OPATOVSKÝ ZPRAVODAJ
květen 2017
ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
DOMÁCÍ KOMPOSTÉRY budou k vyzvednutí v týdnu od 9. 5. na OÚ (pro občany, kteří si je na OÚ
v minulém roce objednali).
Cílem této služby občanům je, aby bioodpad nebyl ukládán do kontejnerů na komunální odpad, protože
obec potom za tento odpad musí platit skládkovné. Mimo to, odpad jako tráva, listí nebo shnilá jablka atp.
DO KOMUNÁLNÍHO ODPADU NEPATŘÍ, stejně jako např. stavební suť, nábytek, televize, koberce,
záchodová mísa, části autovraků, což jsou věci, které se běžně objevují dokonce i v kontejnerech na plasty!

NEBEZPEČNÝ ODPAD a BIOODPAD, který se do kompostérů nevejde (např. větve), je po domluvě
možné ukládat na určené místo k obecnímu úřadu (tel. 461 593 154).

STAVEBNÍ PARCELY - všech 14 stavebních parcel na kraji Opatova již bylo prodáno, a protože jde o
zdlouhavý proces, byla v minulém roce zahájena projektová příprava lokality nad bývalou konírnou pro cca
10 - 15 rodinných domů.

V Opatově začíná mapování hranic pozemků v zastavěné části obce
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, mapování je naplánováno na tři roky. V letošním a příštím roce komise složená ze
zaměstnanců katastrálního pracoviště ve Svitavách (p. Rybičková - předseda komise, p. Lukeš) a ze zástupců
obce (p. Petruň a p. Votroubek) 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 komise ale vyšetří stavby, které podléhají zápisu do katastru, zapsané nejsou a 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 vlastníci opět ušetří za geometrický plán a k budoucímu
vypořádání vlastnictví bude stačit katastru doložit pouze právní listinu.
Šetření hranic s prvními vlastníky začíná v úterý 23. 5. 2017 na dolním konci obce a na tento rok je
naplánována část od dolního konce po mysliveckou chatu. Vlastníci se o šetření hranic svých parcel dozví
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 soupise 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.
Pokud hranici netvoří např. plot, obrubník, kraj asfaltu, zdivo stavby, je třeba jiným vhodným způsobem
označit hranice. Obec nakoupila plastové mezníky, jimiž se budou hranice pozemků označovat.
Ing. Eva Kunčáková, vedoucí oddělení aktualizace katastru nemovitostí, Katastrální pracoviště Svitavy

ZPRÁVY Z FOTBALU

V únoru proběhla volební výroční schůze TJ Opatov, kde bylo zvoleno nové
vedení oddílu. Předsedou se stal Jaroslav Petruň, novými členy výboru jsou také Jakub Kalánek –
místopředseda, Lukáš Křivka – jednatel, dále Jan Havlát – pokladník a Tomáš Popelka, kteří již ve výboru
fotbalového oddílu působili. Nový předseda formuloval jasný cíl, kterým je zajištění co nejdelšího fungování
mužského fotbalu v Opatově, v této, pro sport nelehké době, kdy hráčů, potažmo oddílů na vesnici rapidně
ubývá. Výbor si dále klade za cíl udržení a rozvoj mládežnické kopané a zajištění odpovídajících podmínek
jak pro hráče, tak zejména pro trenéry – Jakuba Kalánka a Jana Havláta, kteří činnost vykonávají zadarmo
a ve svém volném čase, za což jim patří obrovské poděkování.
Závěrem bychom chtěli poděkovat končícím členům vedení, jednateli Otto Matoušovi a místopředsedovi
Pavlu Fukarovi za práci a čas věnovaný fotbalovému oddílu. Speciální poděkování patří dlouholetému
předsedovi Bedřichu Večeřovi.
Za TJ Opatov Lukáš Křivka – jednatel
6. 5. TJ Opatov – Jaroměřice 20. 5. TJ Opatov – Linhartice 27. 5. TJ Opatov - Morašice (vždy od 17 h)

29. 4. (sobota) OČKOVÁNÍ PSŮ – s sebou očkovací průkazy, poplatek za očkování je 80,- Kč.
9 h parkoviště u Opatovské hospody, 11 h parkoviště u základní školy, 12 h parkoviště u Kučerů,
13 h u Petruňů, 13.30 h Zádolka.

29. 4. (sobota!) od 17 h PÁLENÍ ČARODĚJNIC na motokrosovém závodišti
občerstvení zajištěno (točené pivo, destiláty, nealko, teplé nápoje, gril i udírna v provozu)

13. a 14. 5. tradiční OPATOVSKÁ POUŤ, 14. 5. POUŤ v kapli sv. Jana Nepomuckého v 10 h
15. 5. (pondělí) od 18 h v zasedací místnosti OÚ – schůzka k organizaci DĚTSKÉHO DNE,
zveme všechny, kdo se na DD chtějí nějak podílet , dětský den „Pohádkový les“ se bude konat 3. 6.

Od 2. 5. do 19. 5. se na OÚ platí tábory (větší děti a taneční 800,- Kč, malé děti – podmínka
bydliště v Opatově, 600,- Kč, ost. 800,- Kč). Přihlásit se ještě můžete na taneční tábor 17. 7. – 21. 7. a
několik volných míst je na táborech pro malé děti 31. 7. – 4. 8., 14. 8. – 18. 8., tábor v termínu 10. – 14. 7. je
naplněný, až přeplněný , více info v nejbližších dnech na www.obecopatov.cz a při platbě.

TENISOVÝ KURT je k dispozici ZDARMA, klíče od kurtu si můžete zapůjčit v Opat. hosp., tel. 603862694
KRONIKÁŘ – zastupitelstvo obce schválilo nového kronikáře, o vedení kroniky se v následujících letech
bude starat Z. Křivková, Vl. Pupíkovi za dlouholeté a zodpovědné vedení kroniky znovu děkujeme!
V aktualitách na www.obecopatov.cz najdete info z Pardubického kraje (např. olympiáda mládeže, kraj.
rada seniorů, zvýšení mezd řidičům linkových autobusů, soutěž Cyklopecky, finance pro začínající včelaře).

OPATOVSKÁ KNIHOVNA

otevřeno vždy ve čtvrtek od 14 do 17 h
5. 5. končí Velká čtenářská soutěž pro děti a mládež, poslední pracovní listy vybíráme ve čtvrtek
11. 5.! Tento týden si děti mohou přijít knihu do soutěže půjčit a mají ještě 14 dní na přečtení !

OPATOVSKÁ HOSPODA: 26. 4. od 15 h POSEZENÍ S HARMONIKOU , 1. 5. ZAVŘENO (sanitární den)
MATEŘSKÁ ŠKOLA
10. 5. ZÁPIS DO MŠ v 16 h v budově mateřské školy (třída nad školní jídelnou).
25. 5. PŘEDNÁŠKA v MŠ od 16 h – v budově MŠ (nad školní jídelnou) přednáška PaedDr. Magdaleny
Zemánkové na téma LOGOPEDIE (vývoj řeči u dětí 3 -6 let, poruchy řeči, prevence, náprava řečových vad aj.).
V případě zájmu kontaktujte vedoucí učitelku MŠ - Bc. Denisu Holasovou, tel: 739 013 018.
Těšíme se na Vás!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzávěrka příspěvků do červnového zpravodaje je 25. 5. 2017.

