru a zapsané nejsou, nebo stojí na jiném druhu pozemku
než stavebním, bude vlastníky vyzývat k odstranění nesouladů
s údaji katastru a geometrický plán a listiny bude třeba do
stanoveného termínu doložit. V případě zaplocení do
sousedního vlastnictví, zaplocenou část komise oddělí,
oparceluje a opět vlastníci ušetří za geometrický plán a
k budoucímu vypořádání vlastnictví bude stačit katastru doložit
pouze právní listinu.
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Souběžně se šetřením hranic bude probíhat zaměření
vyšetřených hranic, obvodů staveb a uzavřených dvorů, které je
plánováno do jara roku 2021. Následovat bude zpracování
naměřených dat a tvorba nové digitální mapy. Ta bude
vystavena před dokončením mapování na obci a všichni
vlastníci budou k vystavení pozváni a seznámeni s výsledky
mapování, zejména se změnami ve výměrách jejich pozemků,
které budou konečně odpovídat skutečnému zaměřenému stavu
venku. Ukončení všech prací a zavedení nové mapy do katastru
nemovitostí je plánováno do listopadu 2021.
Šetření hranic s prvními vlastníky začíná v pondělí 16. 9. 2019
v části Český Lačnov. Vlastníci se o šetření hranic svých parcel
dozvědí minimálně s týdenním předstihem v doporučeném
dopise, ve kterém bude uveden přibližný čas, kdy komise dojde
k jejich parcelám. Ráda bych zdůraznila, jak je důležitá
přítomnost vlastníků. Šetřící komise může bez přítomnosti
vlastníka vyšetřit hranice sama. Není nutné mít v soupisu
nemovitostí vlastníka podepsaného. Určitě se mnou budete ale
souhlasit, že průběh vlastnických hranic odsouhlasený
sousedícími vlastníky lépe zabrání do budoucna možným
konfliktům o určení vlastnictví. Komise má ze zákona
o zeměměřictví právo vstupovat na pozemky i
do uzavřených dvorů a na vaše požádání se zaměstnanci
katastrálního pracoviště prokáží úředním průkazem ke vstupu
na nemovitosti.
Před zahájením šetření hranic by měli mít vlastníci nemovitostí
trvalým způsobem označeny hranice svých pozemků. Pokud
hranici netvoří např. plot, obrubník, kraj asfaltu, zdivo stavby,
je třeba jiným vhodným způsobem označit hranice. Obec
zajistila plastové mezníky, jimiž si bude označovat hranice
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svých pozemků. Tyto mezníky budou k dispozici i pro ostatní
vlastníky.
Ing. Eva Kunčáková,
vedoucí oddělení aktualizace katastru
nemovitostí
katastrální pracoviště Svitavy

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.

DĚTSKÝ DEN
pořádá obec Opatovec společně s místními
organizacemi dne 15. 6. 2019 od 15:00
hodin na hřišti TJ Sokol Opatovec.
V 15:00 hodin předvedou družstva malých
hasičů z Opatovce ukázky požárního útoku a soutěžních
disciplín. Poté bude pro rodiče a jejich ratolesti připraveno
zábavné odpoledne spojené s plněním úkolů. Děti se mohou
těšit na atrakce na hřišti.
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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.

LETNÍ KINO
Jak jsme již v předešlém občasníku napsali, v
sobotu
dne
10. 8. 2019 po setmění (asi v 21:00 hodin) se
uskuteční na místním fotbalovém hřišti promítání
letního kina. Bude se promítat česká komedie Po
čem muži touží (2018).
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
15. 6./SO/
Hřebečský slunovrat
Vystoupí: Jelen, Sto zvířat, Mňága a Žďorp atd.
22. 6./PÁ/
Festival Vzadu v sadu
zahradní hudební benefiční festival při příležitosti
otevření sadu Olgy Havlové.
Dětem vstup zdarma v doprovodu rodičů, pro děti
divadlo Jójo a tvoření.
28. - 29. 6./PÁ – SO/ Festival Rosnička
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13. 7./SO/

Pivní slavnosti – náměstí Míru

-7-

Prázdniny v Parku JanaPalacha:
Letní kino: 15.6., 21.6., 1.7., 3.7., 5.7., 8.7., 10.7., 12.7., 15.7.,
17.7., 19.7., 22.7., 24.7., 26.7., 29.7., 31.7., 2.8., 5.8., 7.8., 9.8.,
12.8., 14.8., 16.8., 19.8., 21.8., 23.8., 26.8. a 28.8.2019
Promenádní koncerty: 7.7., 21.7., 4.8. a 18.8.2019
Pohádky pro děti: 14.7., 28.7. 11.8. a 25.8.2019
30. 8./PÁ/
31. 8./SO/
1. 9./NE/

koncert kapely Slza: náměstí Míru
Slavnost dechových hudeb – náměstí Míru
Pouť ke svatému Jiljí – náměstí Míru

Z MINULÝCH AKCÍ
UKLIĎME ČESKO
Dne 7. dubna jsme se sešli v hojném počtu čtyřiceti účastníků
na 3. ročníku akce Ukliďme Opatovec, ukliďme Česko.
V České republice to byl už šestý ročník. Zapojily se v okolí i
obce Vendolí, Svitavy, Mikuleč, Janov a Opatov. Prošli jsme
silnici za naší obcí směrem k Mikulči a dále odpočívadlo u
hlavní silnice směrem na Litomyšl. Celkem se nasbíralo 75
pytlů odpadků, 7 obrazovek, několik pneumatik a hromada
kabelů. Mezi zúčastněnými byli i mladí hasiči, kteří stejně jako
ostatní ochotně a pilně sbírali odpadky a protahovali se křovím.
Před polednem jsme rozdělali oheň, opekli buřty a užívali si
jarní počasí, které bylo celý den nádherné. Jako příjemný
bonus na závěr jsme se zpět k domovům svezli hasičským
autem. Děkuji moc všem zúčastněným, že přišli, a Obecnímu
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úřadu Opatovec za pomoc s organizací. Mám radost, že je
o dobrovolnictví zájem, a tak doufám, že i příští rok se opět
sejdeme.
Miriam Merkudová

Letos se už popětadvacáté konala v sobotu 18. května za
spolupráce základní a mateřské školy a obecního úřadu
v kulturním domě oslava Dne matek.
Program byl velmi pestrý a nesl se v duchu školního tématu:
„Hrajeme si na 100 věcí“.
Sobotním odpolednem nás provázeli moderátoři Matěj, Tom,
Klára a Jana – naši letošní páťáci.
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Ačkoli po propršeném týdnu právě v sobotu vykouklo
sluníčko, byla návštěvnost opět vysoká. A to nejen z řad
maminek, babiček, tetiček, ale přibývá i tatínků. Jsme rádi, že
svou hojnou účastí občané oceňují svědomitou práci učitelek
mateřské i základní školy a jejich svěřenců.
Tak jako celé jaro se i začátek představení nesl v duchu
proměnlivého počasí, kdy se vařila duha, i svítilo sluníčko.
Celé publikum poté roztleskal tanec Letkiss v retro stylu, který
nacvičily děti z MŠ s paní učitelkou Anežkou. Skvělým
zpestřením byla scénka školáků o natáčení komedie Slunce,
seno, Opatovec, kde se jistě někteří našli. Myslím, že program
byl velmi vtipný a všichni měli důvod se zasmát. Po přestávce
děti ze školky zahrály pohádku O červené Karkulce a kroužek
Šikulů pod vedením paní učitelky Telecké předvedl, jak to
může také chodit v cestovní kanceláři Hurá Voraz!, když si
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slečna Vybíravá v podání Matěje Peška nemůže najít ideální
dovolenou.
I díky krásným kostýmům měla velký úspěch představení
školních dětí, které hrály a tancovaly v choreografiích paní
učitelky Telecké z kroužku Šikulové. Za hodiny strávené
přípravou jí patří nemalé poděkování.

Velký dík patří též paní učitelce Sejbalové, která vede ve škole
kroužek hraní na flétnu. A když děti na této akci předvedly, co
se naučily, sklidily veliký potlesk.
Letos již potřetí zatancovaly dívky ze základní školy své
sestavy aerobiku, které se společně naučily v kroužku s paní
Peňázovou, která si také zaslouží poděkování.
A samozřejmě nesmím zapomenout poděkovat panu Jiřímu
Burešovi za ozvučení sálu.
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Ve svých poděkováních nemohu vynechat kulturní komisi,
která připravila sál a občerstvení a také děkuji tatínkům, kteří
pomohli s roznesením kávy a zákusků během přestávky.
Myslím, že se oslava vydařila a všichni odcházeli se
spokojenými úsměvy na rtech.
Lenka Pešková

MATEŘSKÁ ŠKOLA
V dubnu se již tradičně konaly jarní dílny pro rodiče a děti.

Rodiče si se svými dětmi mohli vyrobit spoustu krásných
výrobků – travičku plnou kytiček, vyfouklé vajíčko zdobené
ubrouskovou technikou, velikonoční přání, kuřátko ve skořápce
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a zajíčka z papíru. Celé odpoledne se neslo v klidné a
pohodové atmosféře.
Dne 9. května se konal v mateřské škole zápis nových dětí.
K zápisu přišlo 12 dětí a všechny byly přijaty. Jsme rádi, že
o školku mají zájem i nově nastěhovaní obyvatelé.
V sobotu 18. května proběhla v kulturním domě oslava Dne
matek. Děti z mateřské školy předvedly taneční vystoupení na
písničky Mateřinky a Kluci, kluci s klukama od pánů Svěráka a
Uhlíře. Předškolní děti zahrály pohádku Červená Karkulka a
zatančily na skladbu Letkiss. Vystoupení se dětem velice
povedlo.

Budoucí prvňáčci jsou pozváni do základní školy, kde si
prohlédnou třídy a vyzkouší si, jaké to je v první třídě. Dále
si pro ně připravila základní škola na 6. června společný výlet
do ZOO Olomouc. Předškoláci se už nedočkavě těší.
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A co nás ještě čeká?
Na závěr školního roku se rozloučíme s předškoláky na
Zahradní slavnosti, která se bude konat na místním fotbalovém
hřišti.
A na poslední den ve školním roce jsme naplánovali společný
výlet rodičů s dětmi. Navštívíme Pradědovo muzeum
v Bludově, kde bude připravený program pro děti. Doufáme, že
se počasí vydaří a společný výlet si užijeme.
Přejeme prosluněné léto plné pohody a krásných zážitků.
učitelky MŠ

V období velkých prázdnin bude mateřská
škola uzavřena
od 15. 7. 2019 do 16. 8. 2019

V měsíci červenci bude školka z důvodu
rekonstrukce OÚ přesunuta do ZŠ
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Školní družina
I

v letošním školním roce byla naplněna kapacita 30
dětí ve školní družině, a tak některé děti, které o ni
měly zájem, ji navštěvovaly jen nepravidelně.
Program družiny navazoval na školní projekt
„Hrajeme si na 100 věcí“ a družinová hra dostala
název Hrajeme si na království.
Každý žák obdržel na začátku hrací kartu s políčky, která si
vybarvuje podle předem daných pravidel za plnění různých
úkolů. Když jsou na kartě všechna políčka vybarvena, posune
se v královské hierarchii o úroveň výš (kašpárek, páže, kníže,
rytíř...) a zároveň dostane novou prázdnou kartu. Kdo první
dosáhne úrovně král, bude vítězem družinové hry. Hra je
rozdělena do pěti témat, která během dvou měsíců prolínají
všemi činnostmi školní družiny. Jen namátkou – vyráběli jsme
mapy inspirované cestovatelskými objevy, natáčeli vymyšlené
scénky, uspořádali módní přehlídku, navrhovali obal knihy,
vyráběli časopis, vymýšleli jídelní lístky apod.
Každé téma je zakončeno uspořádáním zábavného odpoledne.
Poslední zábavný den k ukončenému tématu Hrajeme si na
kuchaře se inspiroval televizní soutěží MasterChef Česko. Děti
soutěžily v týmech i jako jednotlivci ve svých kategoriích.
Vytvářely ovocné i zeleninové saláty, jednoduché dezerty,
poznávaly bylinky, druhy sýrů, vymýšlely zdravou svačinku,
koktejly, prostíraly, zdobily a hlavně si to užívaly.
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Měly bohatý výběr ingrediencí, neboť škola využila
doprovodné programy, které jsou součástí akcí Ovoce a
zelenina do škol a Mléko do škol a objednala ochutnávkový
koš ovoce, zeleniny a mléčných výrobků. Po soutěži jsme si na
vytvořených dílech pochutnali, zahráli si zábavné hry a vše
pomohli uklidit.

Projektový den
Témata družinové hry:
 Hrajeme si na cestovatele, objevitele, vynálezce
 Hrajeme si na herce a filmaře, divadelníky
 Hrajeme si na spisovatele a novináře, reportéry
 Hrajeme si na módní návrháře, kuchaře a designéry
 Hrajeme si na zoology a botaniky
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MasterChef Česko
Akce v měsících březen, duben a květen:
7. 3. – Hudební představení Tajemství písniček - 1. -3. třída
14. 3. – 2. kolo přírodovědné soutěže - Anatomie člověka
18. 3. – Okresní kolo v recitační soutěži
20. 3. – Projektový den Vesmír
18. 3. – 22. 3. - Týden s knihou (společné čtení)
22. 3. – Matematický klokan
3. 4. – Zápis dětí do 1. třídy
5. 4. – 3. kolo přírodovědné soutěže – Živočichové + náhradní
první kolo přírodovědné soutěže - Ekologie
30. 4. – Návštěva Městské knihovny ve Svitavách - 1. třída
13. 5. – Rodičovské schůzky s dětmi
15. 5. – 4. kolo přírodovědné soutěže - Rostliny
18. 5. – Den matek, kulturní program
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21. 5. – Fotografování
21. 5. - Edukační hodina pro předškoláky - 1. setkání
28. 5. – Den pro rodiče, spaní ve škole
28. 5. – 31. 5. – Sběr papíru

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V uplynulých třech měsících oslavili svá životní jubilea tito
spoluobčané:
88 let Josef Chadima
Marie Jokešová
85 let Věra Hárovníková
84 let František Kalánek
80 let Ludmila Havlíková
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75 let Josef Lopour
Petr Chodil
70 let Marie Bidmonová
Ludmila Roušarová
Josef Mareš
Oldřich Parák
Věra Klimešová
60 let Jana Grundová
Zdeňka Melšová
Hana Sokolová
50 let Kamil Sejkora
18 let Robin Chvála
Všem oslavencům přejeme do dalších let pevné zdraví, stálý
optimismus a radost ze života!
Úmrtí:

Helena Janková

Narození:

Jakub Vymazal
Tereza Matějková
Daniel Pávek

HASIČI OPATOVEC
Chceme se s vámi podělit o radost z krásného vítězství starších
žáků SDH Opatovec na okrskové soutěži v požárním sportu ve
Vendolí. Po nepříliš vydařené štafetě, ale dvou úžasných
požárních útocích, získalo družstvo starších žáků zlato.
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V této soutěži přišlo nasbírat zkušenosti i naše nové družstvo
mladších žáků. I když se umístili na 4. místě, bojovali velmi
urputně a projevili mnoho šikovnosti. Věříme, že v příštích
soutěžích dosáhnou na medailové pozice.
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18. května jsme s mladými hasiči podnikli cyklovýlet do
sousedního Opatova, kde se konala akce k otevření nové
hasičské zbrojnice. Děti měly možnost shlédnout novodobou i
starou požární techniku, podívat se na vyprošťování zraněných
z auta. Ukázku provedli profesionálové ze Svitav. Dále shlédly
požární útok mladších žáků z Opatova. A na závěr si
zadováděly ve skákacím hradu.

ZAHRÁDKÁŘI OPATOVEC
Zahrádkáři Opatovec si vás dovolují pozvat na společný výlet
v sobotu 29. června 2019. Navštívíme poutní kostel sv. Jana
Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou,
prohlédneme si sklářskou huť ve Škrdlovicích a zahradu
japonského typu ve Sněžném u Nového Města na Moravě.
Cena zájezdu je 300,- Kč, bližší informace podá Markéta
Rybičková, tel.: 605 837 910
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PARTA SOUSEDŮ
V sobotu 22. 6. 2019 proběhne výlet
na kolech. Trasa výletu povede
malebným údolím Tiché Orlice
rovinatým terénem. Výlet bude
celodenní (délka cca 30 km) a
kapacita výletníků je omezená z důvodu přepravní kapacity
Českých drah.
Závazné přihlášky přijímá paní Kloudová do 10. 6. 2019 na
obecním úřadě, kde budou i podrobné informace, nebo na tel.
čísle 604 954 116. Výletu se mohou zúčastnit děti pouze
v doprovodu dospělé osoby. Těšíme se na Vás.
Parta sousedů 😊

TJ SOKOL OPATOVEC
Tabulka I. B třídy mužů:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Tatenice
Jiskra 2008
Semanín
Pomezí
Jablonné n. O.
Lanškroun B
Sloupnice
Mor. Třebová B
Libchavy
Dolní Újezd B
Opatovec

17
16
15
10
11
9
8
10
9
8
8

4
2
3
4
3
5
7
2
2
3
4

2
5
5
9
9
9
8
11
12
12
11
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62:26
67:42
54:31
42:40
35:31
57:53
41:40
44:45
67:51
47:49
36:50

58
51
48
37
36
35
34
33
31
30
30

12. Žichlínek
13. Janov
14. Řetová

7
5
2

5 11
6 12
2 19

41:57
46:58
24:92

27
23
10

Zbývá sehrát:
Řetová - Opatovec
Opatovec - Mor. Třebová B
FS Jiskra 2008 – Opatovec

Ne 2. 6. v 16:00
So 8. 6. v 17:00
So 15. 6. v 17:00

Uzávěrka příspěvků do dalšího občasníku je 15. 8. 2019
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