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Vážení spoluobčané,
dovolte mi se trochu poohlédnout za letošním rokem,
ve kterém to bylo jako na houpačce.
Rok 2020 v klidu začal, nikdo nepředpokládal, že to nebude rok stejný jako každý jiný. Ale, jak jsme záhy zjistili, rok to byl výjimečný a nepodobal se žádnému, jaký
jsme zažili. Na jaře, kdy nás „přepadla“ koronavirová
epidemie, byla situace všelijaká, nikdo nic nevěděl, ale
bylo potřeba reagovat rychle. Proto se nedá zapomenout, jak skvěle lidé v Opatově okamžitě zareagovali na
naši výzvu k ušití roušek, tehdy velmi nedostatkových.
Celkem to bylo cca 800 ks roušek a 40 ks respirátorů,
které byly dále poskytnuty hasičům, zaměstnancům
prodejen a pošty, důchodcům…, část byla předána
také pečovatelské službě Světlanka.
Koronavirus narušil všechny plány, některé akce se
konat nemohly, chyběly tradiční velké obecní akce
jako Pálení čarodějnic, Dětský den, Setkání seniorů nebo Adventní jarmark… Některým ale bylo přáno (najdete je ve fotogalerii), vydařily se, proběhly bez následných komplikací, a bylo vidět, že si
je v době „nedostatku“ lidé i více užívají. A k tomu
nás má možná současná situace vést, třeba se příště budeme víc těšit a považovat si, že můžeme…
Nejistotu, která provázela celý rok, připravovat – nepřipravovat, bude povoleno – bude na poslední chvíli
zakázáno…, si všichni vyzkoušeli na vlastní kůži, ať už
jako zaměstnavatelé, zaměstnanci, pořadatelé nebo
návštěvníci… Pro nikoho příjemné, ale přestáli jsme to.
I letos se, stejně jako v předchozích letech, pracovalo na
velkých obecních projektech, podívejte se na ně v oddílu Dokončené investiční akce a v Plánovaných investičních akcích zase najdete, co se chystá do budoucna.
Pro příští rok musíme v rozpočtu, kvůli koronavirové
krizi (rozpočtové určení daní, atd.), počítat s nižšími
příjmy od státu a s propadem tržeb za dřevo (kůrovec).
Opatov je ale silná obec, dobře hospodaříme a dlouhodobě se nám daří získávat finanční prostředky z různých dotačních programů. A nakonec je to stejné jako
v domácích rozpočtech, když jsou finance omezené,
vybere se nejdůležitější a na co není, se nekupuje…
Zmatek letošního roku, který se velmi dotýkal pohostinství, zavřít – otevřít, zavřít – otevřít… jsme v obecní
restauraci Opatovská hospoda zvládli se ctí. Provoz běžel, jak jen to bylo možné, a čas bez hostů jsme využili
k renovaci a nutným opravám. Prostor se občerstvil a
bude zase nějakou dobu sloužit. Pro další rok si přejeme více hostů než nemilých zákazů.
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Také v ZŠ se statečně potýkali, nakonec téměř celý
školní rok, s nelehkou distanční výukou. Paní učitelky,
rodiče a děti ale zvládli, co jim bylo kvůli koronaviru
„naservírováno“. Určitě se všichni během této doby
naučili něco nového – učitelé např. jinou formu práce, děti musely být více samostatné, rodiče se svými
dětmi pobyli více, než by normálně mohli, a třeba
si i mnozí všimli, jak náročná je učitelská profese.
Všichni si přejeme, aby děti chodily zase do školy, nic
lepšího zatím nikdo nevymyslel, je to nutné nejen pro
sociální kontakt, ale hlavně jde o úroveň vzdělávání.
Tento rok byl velmi náročný na přizpůsobení se změnám, byl o hledání nových cest a řešení. Mimo těžkostí každému přinesl určitě i něco dobrého, minimálně
zklidnění, více času s rodinou, více času na činnosti, na
které by normálně čas nebyl, připomenutí si toho, co je
opravdu důležité…
Přeji si pro nás všechny, ať je příští rok rokem obnovy
a restartu v ekonomice a službách, ať je mezi lidmi více
klidu a zdraví, ať všechno dopadne nejlépe, jak může,
a ať je rok 2021 zase co nejvíce „normální“.
Ing. Petr Kovář, starosta
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DOKONČENÉ INVESTIČNÍ AKCE v roce 2020
UKONČENÍ PROJEKTU „REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ“
Práce na fotbalovém hřišti začaly minulý rok projektem „Rekonstrukce fotbalového hřiště s přírodním trávníkem
a závlahou“, tj. v minulém roce se „dělal“ nový trávník s rozvodem závlahy, přeložka vodovodu, opěrná zeď, vodovodní vrt, oprava domku. V letošním roce se na projekt navázalo a obec svépomocí dokončila celkovou rekonstrukci – oplocení celého areálu, dokončení opěrných zdí, oprav domku, instalace zábradlí, lavic, nátěry, instalovaly
se vstupní brány, dělaly terénní úpravy, atd. K probíhajícím intenzivním pracím směřujícím k dokončení projektu
a předání hřiště k užívání přibyla od letošního března ještě údržba trávníku (sekání, hnojení, správná závlaha).
Hřiště bylo slavnostně otevřeno a předáno k užívání TJ Opatov 11. 7. 2020.
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DEMOLICE DOMU čp. 151 (Smola)
Po demolici a úklidu bude část pozemku zpevněna pro parkování osobních automobilů a část bude osázena zelení.
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OPRAVA KOMUNIKACÍ V OBCI – 6. etapa
Za finančního přispění firem POLAK CZ a Farma Opatov byly opraveny nejhorší části „spodní“ komunikace
Opatov – Dětřichov (od odbočky k bioplynové stanici směr Dětřichov).

SBĚRNÝ DVŮR
V letošním roce proběhla příprava žádosti o dotace, oplocení a vybavení k zajištění provozu sběrného dvora.

PRÁCE V KULTURNÍM DOMĚ
Na jaře jsme vymalovali malý sál, chodbu a sociální zařízení, ale hlavně jsme zrenovovali (po dlouhých desetiletích) Klub důchodců – vyklizení, výmalby, nová kuchyňská linka, renovace židlí, nové záclony a květiny… V těchto
pěkných prostorách se bude příjemně „besedovat“ nejen důchodcům, ale ocení je jistě i případní zájemci o pronájem na oslavy, atp.
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PŘÍPRAVA STAVEBNÍCH PARCEL v místě demolice statku čp. 201 (Mrkos)
V letošním roce byly dokončeny terénní úpravy po demolici, proběhlo zaměření, vytyčení pozemků a byly zpracovávány projektové dokumentace na inženýrské sítě.
ÚSEKOVÝ RADAR
Od června funguje v naší obci úsekové měření rychlosti při průjezdu horní částí obce – obchvat (silnice I. třídy
1/43). Účelem bylo snížit rychlost projíždějících vozidel a zajistit tak větší bezpečnost účastníkům silničního provozu v tomto místě, ve kterém jsou tři křižovatky, přechod pro chodce a autobusové zastávky.
Na základě četných žádostí občanů o zajištění bezpečnosti osob, které se pohybují v tomto úseku (pěšky, na kole),
vozidel vyjíždějících z vedlejších silnic, atp., bylo toto téma projednáno na zastupitelstvu, a protože dosavadní opatření nebyla účinná – ukazatele rychlosti, které obec pořídila po dostavbě obchvatu, nebyly pro mnoho řidičů důvodem
k dodržování pravidel (tj. jet v obci „padesátkou“) a nepomáhalo ani měření Policie ČR, zastupitelstvo rozhodlo, že obec
bude usilovat o zajištění úsekového měření v tomto místě, s cílem zklidnit dopravu v celém úseku (což by neřešil radar,
který by jen měřil rychlost při vjezdu do obce).
Přibližně 2 roky trvala příprava a projednávání – obec si takové měření nemůže zřídit sama (přestupky musí zpracovávat městská policie a odbor dopravy při městském úřadě), bylo tedy zahájeno jednání s městem Svitavy, zda by byli
ochotni a schopni pro nás tuto agendu vykonávat. Po vzájemné dohodě se potom řešily dvě varianty – buď si Opatov
radary koupí (za cca 1,5 mil. Kč), ale agendu by stejně muselo vykonávat město, nebo Svitavy radary pronajmou od firmy, která se na provoz radarů specializuje. Dohodli jsme se na možnosti druhé, tj. město si radary pro Opatov pronajalo
(obec tím, mimo výměny 2 sloupů veřejného osvětlení z důvodu únosnosti, neměla s pořízením radarů žádné náklady).
Tato varianta je při zřízení úsekového měření v ČR častější (90 %).
V minulém roce, na přelomu dubna a května, proběhlo statistické měření, které prokázalo vysokou četnost překračování rychlosti v tomto úseku. Při průjezdu 55 679 vozidel za týden (téměř 8 tisíc denně), bylo za týden naměřeno 25 tisíc
přestupků s rychlostí vyšší než 60 km/h. Nejvyšší naměřená rychlost byla 197 km/h a povolenou rychlost 50 km/h dodrželo pouze 10 % vozidel. Statistika potvrdila, že nic jiného, než umístění úsekového radaru a hrozba pokut tuto situaci
nezmění. Dle výsledků z jiných míst, by měl počet přestupků po umístění radaru klesnout přibližně na 1 %.
Nutno říci, že z pohledu řidiče osobního automobilu nebo z kabiny kamionu situace nevypadá tak nebezpečně, jak
ohrožující se jeví člověku, který jde po chodníku, jede na kole, mamince s kočárkem nebo rodiči s dětmi… Při rychlosti,
kterou auta, bez ohledu na pravidla silničního provozu, v tomto úseku projížděla, měl chodec/cyklista obavy o svou
bezpečnost oprávněně. A přitom, při projetí tohoto krátkého úseku obce rychlostí cca 70 km, řidič, oproti povolené „padesátce“, ušetří max. 10 sekund! Ale pro chodce/cyklistu, který se s vozidlem „potkává“, je rozdíl nesrovnatelný!
Umístění radaru a rozsah měření je podle všech předpisů a dle stanoviska Policie ČR. Veškerou agendu, zpracování
přestupků, jejich vymáhání, atd. zajišťuje město Svitavy. Příjmy z pokut jsou příjmem města, které z nich hradí provoz
radarů a zaměstnance, kteří přestupky zpracovávají. Tedy, pro Opatov z provozu radarů neplynou žádné příjmy, ale
máme minimální náklady a povinnosti, žádná zátěž agendou.
K vysvětlení činnosti radarového systému – proč ze zařízení v nočních hodinách bliká červené světlo i na vozidla, která zjevně neporušují rychlostní limit?
Radarové zařízení dokumentuje každé vozidlo, tedy pořizuje fotografii vozidla, které do úseku vjíždí nebo z něj
vyjíždí. Po projetí provede systém spárování fotografií. Vozidla, která poruší rychlost, jsou oznámena na městskou
policii. Ostatní fotografie systém zahodí a na městskou policii nejdou. Ve večerní době můžete vidět červené
světlo, jedná se o přísvit kamery.
zdroj: Městská policie Svitavy
Aktuálně: z agendy města Svitavy vyplývá, že je zaznamenáno a následně řešeno cca 50 přestupků každý
den (při statistickém měření na jaře bylo naměřeno cca
3 – 4 tisíce případů překročení rychlosti denně).
Zřízení úsekového radaru tedy plní svůj účel – zklidnění dopravy, snížení rychlosti projíždějících vozidel
a tím zajištění větší bezpečnosti všem účastníkům
silničního provozu v tomto úseku.
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DIGITALIZACE KATASTRU – intravilán, byla v dubnu 2020 dokončena
KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY – extravilán, budou ukončeny v únoru 2021
PŘÍPRAVA 13 STAVEBNÍCH PARCEL (lokalita „Za konírnou“) – pokračovala příprava projektové dokumentace
VODOVOD – II. etapa (ulice od JP PROLAK – p. Klofanda) – byl zpracován projekt, povolení a žádost o dotace
VÝSADBA ZELENĚ – bylo dokončeno osázení protihlukového valu před Opatovem, výsadba zeleně okolo nové
silnice od firmy Vlabo směrem k Farmě – z finančních důvodů nebyla akce realizována, odkládá se
HŘBITOVNÍ ZEĎ – příprava projektu k opravě hřbitovní zdi (která byla, včetně hřbitova, po několikaletém jednání
v r. 2019 bezúplatně převedena z Římskokatolické církve na obec Opatov) – přesunuto na 2021
KULTURNÍ DŮM – úprava prostor za KD, osazení brány – přesunuto na 2021, bude součástí komplexní opravy
HASIČI – byla podána a schválena dotace na nové dopravní auto – viz plánované akce na 2021

PLÁNOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE 2021– 2022
ZŠ – REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY
Podařilo se nám získat dotace na projekt „Rekonstrukce školní tělocvičny ZŠ Opatov“ (Ministerstvo pro místní rozvoj), rozpočet akce je 6 183 000,- a schválená dotace 4 328 000,- Kč. Rekonstrukce už je nezbytně nutná, tělocvična i zázemí pro uživatele slouží v nezměněné podobě od doby výstavby v 80. letech (mimo opravy podlahy po
povodních v r. 1997). Bude se jednat o celkovou rekonstrukci tělocvičny – nová okna, podlaha, akustický podhled,
protinárazové obklady, rozvody elektřiny a topení, nové šatny, sprchy, WC, dveře, zateplení fasády, atd. Termín
realizace je naplánován na příští rok od května do září.
KULTURNÍ DŮM – OPRAVA STŘECHY, 3 mil. Kč
V rámci opravy proběhne výměna střešní krytiny, okapů, zateplení stropů a úprava prostoru za KD – prodloužení
střechy, osazení brány. Dotace z MAS Svitava 1,040 mil. Kč Realizace: duben – červenec 2020.
NOVÉ DOPRAVNÍ AUTO PRO SDH OPATOV
Byla schválena žádost o dotaci z Ministerstva vnitra (450 tis. Kč), po rozhodnutí o poskytnutí dotace bude podána
žádost na Pardubický kraj ještě o 300 tis. Kč, realizace 2021.
STAVEBNÍ PARCELY U FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ, 500 tis. Kč
Je zpracována projektová dokumentace na zasíťování 3 – 5 parcel (vodovod, plynovod, elektrika, dešťová kanalizace, prodloužení místní komunikace k parcelám). Momentálně probíhá stavební řízení k získání stavebního
povolení, aby mohlo být v příštím roce zasíťování stavebních parcel realizováno.
Tři parcely jsou na pozemcích v majetku obce a u dvou parcel čekáme na směnu pozemku SPÚ/obec, která může
proběhnout až po dokončení komplexních pozemkových úprav (únor 2021), proto jsou zároveň řešeny obě varianty.
VODOVOD – PŘÍPRAVA II. a III. etapy, 1,5 mil. Kč
II. etapa: ulice od JP PROLAK – p. Klofanda
III. etapa: B. Večeře – P. Drábek, nejvíce poruchový úsek v obci
Proběhne příprava projektové dokumentace, povolení a žádosti o dotace. Realizace 2021–22.
OPRAVA KOMUNIKACÍ – 7. etapa, 1 mil. Kč
Připravujeme projektové dokumentace a žádost o dotace – zadní cesta za OÚ od „p. Hálové“ po fotbalové hřiště
a napojení na hlavní silnici pod hřbitovem, realizace 2021–22.
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PŘÍPRAVA 13 STAVEBNÍCH PARCEL – LOKALITA „ZA KONÍRNOU“, 500 tis. Kč
Dokončuje se územní studie, na kterou budou navazovat projektové dokumentace na jednotlivé inženýrské sítě
(vodovod, plynovod, komunikace, ČEZ, kanalizace). Toto jsou projekty pro územní řízení a následovat potom
budou projekty pro stavební povolení. Příprava stavebních parcel je záležitost velmi komplikovaná a zdlouhavá,
a těžko odhadnout, kdy budou parcely připraveny k zástavbě.
PŘÍKOPOVÉ RAMENO, 300 tis. Kč
Po 10 letech provozu je nutné rameno vyměnit, žádost o dotace (50 %) z MAS Svitava nebyla schválena, bude
financováno z rozpočtu obce, realizace 2021.
VÝSADBA ZELENĚ
Je v plánu výsadbou oživit veřejný prostor v obci (dle připraveného projektu), počítá se s dotací z Mikroregionu
Svitavsko (cca 50 tis. Kč).
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, 150 tis. Kč
Plánujeme prodloužení veřejného osvětlení směr Helvíkov.
HŘBITOVNÍ ZEĎ
Příprava návrhu opravy.

Rozpočet na rok 2021 byl schválen ve výši: příjmy 31 338 mil. Kč, výdaje 36 338 mil. Kč, rozdíl bude dofinancován z vlastních zdrojů. Rozpočet najdete na www.obecopatov.cz – úřední deska.

ODPADY
Na konci roku 2019 proběhla v naší obci změna systému sběru a shromaždování komunálního odpadu. Byly zrušeny
velkoobjemové kontejnery rozmístěné více než na 30 místech v obci a ty byly nahrazeny popelnicemi na netříděný komunální odpad a plasty. Svoz, stejně jako u kontejnerů, si zajišťuje obec sama prostřednictvím Technických služeb Opatov. Změna byla doprovázena informační kampaní ke správnému třídění odpadu, včetně besedy s vedoucím skládky ve
Třebovicích, informační materiály jsou zveřejněné na webových stránkách obce, o změnách průběžně informujeme. Na
podzim tohoto roku jsme ještě pokročili s výstavbou sběrného dvora, což bude pokračovat i v roce příštím.
Hlavním problémem, kvůli kterému tato změna nastala, byly dlouhodobé problémy s netříděním odpadu – do kontejnerů
se toho vešlo, plasty, papír, sklo, bioodpad, velkoobjemový odpad…, což byl problém nejen ekologický, ale hlavně, pro
obec velká finanční zátěž (na rozdíl od vytříděného odpadu – plasty, papír, sklo a další vytříděné komodity, se za nevytříděný komunální odpad platí skládkovné, k tomu náklady na odvoz, atp., takových kontejnerů se za měsíc odvezlo i 80!).
Dalšími dlouhodobými problémy bylo úplně nemožné udržení pořádku kolem kontejnerů a velkým, neřešitelným problémem bylo časté zahoření (20–30× za zimu!) kontejnerů z důvodu ukládání horkého popela.
Při porovnání s předcházejícím rokem je vidět, že to byl krok správným směrem. Mimo to, že je změna vidět
na první pohled, co se týká čistoty v obci, měli bychom právě nyní „hlavní sezónu“ hořících kontejnerů.
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ODPADY V ČÍSLECH:
rok 2019 – celkem 612 tun, z toho komunální odpad 593 tun a tříděný odpad 19 tun, tzn. velké množství nevytříděného komunálního a minimum vytříděného odpadu
rok 2020 – celkem 360 tun, z toho 315 tun komunální a 45 tun tříděný odpad
Objem odpadu klesl téměř o polovinu a zvýšilo se procento vytříděného odpadu ze 3 na 12 %. V první fázi
tedy změna přinesla očekávané výsledky, byl to důležitý první krok.
V ČR je v průměru k recyklaci a kompostování využito 41 % odpadů, v oblasti třídění odpadu je tedy stále co
zlepšovat.

Plánované změny v r. 2021 – bude projednávat zastupitelstvo na začátku příštího roku
zrušení kontejnerů na papír na svozových místech a nahrazení popelnicemi na papír (obec by zajistila hromadný nákup popelnic – stejně jako u popelnic na komunál a plasty, svozové termíny by byly plánovány
stejně, jako jsou nyní plasty nebo komunál) – o změnách budeme včas informovat
výměna stávajících kontejnerů na sklo za svozové kontejnery 1100 l a zrušení staré svozové nástavby na
tříděný odpad (tím, že se vymění stávající kontejnery, tzv. klobouky, za kontejnery 1100 l, bude svoz moci
zajišťovat jen jedna svozová technika – popelnicová svozová nástavba, dojde ke zrychlení a zjednodušení
manipulace s odpadem)
bioodpad – zvažuje se rozmístění malých kontejnerů na svozová místa v obci ve vegetačním období (cca
duben – říjen). Rádi bychom tímto způsobem občanům zjednodušili možnost ukládání bioodpadu. Záměr
se zatím zvažuje, protože je velkým rizikem, že se do těchto kontejnerů bude ukládat i jiný odpad, než pro
který jsou určeny. Jakékoli příměsi komunálního nebo jiného odpadu obsah celého kontejneru znehodnotí a musí se odvézt na skládku jako netříděný komunální odpad. Přitom jako bioodpad by obsah kontejneru skončil bezplatně uložený ve sběrném dvoře.
SBĚRNÝ DVŮR – projekt „Vybudování místa pro předcházení vzniku odpadů v obci Opatov“ Součástí projektu je vybudování zpevněné plochy 300 m², nákup vybavení – skladové kontejnery a regálový systém,
obytná buňka se sociálním zařízením a nábytkem pro obsluhu sběrného dvora, montovaný přístřešek.
V roce 2020 nám na tento projekt byla schválena žádost o dotace na SFŽP 1,365 mil. Kč (85 %), spoluúčast
obce 241 tis. Kč, celkový rozpočet 1,606 mil. Kč. Realizace v r. 2021.
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SBĚRNÝ DVŮR
(nachází se za obecním úřadem)
Otevírací doba: v zimním období (listopad – březen) PONDĚLÍ 7 – 12 a 13 – 17 hodin

Do sběrného dvora patří:
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
nebezpečný odpad – obaly od nebezpečných látek (na obalu je oranžová výstražná značka) – barvy, hnojiva, rozpouštědla, postřiky proti plevelům, chemikálie, lepidla…
skleněné/plastové obaly s nevypotřebovanými zbytky čisticích, pracích, kosmetických přípravků, zrcadla,
drátované sklo, plexisklo
molitany, linolea a výrobky z PVC, novodurové trubky
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, …)
jedlé tuky z kuchyně (např. fritovací olej) – odnést v PET lahvi na sběrný dvůr
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
komunálního 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 o nebezpečný odpad!
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.

AKTUÁLNĚ:
upozorňujeme občany, pokud zalévají popel ve svých popelnicích vodou, hrozí reálné poškození popelnic při svozu – voda zmrzne, popelnice je neúměrně zatížená a hlavně křehká, čímž je náchylná k poškození,
za které pracovníci svozu v tomto případě neodpovídají!
do sběrného dvora patří také použité vánoční stromky
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 širší a vyšší než osobní automobil...
SVOZ ODPADU STÁLE PROBÍHÁ PRAVIDELNĚ!
KOMUNÁLNÍ ODPAD VŽDY PO 14 DNECH, PLASTY JEDNOU ZA 4 TÝDNY (včetně svátků).
TERMÍNY SVOZU – LEDEN:
12. a 13. 1. komunální odpad
14. a 15. 1. plasty
26. a 27. 1. komunální odpad
str. 10
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OBECNÍ ÚŘAD
Společenská kronika

Vítání občánků

Na začátku roku 2020 (k 1. 1.) měl Opatov 1170 obyvatel (v r. 2019 to k 1. 1. bylo 1162). Během roku se narodily 4 děti, přistěhovalo se 33 a odstěhovalo 12 občanů,
zemřelo 10 spoluobčanů. V současné době (k 15. 12.
2020) má tedy Opatov 1185 obyvatel. Naším nejstarším občanem je stále, ve věku 95 let, pan Bohumil Kratochvíl.

V letošním roce, na začátku března, jsme slavnostně
do obecního života přivítali těchto 6 dětí (děti narozené v r. 2019): Martin Štosek, Markéta Nevrklová,
Vojtěch Král, Jiří Lustyk, Amálie Jiráčková, Matěj Šaur.
Všem jsme popřáli hodně zdraví, krásný a spokojený
život.
Na jaře jsme vůbec netušili, že je toto Vítání občánků na dlouho, kvůli protikoronavirovým opatřením,
poslední. Dětičky se během roku narodily pouze čtyři,
ale v prosinci se s jejich slavnostním přivítáním počítalo. To nakonec proběhne „korespondenčně“, o příspěvek od obce rodiče nepřijdou, nicméně je nám
líto, že nemůže proběhnout ona slavnostní chvíle.
Alespoň na tomto místě přivítejme tedy: Natálii Olivovou, Eduarda Betlacha, Stellu Plívovou a Viktorii
Barešovou. Gratulujeme novopečeným rodičům
a přejeme jejich dětem do života hodně zdraví, všeho krásného a dobrého! Z dětí narozených v tomto
roce vyrostou jistě silní jedinci :)!

Zprávy z lesa
Tak, jako každý rok, předkládám občanům informace
o hospodaření v obecních lesích za rok 2020.
V letošním roce jsme vytěžili 1 420 m³ dřevní hmoty.
Ze 100 % se jednalo o kůrovcové dřevo. Z toho bylo
prodáno 420 prostorových metrů palivového dřeva
občanům.
Pěstební činnost – v roce 2020 jsme zasadili 28 200 ks
sazenic, postavili 1 120 m oplocenek a na 6 ha provedli
výchovné zásahy v mladých kulturách. Pěstební a těžební činnosti jsou částečně dotovány z Pardubického
kraje a MAS Svitava.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem pracovníkům
v obecních lesích za kvalitně odvedenou práci a popřát
nejen jim, ale všem občanům naší obce, do nového
roku 2021 pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti
a úspěchů v práci i v osobním životě.
Petr Trejbal, hajný
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Tříkrálová sbírka 2021 – Jak to letos bude?
Vážení občané, rádi bychom Vás informovali, jak bude
probíhat tradiční Tříkrálová sbírka 2021. Letos nám
však Covid míchá karty, a tak ani my dosud nevíme, jakým způsobem největší sbírka v ČR proběhne.
Jisté je, že Vaše dary, které prostřednictvím Tříkrálové
sbírky naše Charita získá, slouží a bez nich bychom nemohli uskutečnit mnoho dobrého. Letos jsme z výnosu
sbírky pořídili moderní schodolez, díky kterému mohou klienti pečovatelské služby např. k lékaři, i když by
se jinak ze schodů a do schodů nedostali. Z prostředků
sbírky (a Pardubického kraje) jsme zakoupili také auto
Ford Ka, rovněž pro pečovatelskou službu, takže ho již
můžete vídat i ve vaší obci. Pomohli jsme mnoha rodinám s dětmi, které potřebovaly přímou pomoc, letos
jsme potřebným netradičně zakoupili např. komín.
Výtěžek nadcházející sbírky 2021 bychom rádi použili
na nákladné technické vybavení nové služby Domácí
zdravotní péče, kterou pro Vás chceme otevřít v průběhu roku 2021. Usilujeme o vznik domácí ošetřovatelské
a paliativní péče, která nyní ve Svitavách chybí a přinesla by občanům Svitavska obrovskou pomoc v péči

o nemocné a umírající. Samozřejmá bude již tradičně
i přímá pomoc osobám v sociální nouzi.
O tom, jak sbírka proběhne, Vás budeme informovat
prostřednictvím dostupných sociálních sítí a dalších
kanálů, jakmile budeme vědět víc. Informace o sbírce
se také těsně před začátkem sbírky objeví na webových stránkách obce.
Budeme Vám vděčni, pokud charitní dílo podpoříte
a zachováte Tříkrálové sbírce věrnost i v této složité covidové době. Právě ona ukazuje, jak je naše práce pro
občany potřebná a nezbytná.
Mgr. Vendula Kouřilová
Aktuálně: vše hlídá PES – pokud stupeň opatření bude
4 nebo 5, opatření neumožní fyzickou koledu. Koleda
proběhne pouze online. Číslo účtu bude k dispozici na
stránkách obce. Do 3. stupně proběhne koleda tradičním způsobem i online. Opatření platné pro období
od 4. 1. 2021 bude oznámeno 1. 1. 2021. Takže v tuto
chvíli nevíme nic konkrétního.

OPATOVSKÁ HOSPODA
I letos děkujeme za přízeň, kterou jste nám v celém letošním roce věnovali, ať už přímo v restauraci, na různých obecních akcích nebo na akcích, kde jsme zajišťovali občerstvení (tábory pro děti, MMČR – motokros,
mezinárodní psí závody HDR, atd.).
Letošní rok byl, nejen pro pohostinství, složitý.
V lednu a únoru jsme vás ještě stačili pohostit zabijačkou a zvěřinovými hody, začalo oblíbené Posezení
s harmonikou, začátkem března jsme začali vařit podle nového jídelního lístku a hned potom jsme museli
restauraci na více než 2 měsíce zavřít. Nakonec se mohlo
otevřít alespoň výdejní okno, vařit pro firmy, a protože
byla zavřená školní jídelna, vařili a rozváželi jsme jídla
také důchodcům.
Od konce května do konce září jsme se na chvíli vrátili
do běžného provozu, podařilo se uspořádat náš tradiční Pivní festival a zajistit občerstvení pro HDR a MMČR,
dvě obrovské akce s tisíci návštěvníky.
A potom jsme zase zavřeli, pak zase na chvíli, za omezených podmínek, otevřeli, abychom od pátku 18. 12.
(zatím do 4. 1. 2021) měli zase zavřeno (bez výdejního okénka).
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I přes naprosto zmatečná rozhodnutí a nahodilá nařízení „shora“, kdy nelze plánovat vůbec nic, jediná věc,
které se stále držíme, je, že se hospoda zase vrátí do
normálního provozu.
Dobu omezeného provozu jsme využili k úklidu „od
sklepa po půdu“, výmalbě vnitřních prostor (kuchyň,
chodby, sociální zařízení, bowling, atd.) a došlo i na výměnu podlahy (koberce) na bowlingu. Tyto práce byly
po 8 letech již nutné, ale za normálního provozu by nebylo možné je zrealizovat.
Budeme se na vás těšit v příštím (doufáme lepším)
roce, kdy už bude omezený více koronavirus než provoz restaurací!
Petr Kovář a Jiří Pleskot
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VIII. ročník PIVNÍHO FESTIVALU OPATOVSKÉ HOSPODY
Už jenom to, že se letos festival podařilo uspořádat, bylo zázrakem. Byl parádní i díky skvělé hudební produkci
svitavského SUE a „našich“ oblíbených hudebníků – Radka (Urbana) s Lukášem (Trejbalem). Zábavu podpořily
také tradiční soutěže a vyšlo i počasí, v letošním složitém roce si nešlo více přát…
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FOTOGALERIE – rok 2020 v Opatově
Vybíráme fotografie z akcí letošního roku.
Více fotek ke všem uvedeným akcím najdete na www.obecopatov.cz – Facebook (můžete se podívat, i když
sami na Facebooku nejste – je to jednoduché, do internetového vyhledávače napíšete www.obecopatov.cz,
tím se dostanete na obecní webové stránky – v dolní části pravého sloupečku najdete ikonu Facebook,
tj. obrázek s kostelem, na ten kliknete a už jste na obecním Facebooku, kde si můžete prohlížet fotky a videa
z obecních akcí… ).
DIVADÉLKO
LEDEN – divadélko Jójo ve volnočasovém centru a pohádka „Hrnečku, vař!“ pro děti z MŠ a DS

MASOPUSTNÍ MAŠKARNÍ DISKOTÉKA PRO DĚTI
Kulturní dům byl v sobotu 8. 2. plný dětí v krásných a mnohdy velmi nápaditých maskách, řádilo se, tancovalo, soutěžilo... Kulturní komise se postarala nejen o skvělou organizaci, krásné ceny, ale i dobré občerstvení a děti, mimo odměn v soutěžích, dostaly
i tradiční masopustní koblížek. K zábavě nám parádně hrál Radek Urban, kterému patří velké díky! Na prvních místech v hodnocení nejhezčích masek (hlasují rodiče) se umístila malá žirafka, vánoční stromeček, motýl Emanuel, dále lištička, Maková panenka,
zahradníček, včelka, čarodějnice, Pipi Dlouhá punčocha, motýlek, dýně..., ale odměněny byly nakonec všechny masky!
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Od poloviny března do konce června se žádné akce z důvodu protiepidemických opatření nekonaly.
LETNÍ TÁBORY PRO DĚTI
Do poslední chvíle se nevědělo, jestli se tábory podaří letos uskutečnit…, podařilo se a moc pěkně se opět vydařily. I letos se konaly
za podpory obce Opatov, ale trochu jsme změnili koncept a na vedení se podílelo několik dalších nadšenců.
27. – 31. 7. OUTDOOROVÝ TÁBOR
I letos proběhl už tradiční tábor Mgr. Dany Kopecké, DiS., o který je každý rok velký zájem. Daně a Kubovi Netušilovi, její
„pravé ruce“, díky moc za super zážitky pro děti!
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20. – 24. 7. a 3. – 7. 8. tábory PRO MALÉ DĚTI
Vedoucí tým ve složení Dana Stečínská, Veronika Jiráčková a Pavlína Koldová zajistil dětem na obou táborech pestrý program
a táborníky neodradilo ani letošní deštivé počasí. Děti si užily např. pohybové hry venku i v tělocvičně, výtvarné vyrábění, výlet do
Svitav, stavění z lega, hledání pokladu , setkání s pejskem Daisy Anety Jiráčkové nebo třeba návštěvu u hasičů. A táborové tanečky,
ty tedy stály za podívanou!
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10. – 14. 8. SPORTOVNÍ TÁBOR
Sportovní tábor, který pořádali Michal Polák, Dana Stečínská, Veronika Jiráčková, Daniel Sedlák a Lucie Párová, se velmi osvědčil,
těšíme se na opakování v příštím roce!
Táborníci, rozděleni do družstev, si vyzkoušeli různé sporty. Během týdne s Michalem si „dali pořádně do těla“…, běhalo se, hrál se
fotbal, závodilo. Součástí programu byl i výlet do Pardubic do našeho oblíbeného Sportovního parku nebo pobyt v lese.
str. 17
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TANEČNÍ TÁBOR
Taneční tábor proběhl tentokrát plně v režii Taneční školy Body Rockers, malý zájem, oproti minulým velmi úspěšným ročníkům,
kdy bývalo 40 – 45 dětí, byl patrně ovlivněný nejistotou z koronaviru a cenou tábora, fotky od taneční školy bohužel nemáme.
OPATOVSKÁ POUŤ
Pouť se tentokrát konala v areálu motokrosového závodiště a v náhradním termínu začátkem srpna.
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TURNAJ V KULIČKÁCH
Na začátku srpna, za krásného letního počasí, se konalo zábavné zápolení se skvělou atmosférou. Akci pořádali JARMOJL, hrálo se
dle pravidel Českého kuličkového svazu a vítězem se stal Radek Vlček.

BESEDA HEREČKY A SPISOVALKY IVANKY DEVÁTÉ
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HARD DOG RACE
Letošní HDR na začátku září probíhal už za přísnějších epidemických opatření, ale opět to byla skvělá akce. Neuvěřitelných 1300
závodníků a mezi nimi i opatovští se svými pejsky! Děkujeme za skvělou reprezentaci: Petra Veselá, Radek Urban, Jana Kovářová
a Pavel Juřík, Monika Šplíchalová, Pavel Broulík a skupina Opatovské bjehny (Jaroslav Prokop, Stáňa Petruňová, Přemek Oblouk,
Jakub Malík, Jiří Volek, Petr Formánek). Velký obdiv pro všechny „naše“ odvážné!
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ZÁJEZD NA MUZIKÁL
Začátkem září jsme absolvovali zájezd na muzikál Mýdlový princ v Divadle Broadway v Praze (odložený termín), trochu jsme měli
obavy, ale zvládli jsme to a bylo to skvělé! Představení s písničkami Václava Neckáře končilo dlouhými ovacemi ve stoje.

MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR V MOTOKROSU
A toto byla poslední velká akce, kterou se podařilo uspořádat těsně před tím, než se zase všechno uzavřelo. Organizátorům, hlavně
AMK Opatov, se i přes náročnou organizaci a za dodržení přísných hygienických podmínek tato akce, za přispění pěkného počasí
a výborně zvládnutého občerstvení Opatovské hospody, maximálně vydařila.

Od konce září do konce roku se žádné akce z důvodu protiepidemických opatření nekonaly.
ZRUŠENÁ TALK SHOW A. Cibulky, J. Čenského a I. Andrlové a zájezd na muzikál Kocour v botách se budou konat
v náhradním termínu, zakoupené vstupenky platí.
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DĚTSKÁ SKUPINA SLUNÍČKO
Už od září 2019 volnočasové centrum, které se nachází v budově OÚ, obývá malá obecní školka/jesle – Dětská skupina Sluníčko.
Původně byla obcí zřízena pro dvouleté děti, které se „nevešly“ v minulém školním roce do MŠ, v tom letošním slouží nejen pracujícím rodičům, ale mohou ji využít i např. maminky na „mateřské“, které někdy potřebují třeba na dopoledne pohlídat dítě nebo
chtějí své děti postupně připravovat na vstup do mateřské školky.
Minulý školní rok bylo přihlášeno sedm dětí mladších 3 let, v letošním školním roce je 2 – 3 letých dětí přihlášeno jedenáct.
Některé chodí celý týden, jiné se střídají v jednotlivých dnech podle potřeb rodičů. O děti se pěkně starají dvě chůvy zaměstnané
na částečný úvazek (Dana Stečínská a Lucie Prokopová). Malý kolektiv a individuální péče dětem svědčí – v pohodě zvládají
odloučení od rodičů, jsou veselé, mimo hraní se vyrábí, chodí ven, cvičí... Děti se toho hodně naučí a získají návyky v chování mimo domov, v kolektivu. Dětská skupina je tak ideální „přípravkou“ na školku.
Za DS Mgr. Jana Kovářová
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OBECNÍ KNIHOVNA
Letošní rok byl pro knihovny náročný, stejně jako pro
všechny služby. Stále střídáme zavřeno – otevřeno, je
to mrzuté, ale nedá se nic dělat. Nicméně to zvládneme, knížky se nekazí, na své čtenáře si počkají.

Výpůjčky v číslech podrobněji: celkem 1 862, z toho
si dospělí vypůjčili 1 235 knih krásné literatury a 204
z oblasti naučné literatury, děti si vypůjčily 374 knih
krásné literatury a 49 z naučné.

Ke 14. 12. 2020 máme v knihovně celkem 2 144 knih
(v tom naučná literatura 413 a krásná literatura 1 731).
Knihovna je živý organizmus, stále pořizujeme nové
knihy a na druhé straně musíme knihovní fond čistit. Pro
letošní rok nám přibylo 192 knih a vyřadili jsme jich 36.
Přírůstky podrobněji: celkem 192, z toho 101 krásná
literatura pro dospělé, 46 naučná, a pro děti jsme pořídili 40 knih krásné literatury a 5 naučných.

Knihovna tradičně spolupracuje s MŠ a ZŠ, část MŠ je
zapojena do projektu Česko čte dětem, na kterém děti
pracují při návštěvách knihovny. Na začátku školního
roku jsme velmi slibně začali s tematickými a výukovými programy pro předškolní děti z MŠ a první stupeň
ZŠ. Cílem je zábavnou formou přilákat děti ke čtení, naučit je orientovat se v dětské literatuře, umět si knihu
vypůjčit a hlavně si pro sebe dobře vybrat, ale třeba
i osvětlit, jak vzniká knížka, vžít se do role spisovatele…
Začali jsme pěkně, ale hned jsme zase skončili a teď čekáme na lepší časy…

Děkujeme za vynikající spolupráci kolegyním ze svitavské knihovny, hlavně p. Kloudové a p. Lžičařové,
pomohou kdykoli je třeba, poradí, rychle nám všechno
zařídí, jsou vždycky ochotné, což je více než příjemné.
Pravidelně nám vozí tzv. výměnný fond, což znamená,
že svitavská knihovna zapůjčuje obecním knihovnám
soubory knih. V našem případě to letos bylo šestkrát,
celkem 240 knih.
V registru si držíme jen aktivní čtenáře, žádné „černé
duše“, proto se stav uživatelů pohybuje stále okolo
160, i přesto, že čtenáři přibývají (na druhé straně se
zase třeba někdo odstěhuje nebo děti odejdou ze školy…). V tomto roce (ke 14. 12.), máme 158 čtenářů,
z toho je 89 čtenářů do 15 let.
Návštěvníci letos přišli 919× a vypůjčili si celkem 1862
knih, což znamená, že si každý průměrně půjčil 2 knihy
při každé návštěvě. Na obecní knihovnu je prý počet výpůjček parádní, máme velmi pilné čtenáře a evidentně
máme v nabídce ty správné knihy :).
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Knihovnice Vlasta Jirušová je tou nejlepší, jakou si
můžeme přát. Má práci v knihovně ráda, letos „slouží“
odvážně i v covidovém čase, mimo přímé knihovnické
činnosti se významně podílí na spolupráci s MŠ a ZŠ,
je vždy ochotná a výborně se s ní spolupracuje. Dobrá
duše knihovny, Mirka Hromádková (účetní na OÚ), zase
s radostí pro knihovnu vyhledává nové knihy. Láska ke
čtení se u ní projevuje ve všech činnostech spojených
s knihovnou. A já se starám o zajištění celkového chodu
knihovny, o její další rozvoj, administrativu a vytvářím
výukové programy pro MŠ a ZŠ. Pojí nás společný zájem, výborně si rozumíme, protože máme naši knihovnu rády a záleží nám na jejím dobrém chodu.
Všem našim čtenářům přejeme pevné zdraví a těšíme
se na návštěvu v novém roce!
Za Obecní knihovnu v Opatově Mgr. Jana Kovářová
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ZPRÁVY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY
Letošní rok je pro všechny z nás úplně jiný než ty
předešlé.
Koronavirus nás zahnal v polovině března všechny
do online prostoru. Všechno je jinak. Žádné soutěže,
a to jsme se v lednu probojovali poprvé do okresního
kola ve florbalu. Žádné naše tradiční akce, žádné výlety. Fotografie tříd byly amatérsky pořízeny poslední
školní den…
Tak jsme se všichni těšili, že letošní školní rok bude
naprosto normální. Ale člověk míní a život mění. A už
jsme zase od poloviny října pouze online. Z dotace
MŠMT jsme nakoupili notebooky pro učitele a i pro
žáky, kteří nemají potřebné počítačové vybavení. Pro
některé jsme zařídili i připojení k internetu. Všichni
jsme přivykli výuce na dálku, ale moc se těšíme, až
usednou žáci zpátky do školních lavic.
Máme velkou radost, že vyšel projekt podaný naším
zřizovatelem, obcí Opatov, a na jaře začne kompletní
přestavba tělocvičny za bezmála 6 mil. Kč.

Velké díky patří našim stálým sponzorům mateřské
školy:
SDH Opatov děkujeme za sponzorský dar v hodnotě
5 000 Kč. Za finanční obnos byly nakoupeny hračky
pro venkovní vyžití.
Honebnímu společenstvu Opatov děkujeme za
sponzorský dar v hodnotě 11 000 Kč. Za finanční
obnos byly nakoupeny didaktické hračky a pomůcky
do třídy předškoláků.
Jelikož se neuvidíme ani na tradičních „Vánočních
dílnách“, chtěla bych za všechny ze školy a školky
popřát pohodové Vánoce a do nového roku 2021
hlavně hodně zdraví!
Mgr. Iva Hebelková, ředitelka

SPOLKY A ZÁJMOVÉ ORGANIZACE
Včelaři v Opatově
Vážení přátelé, rád bych Vás touto cestou seznámil s činností místní základní organizace včelařů v roce 2020.
Aktuálně má členská základna 30 členů s 312 včelstvy,
proti loňskému roku zůstává počet členů stejný, a protože byla zima mírná a vyhnuly se nám úhyny včelstev
na jaře, tak počty včelstev máme přibližně stejné.
Letošní rok, co se týká medu, na jaře bylo sice sucho,
ale produkce květového medu byla podobná jako vloni, ale potom přišly deště a snížila se snůška medovicového medu na minimum.
Letos byl pro naši organizaci volební rok, vedení naši
základní organizace se nezměnilo. Kvůli omezení spolkové činnosti jsme se sešli dvakrát na členské schůzi.
Zajistili jsme léčivo pro letní a podzimní ošetření včelstev.
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Závěrem bych chtěl poděkovat všem aktivním členům
za jejich práci, obci Opatov, obci Opatovec a Farmě
Opatov s.r.o. za finanční podporu. Zároveň bych chtěl
jménem všech členů občanům popřát v novém roce
hodně zdraví a štěstí.
Více informací najdete na našich webových stránkách,
kde získáte aktuální informace o činnosti naší organizace. (www.vcelari-opatovec.webnode.cz)
Václav Slanina, jednatel ZO ČSV z. s. Opatovec
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
I letos, tak jako každý rok, bychom Vás rádi seznámili s
činností SDH Opatov.
Akce, na kterých jste nás mohli vidět:
v únoru se konal hasičský ples
v srpnu jsme pořádali hasičský karneval a výtěžek jsme
opět věnovali našim nejmenším do mateřské školky
v září výpomoc při Hard Dog Race
v září jsme uspořádali cyklovýlet s hasiči, který se vydařil
v září jsme vypomáhali AMK při Mezinárodním mistrovství ČR v motokrose

Jsme rádi, když se na nás spoluobčané obrátí s pomocí
kácení stromů na jejich pozemku. Pokud bude třeba,
můžete se na nás obrátit prostřednictvím obecního
úřadu.
Děkujeme Vám za přízeň a přejeme všem spoluobčanům příjemné prožití svátků vánočních a všechno
nejlepší do nového roku.
Sbor dobrovolných hasičů

Děkuji členům SDH Opatov za kácení stromu na mém
pozemku, vše proběhlo hladce, Berta Jarešová

Soutěže a další akce letošního roku byly bohužel kvůli
pandemické situaci zrušeny.
Z hasičských zásahů bychom rádi zmínili:
6× technická pomoc odstranění stromů
5× technická pomoc čerpání vody
1× požár hromady roští v Opatově
1× požár nízké budovy v Opatovci
2× požár nízké budovy v Koclířově
1× požár klestí kompostárna v Lačnově u Svitav
1× požár lesa Opatov směr Dětřichov
1× požár nízké budovy jiskry z komína v Opatově

str. 27

opatovský zpravodaj / za rok 2020 / www.obecopatov.cz

SPORT
TJ Opatov
Těžký rok 2020 neušetřil ani fotbalové dění na okresní
úrovni. Jarní část byla zrušena celá a z podzimní části
byly odehrány zhruba dvě třetiny. To ale neznamená,
že se neudálo nic zajímavého.
Po založení týmu přípravky v minulém roce, jsme se
tento rok rozhodli zlepšit výchovu mladých fotbalistů
přihlášením soutěže mladších žáků. Pro malé fotbalisty je to velká výhoda v tom, že hrají s přibližně stejně starými soupeři a nemusí se už utkávat desetiletý
žáček s patnáctiletým dorostencem. Pro trenéry žáků
je to podstatně náročnější, ale největší odměnou jim
jistě je stále velká účast chlapců v tréninkovém procesu, jejich dobrý přístup, snaha a výborná parta. U našich nejmenších bychom rádi zmínili úspěch v podobě
postupu do druhého kola Ondrášovka cupu, kde naši
hráči přípravky krom postupového výsledku a dobrého dojmu z předvedené hry, za sebou zanechali i týmy
z okolních měst, kde má výchova malých fotbalistů
v této věkové kategorii bohatší tradici a neporovnatelně lepší podmínky. Toto období s třemi týmy mladých
fotbalistů se jistě zapíše zlatým písmem do kroniky
opatovského fotbalu.
Pro tým mužů je rok 2020 malou tragédií. Po velice
poctivém přístupu většiny hráčů k zimní přípravě,
po náročných kilometrech ve vsi a okolí, po mnoha
sprintech, dřepech, výpadech a klicích v tělocvičně
byla jarní soutěž zrušena. V létě jsme navázali neméně
náročnou přípravou a výsledkem je zatím páté místo
se suverénně nejlepším útokem v soutěži. Bohužel se
nevyvarujeme herních výpadků, které nás stojí lepší
str. 28

umístění v tabulce. Stálost ve výsledcích, se zlepšením
herního projevu, jdoucím ruku v ruce s posunem v tabulce vzhůru jsou přirozeným cílem pro další období.
Za zmínku jistě stojí, že jsme se během obou příprav
utkali s týmy z I. B třídy. Ač jsme si z těchto čtyřech zápasů připsali tři porážky a pouze jednu výhru a rozdíl
jedné soutěže byl v některých fázích utkání víc než
zřejmý, známkou toho, že jsme nepropadli je to, že už
dnes nás týmy z I. B třídy opět kontaktují se zájmem
o přátelské utkání v zimní přípravě.
Další milník opatovského fotbalu, je dokončení rekonstrukce hrací plochy a následujících prací zvelebujících
náš areál. Za to patří obrovský dík obci Opatov, s jejím
zastupitelstvem, speciální poděkování bychom rádi
věnovali starostovi Petrovi Kovářovi. Na všech pracích
v průběhu rekonstrukce se nemalou měrou podíleli
též Technické služby Opatov, jejímž zaměstnancům
také děkujeme, opět se speciálním poděkováním panu
Josefu Prokopovi. Rádi bychom také poděkovali všem
subjektům podporujícím sportovní činnost všech našich týmů.
Podporují nás: obec Opatov, Technické služby Opatov
a Opatovská hospoda, obec Dětřichov, JP Prolak spol.
s r.o., Farma Opatov s.r.o, Honební společenstvo Opatov.
Nakonec a v neposlední řadě bych rád poděkoval
fanouškům a návštěvníkům utkání. Zachovejte nám
přízeň! Když se nedaří, neděláme to schválně, jen to
líp neumíme!
Hezké Vánoce, pevné zdraví a hodně radosti v roce
2021!
Lukáš Křivka, jednatel TJ Opatov
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červenec – SPORTOVNÍ ODPOLEDNE U PŘÍLEŽITOSTI OTEVŘENÍ ZREKONSTRUOVANÉHO AREÁLU FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ

HC Opatov
Hokej je činnost momentálně nepovolená, tak alespoň
několik fotek jednoho z našich posledních zápasů
(8. 1. 2020).
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Sportovní hodinka pro nejmenší
Tak se nazývá kroužek pro nejmenší děti při TJ Opatov,
který zodpovědně a vesele vedou Zuza (Matochová)
s Klárkou (Paarová). Děti s nimi v letošním roce (pokud
to šlo) sportovaly každé úterý na fotbalovém hřišti
nebo v tělocvičně ZŠ.

DÍLNY PRO ZEMĚDĚLSKOU TECHNIKU V OPATOVĚ
Skvělá zpráva – v Opatově máme zajímavou stavbu – budovu Farmy Opatov, kterou odborníci na architekturu
velmi oceňují! Přečtěte si o ní více.
„Novostavba dílen nacházející se v zemědělském areálu s bioplynovou stanicí na okraji obce Opatov ve svitavském
okrese je určena především pro servis a údržbu velkých zemědělských vozů a strojů. Jednoduchá, částečně průsvitná
hmota je inspirována prvky původních klasických zemědělských staveb v okolí, reprezentovaných především sedlovou
střechou a výrazným lineárním světlíkem v místě hřebene. Přestože objekt navazuje na tradiční místní tvarosloví, svým
architektonickým pojetím se vymyká všemu, co se dnes pro podobné účely běžně staví. Součástí dílen je zázemí pro
zaměstnance místní farmy.“
zdroj: www.era21.cz
Nová stavba Farmy Opatov se objevila i v pořadu architekta Adama Gebriana Překvapivé stavby. Podívejte se na
pěkný díl z Opatova na www.mall.tv/gebrian-prekvapive-stavby/zemedelsky-areal-opatov.
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FARNÍ ÚŘAD
Milí přátelé,
není to jen zdvořilostní fráze, je to upřímné oslovení
všech, kteří svým pěkným, lidským vztahem dotvářejí
charakter nejenom farnosti, ale i této obce.
Žijete na místě uprostřed relativně čisté přírody a my
jsme vděčni, že můžeme sdílet s Vámi nejenom lidské,
přirozené hodnoty, ale i ty duchovní.
Naši Komunitu Gratia tvoří sestry a kněz a pocházíme
ze Slovenska. Pater Ľubor Schlossár je představeným
komunity a administrátorem opatovské farnosti. Jsme
tady, abychom se dělili s Vámi především o hodnoty duchovní, které pocházejí ze společného pokladu
cyrilometodějské tradice.
Přicházejí vánoční svátky. Venku je chlad, zima a málo
světla, což s sebou nese mnohé nepříjemné chvíle i nemoci do života nás všech. Do této situace vstupuje Bůh
se svou nevinností malého Dítěte, abychom se mohli
otevřít pro dobro, pravdu a krásu. Chce vstoupit do našich vychladlých vztahů. Chce vstoupit do každé temnoty s darem nového světla, které přináší pokoj.
V jeslích vidíme i přítomnost mateřské něhy a zralost
otcovské lásky a to nám dává naději pro novou generaci, která bude schopna otevřít se pro křesťanské hodnoty, pro všechno to, co je v životě podstatné.
Modlíme se za Vás za všechny, ať s příchodem Nového
roku můžeme zakusit i radost z obnoveného zdraví, ale
především obnovených duchovních hodnot, které stojí na křesťanských základech. Kéž i celá příroda bude
obnovena krásou a čistotou Stvořitele a obdaří i nás
hojnými dary.
Přejeme požehnané Vánoce a nový rok 2021 všem
obyvatelům Opatova.
sestra Gratia, řk. fara Opatov

Vánoční bohoslužby v Římskokatolické farnosti
Opatov v Čechách

změna programu vyhrazena

Josef Lada – Tichá noc
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VŠEM SPOLUOBČANŮM PŘEJEME HODNĚ KRÁSNÝCH
CHVIL PROŽITÝCH V PŘÍJEMNÉ ATMOSFÉŘE VÁNOC
A V NOVÉM ROCE MNOHO RADOSTNÝCH DNŮ,
CHUŤ DO PRÁCE A PEVNÉ ZDRAVÍ.
pracovníci obecního úřadu a Ing. Petr Kovář, starosta obce
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