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DOKONČENÉ INVESTIČNÍ AKCE v roce 2018

Oprava místních komunikací IV. etapa 

Oprava komunikací pokračovala také v letošním roce na deseti místech. Bylo vyasfaltováno celkem cca 4000 m2,

délka opravených komunikací je 1 200 m, investice celkem 1,2 mil., z toho dotace z Mikroregionu Svitavsko 60 tis., 

dodavatelem oprav byla firma M-Silnice a.s. 

Rekonstrukce hasičské zbrojnice 

V červenci byla dokončena celková oprava hasičské zbrojnice, se kterou se začalo už v r. 2017, celková investice 

3,585 mil., dotace z programu IROP byla 3,197 mil., dodavatelem stavby byla firma DOLESTAV SY s.r.o. 

Rekonstrukce vodovodu I. etapa 

V letošním roce byla s dotací z Pardubického kraje realizována rekonstrukce 3 úseků vodovodního řadu 

(od vodojemu k JP Prolak, od starého vrtu pod farmou k potoku Třebovka a přeložka okolo ZŠ – vodovodní řad 

vedl pod školou). Celkem se jedná o cca 1 500 m nového vodovodního řadu, celková investice 3,760 mil., dotace 

Pardubického kraje 1,880 mil. a dodavatelem akce byla firma Building Expert Pardubice.

Kontejnerový návěs 

Z důvodu opotřebení byl za 350 tis. prodán kontejnerový návěs, rok výroby 2007 a za 1,080 mil. byl zakoupen nový 

návěs zn. Stronga Hook, na který se podařilo zajistit dotace z MAS Svitava 540 tis., dodavatel firma Agrometall.

Demolice čp. 199 (vedle kulturního domu) 

Dům byl v loňském roce odkoupen, v letošním roce zbourán a místo domu vznikla parkovací plocha. 

Zároveň byl opraven vstup za kulturní dům (dotace 12 tis. MAS Svitava – Malý leader), v příštím roce se počítá

s osazením brány.

Kontejnerový návěs 

Z důvodu opotřebení byl za 350 tis. prodán kontejnerový návěs, rok výroby 2007 a za 1,080 mil. byl zakoupen nový 

návěs zn. Stronga Hook, na který se podařilo zajistit dotace z MAS Svitava 540 tis., dodavatel firma Agrometall.
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PLÁNOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE v roce 2019

Rekonstrukce přírodovědné a IT učebny ZŠ Opatov

Jedná se o vybavení přírodovědné učebny a učebny informačních technologií, součástí projektu jsou také sta-

vební úpravy (bezbariérový vstup do ZŠ, úpravy sociálního zařízení, rozvody vody, odpadu a elektro, sádrokar-

tonové stěny, atd), vybavení učeben (počítače, dataprojektory, interaktivní tabule, digestoř, pomůcky – fyzika, 

přírodopis, chemie, IT) a mobiliář (stoly, lavice, skříně). Dotace na tuto finančně náročnou akci se podařilo získat 

ve výši 95 % z MAS Svitava, program IROP. Rozpočet 2,8 mil. – dotace MAS Svitava 2,66 mil.

Revitalizace přírodní zahrady při ZŠ Opatov 

Dalším projektem, který se týká školy, a na který se podařilo získat dotace, tentokrát z Ministerstva životního pro-

středí, je revitalizace školní zahrady – výsadba celkem 1 400 rostlin (alejové stromy, keře, ovocné keře, bylinková 

zahrada, štěrkový záhon), hrací prvky, hmyzí hotel, hmatový chodník, atd. Zahrada bude nejen okrasná, ale i užit-

ková a bude plnit také výukovou funkci pro děti z naší MŠ a ZŠ. Rozpočet 600 tis., dotace z MŽP 500 tis.

Oplocení areálu ZŠ 

Stávající oplocení bude nahrazeno novým a bude v rámci možností posunuto dál od komunikace tak, aby bylo 

možné před areálem ZŠ lépe parkovat. Rozpočet 200 tis.

Rekonstrukce fotbalového hřiště s přírodním trávníkem 

Společně s vedením TJ Opatov plánujeme celkovou rekonstrukci fotbalového hřiště, která se bude týkat odstra-

nění stávajícího trávníku, srovnání terénu, položení podkladní vrstvy a vrstvy ornice pro nový trávník, vybudo-

vání drenáží a závlahového systému s výsuvnými postřikovači a vybudování jímacího objektu na vodu. Součástí 

projektu jsou také nové fotbalové brány, opěrná zeď, přeložka vodovodu, atd. Máme zpracovaný projekt a byla 

podána žádost o 70% dotaci na Ministerstvo školství, což by v našem případě bylo 5 mil., rozpočet akce je 7 mil. 

vč. DPH. Pokud bude naše žádost schválena, což budeme vědět během ledna, realizace proběhne v roce 2019.

Změna systému sběru a shromažďování komunálního odpadu

Vzhledem k tomu, že stávající situace s odpady v naší obci je naprosto katastrofální a neustále se zhoršuje, není 

jiná možnost, než celý tento systém změnit. 

V současné době máme po obci rozmístěno více než 30 velkoobjemových kontejnerů na komunální odpad. 

Množství odpadu stouplo za posledních 10 let ze 380 tun na téměř 600 tun za rok, což znamená, že ročně na 

skládku odvezeme cca 600 kontejnerů, přitom v letních měsících se odváží až 80 kontejnerů za jediný měsíc!!!  

Přestože každý týden probíhá také úklid a svoz různých odpadů nepochopitelně poházených kolem kontejnerů, 

je v těchto místech stále nepořádek.

I když je takto vysoký nárůst množství komunálního odpadu, je tříděného odpadu je téměř stejně. Před 10 lety 

bylo cca 400 tun odpadů a z toho 25 tun vytříděného, dnes je 600 tun odpadu a tříděného pouze 27 tun. Zname-

ná to, že je pro mnoho spoluobčanů jednodušší a pohodlnější naházet všechno do velkých kontejnerů a to nejen 

odpad, který by šel jednoduše vytřídit, ale také odpad, který tam nepatří vůbec (nábytek, koberce, záchodové 

mísy, automobilové náhradní díly, stavební materiály a odpad vznikající při různých rekonstrukcích, atd.). 

Tento problém se týká také bioodpadu. Přestože většina obyvatel má zahrady, na kterých může bioodpad jedno-

duše kompostovat a navíc obec za nemalou částku (čtvrt milionu) nakoupila a zcela zdarma věnovala občanům 

(kteří o to měli zájem) kompostéry, situace v kontejnerech se nezměnila – jsou neustále plněny trávou, listím, 

shnilým ovocem, větvemi, květinami atd. – prostě záleží na probíhající sezóně a na tom, co zrovna roste na zahra-

dě  „nepotřebného“.

Dalším nekonečným příběhem, na který bylo mnohokráte upozorňováno, je sypání horkého popela do kontej-

nerů – následuje zahoření odpadu, zakouření celého okolí, dušení občanů a telefonáty zaměstnancům obce, 

hasičům, jak našim dobrovolným, tak i profesionálním, příjezd Policie ČR (kvůli vyšetření a zaprotokolování pří-

padu), následují dotazy, kdy už s tím jako obec konečně něco uděláme a naprosto zbytečná práce 10 – 15 lidí 

končí konstatováním, že nějaký ..... !!! stále nerozezná teplý popel od studeného. A toto se děje v každém zimním 

období 20 – 30×. Neuvěřitelné.

Revitalizace přírodní zahrady při ZŠ Opatov

Dalším projektem, který se týká školy, a na který se podařilo získat dotace, tentokrát z Ministerstva životního pro-

středí, je revitalizace školní zahrady – výsadba celkem 1 400 rostlin (alejové stromy, keře, ovocné keře, bylinková

zahrada, štěrkový záhon), hrací prvky, hmyzí hotel, hmatový chodník, atd. Zahrada bude nejen okrasná, ale i užit-

ková a bude plnit také výukovou funkci pro děti z naší MŠ a ZŠ. Rozpočet 600 tis., dotace z MŽP 500 tis.
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Plánovaná změna spočívá v nahrazení kontejnerů popelnicemi na komunální odpad (přibližně v polovině roku). 

Obec zakoupí svozovou nástavbu na kontejnerový návěs (při zachování stávajícího systému bychom museli vy-

měnit více než 1/3 kontejnerů za cca 1 mil. Kč, protože jsou zničené), velkoobjemové kontejnery na svozových 

místech budou zrušeny a v dalším roce bude navazovat změna také u tříděných odpadů. Nákup popelnic ve 

velkém v případě zájmu občanů zajistí obec a občané si budou moci popelnici zakoupit na obci (nebo si ji zajistí 

sami). Poplatek za odpad bude stejný jako v r. 2018. Svoz pak bude probíhat dle svozového plánu 1× za 2 týdny. 

Stejným způsobem (POPELNICE + TŘÍDĚNÝ ODPAD + SBĚRNÝ DVŮR) funguje sběr odpadu ve všech ostatních ob-

cích nebo městech, takže to zcela jistě bude fungovat i v naší obci a povede to ke zlepšení stávajícího otřesného 

stavu.

      Ing. Petr Kovář, starosta obce

Výměna traktoru

Z důvodu opotřebení (stáří 10 let, najeto 10 tis. motohodin), je v plánu prodej traktoru John Deere a nákup nové-

ho traktoru, cena cca 3 mil. bez DPH.  

Oprava komunikací V. etapa

Mostek u čp. 239, parkoviště a křižovatka u Opatovské hospody, opravy komunikací cca 3000 m2, rozpočet 

1,5 mil., žádost o dotace Ministerstvo pro místní rozvoj a Mikroregion Svitavsko.

Omezení parkování kamionů u Opatovské hospody

Z důvodu stížností občanů a firem na průjezdnost kolem Opatovské hospody (málo místa, špatná viditelnost, 

zvýšené nebezpečí při průjezdu automobilů a cyklistů, časté kolizní situace atd.), byla tato situace projednána

s Policií ČR a parkování v tomto místě bude pro kamiony omezeno.

Demolice čp. 201 (Mrkos) 

V letošním roce byla od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových odkoupena nemovitost čp. 201 za 

500 tis. Bývalý statek bude odklizen a pozemky budou v roce 2019 nabídnuty k prodeji jako stavebních parcely 

pro výstavbu rodinných domů. Celková rozloha 4000 m2, rozpočet 500 tis.

Úsekový radar

Z důvodů zvýšení bezpečnosti v části obce Opatov (směr Svitavy – obchvat) máme v plánu zajistit úsekové mě-

ření rychlosti (stejné jako v obci Třebovice), s městem Svitavy probíhají jednání o vedení přestupkové agendy, 

kterou by za nás město muselo vykonávat, rozpočet 1,2 mil.

Příprava 13 stavebních parcel – lokalita „Za konírnou“ 

Příprava projektu pro územní řízení a stavební povolení, 500 tis., zasíťované parcely by měly být k výstavbě při-

praveny výhledově za dva roky.

Rekonstrukce vodovodu II. etapa

Projektová příprava rekonstrukce v ulici od p. Klofandy k JP PROLAK, náklady 100 tis., realizace je plánovaná na

r. 2020, po rekonstrukci vodovodu bude následovat oprava komunikace.

Výsadba zeleně – dva projekty

Příprava projektu výsadby zeleně na dvou místech: od firmy Vlabo k farmě a pod hřbitovem, realizace 2020.

Kulturní dům – oprava střechy, 700 tis.

Sběrný dvůr – projektová příprava a žádost o dotace ze SFŽP, náklady 100 tis.

Investice celkem   19 230 000,-

    Žádosti o dotace     9 660 000,-

Výměna traktoru

Z důvodu opotřebení (stáří 10 let, najeto 10 tis. motohodin), je v plánu prodej traktoru John Deere a nákup nové-

ho traktoru, cena cca 3 mil. bez DPH. 

Úsekový radar

Z důvodů zvýšení bezpečnosti v části obce Opatov (směr Svitavy – obchvat) máme v plánu zajistit úsekové mě-

ření rychlosti (stejné jako v obci Třebovice), s městem Svitavy probíhají jednání o vedení přestupkové agendy, 

kterou by za nás město muselo vykonávat, rozpočet 1,2 mil.

Rekonstrukce vodovodu II. etapa

Projektová příprava rekonstrukce v ulici od p. Klofandy k JP PROLAK, náklady 100 tis., realizace je plánovaná na

r. 2020, po rekonstrukci vodovodu bude následovat oprava komunikace.

Kulturní dům – oprava střechy, 700 tis.
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Rozpočet na příští rok je navržen ve výši: příjmy 27,5 mil., výdaje 30 mil.  

Z plánovaných investic ve výši 19,230 mil. (s dotacemi 9,660 mil. Kč) nejsou v příjmech rozpočtu zahrnuty dotace 

cca 2,5 mil. na rekonstrukci a vybavení učeben v ZŠ (bude financováno až v r. 2020) a na rekonstrukci fotbalového 

hřiště jsou ve výdajích 2 mil. a v příjmech 0, protože nelze v rozpočtu uvádět dotace, které jsou ve fázi podané 

žádosti. V případě schválení dotace na fotbalové hřiště budou příjmy i výdaje navýšeny o 5 mil.  

Návrh a schválený rozpočet je zveřejněn na webových stránkách obce.

Barevné pole znamená, jaká část projektu je již zrealizována, schválena atp., tj. například u projektu Revitalizace 

zahrady u ZŠ Opatov máme hotový projekt včetně rozpočtu a povolení, žádost o dotace byla schválena. Bude 

následovat výběrové řízení na dodavatele, realizace, kolaudace a závěrečné vyhodnocení akce. 

Výše možné dotace se odvíjí od podmínek nastavených poskytovatelem dotace, které jsou u každého poskytova-

tele a programu jiné (MMR, MŽP, IROP, SFŽP, Pard. kraj, MAS Svitava, Mikroregion Svitavsko, atd.).

VYSVĚTLIVKY:

PD….. projektová dokumentace 

VŘ….. výběrové řízení 

SOD….. smlouva o dílo 

ZVA….. závěrečné vyhodnocení akce

(podle podmínek nastavených poskytovatelem dotace je nutné po realizaci akcí zpracovávat další dokument, tzv. 

ZVA nebo monitorovací zprávu a to u některých projektů až 5 let po sobě)

PLÁNOVANÉ AKCE – PŘEHLED PROJEKTŮ
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OBECNÍ ÚŘAD

Nejbližší akce v obci

25. 12. ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA

od 20 h v KD, pořádají hokejisté

28. 12. KONCERT PS DALIBOR 

od 18 h v kostele sv. Antonína, opata

2. 2. MYSLIVECKÝ PLES

23. 2. HASIČSKÝ PLES

16. 3. ŠIBŘINKY

Společenská kronika

K 1. 1. 2018 měl Opatov 1 162 obyvatel, (v r. 2017 to 

bylo 1155), ke 30. 11. 2018  to je 1 160 obyvatel.

Během roku (do 30. 11. 2018) se narodily 3 děti – s byd-

lištěm zapsaným v obci Opatov (v r. 2017 10 dětí), při-

stěhovalo se 21 osob (v r. 2017  35 osob), odstěhovalo 

22 osob (v r. 2017 to bylo 18) a zemřeli 4 spoluobčané 

(v r. 2017 to bylo 14 osob).

Naším nejstarším občanem je stále, ve věku 93 let, pan 

Bohumil Kratochvíl.

Z historie Opatova

Ohlédnutí nejen za končícím rokem

Rok, který se nesl v duchu 100. výročí založení Česko-

slovenské republiky, je u konce. V průběhu celého roku 

jsme měli možnost, prostřednictvím médií a akcí pořá-

daných k tomuto výročí, si připomenout události, které 

vzniku naší samostatné republiky předcházely. Často 

se dalo vyslechnout mnoho informací, o kterých se dří-

ve příliš nemluvilo. Ve Svitavách a České Třebové měl 

několik dní zastávku Legiovlak, který jezdivá po celé 

České republice s velice zajímavou výstavou a progra-

mem. Tato výstava dává možnost utřídit si souvislosti 

a uvědomit si, jak velký podíl měli vojáci legií na vzniku 

Československa a také fakt, že zásluhou našich legio-

nářů v Rusku přišel konec první světové války o několik 

měsíců dříve.

U nás v Opatově jsme také 28. října 2018 slavili 100. vý-

ročí založení republiky. V parku u obecního úřadu byla 

zasazena lípa. Tato lípa je již v naší obci druhá, která 

byla vysazena jako památný strom při významném vý-

ročí. U základní školy roste od roku 1998 lípa svobody, 

která připomíná oslavu 80. výročí založení Českoslo-

venska. Program významného svátečního odpoledne 

pokračoval v kulturním domě výstavou zbraní a do-

kumentů z období první světové války a přednáškou 

Dr. Miloše Peška o vzniku Československa, která byla 

velice zajímavá a poutavá. Ve svém povídání přiblížil

i dění v Opatově, který, jak mnozí víme, byl obcí, kde žila

většina německy mluvících obyvatel a z tohoto důvo-

du přineslo založení nové republiky spíše obavy. Opa-

tov byl součástí dnes již zaniklého jazykového ostrova, 

který byl nazýván Hřebečsko. Toto území bylo rozlo-

ženo podél historické zemské hranice Čech a Moravy 

mezi městy Ústí nad Orlicí, Litomyšl, Polička a Jevíčko 

(tato města nepatřila do Hřebečska) a dále  mezi městy 

Mohelnice, Zábřeh, Lanškroun, Svitavy, Březová, Mo-

ravská Třebová, která patřila s dalšími 142 obcemi do 

území o rozloze 1230 km2, které bylo, pravděpodob-

ně od roku 1813, nazýváno region Hřebečsko. V roce

1939 žilo v tomto regionu 126 000 obyvatel, z nichž 

bylo 84 procent německé národnosti. Vysvětlení, proč 

na českém území žilo více německých obyvatel, mu-

síme hledat v dávné době – po roce 1214, po vpádu 

Tatarů, zůstalo české území vypleněno a zpustošeno. 

Nově ho osídlila značná část obyvatel z německy mlu-

vících zemí, z Porýní, Horních Frank, Horní Falce a Slez-

ska. Jak je patrné, minulost skrývá jistě mnoho zajíma-

vých témat a příběhů. Česká historie Opatova je krátká.

A přestože nepatříme k obcím, kde žily rody po staletí, 

je to, co se dělo na území obce, kde dnes žijeme, naší 

historií. 

V letošním roce jsem získala informaci, která je stříp-

kem z opatovské minulosti a tímto bych ráda ukonči-

la malý výlet do minulých století. O 100 let dříve, než 

vzniklo Československo, se v Opatově (tehdy Abtsdorf ) 

vařilo pivo. Pivovar, který byl součástí, stejně jako obec, 

litomyšlského zámeckého panství, stál na území, kde 

nyní jsou postaveny domy číslo popisné 66 – 71. Dle 

dochovaných záznamů se v tomto pivovaru vařilo pivo 

v letech 1737 až 1818.

Co napsat závěrem? Pěkný zbytek historicky význam-

ného roku 2018, ať  nový rok 2019 ve Vašich rodinách, 

naší obci i krásné české zemi přináší hodně radostných 

dní a pozitivních událostí, aby se jednou naši potomci 

mohli zahledět do historie a s hrdostí vzpomenout na 

své předky, stejně tak jako my můžeme dnes být pyšní 

na ty, kteří se v minulosti zasloužili třeba o vznik Čes-

koslovenska. Naše země je maličká svoji rozlohou, ale 

často významná v důležitých okamžicích.

Křivková Zuzana, kronikářka obce 
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Zprávy z lesa

Letošní rok nebyl v lesnictví celkově úspěšný. Jarní 

sucho vyvolávalo obavy o výsledky zalesňování, let-

ní a podzimní zapříčinilo vysychání mladých kultur

a u oslabených silných porostů kůrovcovou kalamitu. 

Nás nepostihla tak silně jako v jiných krajích, ale přes-

to jsme zpracovali 380 m³ napadeného dřeva. Další         

neplánovanou těžbou bylo preventivní odkacování 

pruhů kolem kůrovcových ohnisek.

I přes nepříznivé jarní počasí jsme zalesnili 8200 smrků 

a 4500 buků, sazenice se ujmuly a přežily parné léto

s minimální ztrátou.

Celkem se letos vytěžilo 1585 m³ dřeva, provedlo 8,75 ha 

prořezávek, 15,10 ha výřezů plevelných dřevin, posta-

vilo 640 m oplocenek a ošetřilo 38 000 mladých strom-

ků proti okusu zvěří. 

Všem přeji příjemné prožití vánočních svátků a všechno 

nejlepší v novém roce. 

Petr Trejbal, hajný

28. 10. 2018 oslava 100. výročí založení státu
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Katastrální úřad – digitalizace intravilánu

Dobrý den, dovolte mi Vás informovat o aktuálním sta-

vu prací na obnově katastrálního operátu novým ma-

pováním v zastavěné části Vaší obce.

26. června jsme dokončili zjišťování průběhu hranic 

pozemků v terénu za účasti vlastníků. Za Katastrální 

pracoviště Svitavy děkuji členům komise panu Jarosla-

vu Petruňovi a panu Bohuslavu Votroubkovi za příklad-

nou  spolupráci v komisi při zjišťování průběhu hranic. 

Celkem 51 pracovních dní v komisi pro mapování zna-

menalo jistě velký zásah do jejich volného času.

Zároveň mi dovolte poděkovat celému vedení obce. 

To, že obec nakoupila na vlastní náklady přes 500 že-

lezných  mezníků s plastovou hlavou, které poskytla 

zdarma vlastníkům pozemků k trvalému označení je-

jich hranic, nám zjednodušilo práci a katastrální praco-

viště nemuselo vlastníky vyzývat k označení nespor-

ných hranic svých pozemků trvalým způsobem, což 

je povinnost podle Zákona č. 256/2013 Sb., o katastru 

nemovitostí.

Ukončení měření v terénu předpokládáme na jaře 

2019, následovat bude zpracování všech dat na pra-

covišti. S novou digitální mapou se budou moci vlast-

níci seznámit na obecním úřadě, kde budou v rámci 

námitkového řízení zveřejněny výsledky mapování. 

Každému vlastníkovi bude zpřístupněno srovnávací 

sestavení, kde bude zaznamenán původní a nový stav 

jeho parcel v rámci mapování včetně nových výměr, 

případně změn v číslování nebo změn druhu pozem-

ku. O termínu a podrobnějších informacích o námitko-

vém řízení budou vlastníci s trvalým pobytem v obci 

Opatov obeznámeni na úřední desce obce. Ostatní 

vlastníci budou v dané věci informováni poštou.

Termín námitkového řízení předpokládáme ke konci 

roku 2019 a vyhlášení nové digitální mapy začátkem 

roku 2020.

Ing. Eva Kunčáková, 

vedoucí oddělení aktualizace katastru nemovitostí, 

Katastrální úřad pro PK, Katastrální pracoviště Svitavy

Charita Svitavy – Tříkrálová sbírka

VÝZVA PRO KRÁLE – HLEDÁME DOBROVOLNÍKY PRO 

TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU!

Charita Svitavy hledá dobrovolníky pro Tříkrálovou 

sbírku. Obracíme se na vás s žádostí o spolupráci a zá-

roveň vám nabízíme zažít ten skvělý pocit, když po-

máháte ostatním lidem. Najděte v sobě chuť a odvahu

a připojte se k dalším desetitisícům dobrovolníků, kteří

v kostýmech tří králů vybírají příspěvek na služby lidem 

v nepříznivé sociální situaci.

Čekají vás sice nachozené kilometry, možná i mrazivé 

počasí, někdy i odmítnutí, ale především právě ten po-

cit, že jste udělali něco pro dobrou věc a zažili něco no-

vého. Určitě se blíže seznámíte také s lidmi z vaší obce, 

kde žijete, a posílíte vaše vzájemné vztahy.

Budeme vděční za vaši pomoc právě v Opatově, kde 

se nám již dlouhodobě nedaří najít dostatečný počet 

spolupracovníků.

Sbírku organizuje Charita Česká republika. Ve Svita-

vách a v okolních obcích konkrétně Charita Svitavy. 

Zapojit se do sbírky může každý. Děti, rodiče, jednot-

livci i celé rodiny. Vedoucím skupinky koledníků může 

být osoba, která vlastní občanský průkaz. Dalšími králi 

může být kdokoli, včetně malých dětí. Oblečení a koru-

ny si koledníci vyrobí sami, případně je možné zapůjčit 

v Charitě Svitavy.

Tříkrálová sbírka je největší sbírkovou a dobrovolnic-

kou akcí v České republice. Koledníci přinášejí lidem ra-

dost a přání dobra a prosí o dar na pomoc lidem v nou-

zi. Každá koruna v kasičce koledníků má svoji váhu.

Peníze jsou určeny na podporu charitních služeb, které 

pomáhají seniorům a lidem s postižením a dále také 

jednotlivcům či rodinám s dětmi, které se ocitly v nou-

zi. Část peněz putuje Charitě Česká republika, která je 

podle aktuální potřeby využije také na pomoc lidem

v zahraničí, zasaženým přírodními katastrofami. Použití 

prostředků lze sledovat na stránkách Tříkrálové sbírky.

Pokud máte odvahu, chuť a čas zapojit se do, slovy 

organizátorů, největší, nejpřehlednější a nejdůvěry-

hodnější sbírky v naší zemi, kontaktujte co nejdříve 

koordinátorku Tříkrálové sbírky na Svitavsku, paní 

Miriam Holubcovou, tel.: 730 594 522, 

nebo miriam.holubcova@svitavy.charita.cz.

Sbírka trvá od 1. do 14. ledna 2019, takže je nejvyšší 

čas! Děkujeme všem, kdo přispějí finančně, či svým ča-

sem jako koledníci.

Fotografie z koledování let minulých a přehled výtěžků 

podle jednotlivých vedoucích skupin a obcí naleznete 

na internetových stránkách: http://svitavy.charita.cz/

trikralova-sbirka/
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Proč je sbírka právě ve svátek Tří králů?

Svátek Tří králů byl posledním dnem vánočního ob-

dobí, kdy se koledníci vydávali na koledu. Původně 

koledovali malí i velcí, přálo se vše dobré do nového 

roku. Postupem doby přecházelo koledování na děti

a chudé, pro které to byla možnost jak si trochu přilep-

šit. Koledníky zvali lidé domů, kde obyvatelům zahráli 

představení o Třech králích nebo mudrcích, kteří se při-

šli poklonit narozenému Ježíškovi. Moc, věda a bohat-

ství skláněla se tak před chudobou a láskou.

Tradice obnovená v Čechách a na Moravě na počát-

ku nového století vychází z tohoto původního zdroje. 

Jen ovšem učiní mudrce a krále ze spousty dobrovol-

níků, jejichž prostřednictvím se vždy na počátku roku 

roznese spousta radosti, přání dobra a také zpěvu. 

Pro některé lidi je koledování příležitostí k setkání na 

konci vánočního období. Příležitostí ke komunikaci 

pro osamělé. Příležitostí k nabrání energie. Ale i příle-

žitostí k objevení toho, kdo sám by pomoc potřeboval 

a ostýchá se si o ni říci. Příležitostí k projevu sounále-

žitosti. Teprve potom přichází na scénu kasička. Dává 

lidem možnost, aby i oni byli dobří. Není povinnost do 

ní přispět, můžeme si poslechnout koledu a usmát se. 

Radost z úsměvu příjemce povzbudí vždycky. Můžeme 

příležitost využít. Přát dobro druhým můžeme všichni. 

A také požehnání. Požehnání příbytku nápisem tříkrá-

lovým. A to je možná důvod, proč by „normální“ lidé 

měli chodit na Tříkrálovou sbírku. Prostě, aby to bylo 

na světě hezčí.

V katolických zemích se o svátku Zjevení Páně (6. led-

na) píše posvěcenou křídou na dveře domů a chlévů 

zkratka K † M † B † nebo latinský ekvivalent C † M † 

B † (nebo † C † M † B ) jako formule požehnání. Pů-

vodní text zní Christusmansionembenedicat – Kristus 

ať obydlí žehná, ať Kristus požehná tomuto příbytku 

(po celý rok – proto se za třetí křížek píše letopočet). 

Tři křížky symbolizují Nejsvětější Trojici, tj. Otce, Syna

a Ducha Svatého. Nejsou to tedy znaménka „plus“ mezi 

iniciálami.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Tři_králové 

OPATOVSKÁ HOSPODA

Tak jako každý rok, i letos děkujeme za stále rostoucí 

přízeň, kterou jste nám v celém letošním roce věnovali 

na různých akcích pořádaných Opatovskou hospodou 

nebo na akcích, kde jsme zajišťovali občerstvení (dět-

ský den, jarmark, tábory pro děti, MMČR – motokros, 

policejní ples, mezinárodní psí závody Hard Dog Race).

V letošním roce byly provedeny v hospodě některé 

úpravy – přesun šaten pro zaměstnance do 1. poscho-

dí a tím zvětšení skladových prostor a pracovní plochy, 

doplnění vybavení, výmalba hospody a nové vybavení 

dětského koutku. 

Těšíme se na vás také v příštím roce.

Jiří Pleskot, provozní

Nejbližší akce:

28. 12. poslední harmoniky v tomto roce (už od 14 h)

28. 12. Předsilvestr v kulturním domě 

25. – 27. 1. zabíjačka

Stejně jako každý rok, budeme mít v období konce roku zavřeno 

v tyto termíny: 24. 12. a 25. 12., 31. 12. a 1. 1. 2019 

ČTVRTÝ ROČNÍK BOWLINGOVÉ LIGY – VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ
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VI. ročník PIVNÍHO FESTIVALU

Šestý ročník pivního festivalu proběhl na začátku prázdnin za krásného, teplého počasí, a tak se návštěvníci, kterých se se-

šlo opravdu hodně, mohli těšit na spoustu soutěží (pro děti i dospělé, pro děti zde byla ještě obří skluzavka a střelnice), dobroty

z udírny i z grilu a hlavně na hodně dobrého piva... O hudbu k tanci i k poslechu se skvěle postarali Radek Urban a Lukáš Trejbal. 

Už se těšíme na další ročník !

FOTOGALERIE – rok 2018 v Opatově 

Vybíráme fotografie z akcí letošního roku.

Video o životě v Opatově a 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 napí-

šete www.obecopatov.cz, tím se dostanete na obecní webové stránky – v dolní časti pravého sloupečku na-

jdete 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…).

MASOPUSTNÍ DISKOTÉKA

Masopustní maškarní diskotéka pro děti tentokrát proběhla „v režii“ úplně nejmladších ročníků. Děti přišly v krásných, a často

i nápaditých, maskách, soutěžilo se, diskotékovalo a řádilo. Za pomoci hodnocení zúčastněných rodičů jsme vyhlásili dvacet nej 

masek, ale nějakou odměnu si nakonec odnesly všechny děti!
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POSTEL PRO ANDĚLA

Připomeňte si s námi – v dubnu nás opět navštívil Divadelní soubor TYL Králíky, kterému jsme poděkovali za krásné představení 

„Postel pro anděla“, s tím, že se těšíme se na příště!  

Divadelní soubor TYL Králíky nám napsal: „Také děkujeme za skvělé prostředí a možnost si u Vás zahrát. Tak, třeba někdy příště ;-).“

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Pěkně vyvedená akce – pěkné počasí, hojná účast, výborné občerstvení Opatovské hospody a letos poprvé také Čarodějnická díl-

nička – nakonec nejen pro děti... Děkujeme členům SDH Opatov za dozor nad všemi čarodějnicemi !
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DĚTSKÝ DEN „POHÁDKOVÝ LES“

Více než 200 dětí si za nádherného, úplně ideálního !, počasí a za početného doprovodu rodičů, prarodičů a dalších rodinných                                     

i nerodinných příslušníků, přišlo vyzkoušet nápadité úkoly na stanovištích našeho pohádkového lesa. A tak se poznávalo, vybíralo, 

házelo, střílelo, přeskakovalo, jezdilo..., děti sbíraly razítka do pohádkové mapky a byly odměněny za své výkony.

Nejmladší návštěvníci v kočárcích měli několik měsíců a mimo soutěžících dětí se přišli podívat i mnozí dříve narození, pěkné…

VELKÉ DÍKY všem téměř 60 organizátorům! Budeme se těšit zase na příští rok!
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ZÁJEZDY DO DIVADLA DO PRAHY

Na jaře jsme se vydali na činohru Zamilovaný sukničkář s vynikajícím Lukášem Vaculíkem a Adélou Gondíkovou. V létě, před prázd-

ninami, to byl muzikál Šíleně smutná princezna, kde bylo všechno skvělé ! Krásné počasí, zážitek z plavby parníkem a hlavně 

vynikající muzikál, nadšené děti i dospělí! Vtipné, chytře zpracované, výborné výkony účinkujících, poděkovali jsme potleskem ve 

stoje, zaslouženým! 

„Divadelní sezónu“ jsme zakončili humorným představením Divadla Radka Brzobohatého Tři letušky v Paříži.

V novém roce už je v plánu na 6. 4. znovu obnovený muzikál Janka Ledeckého Galileo (bude se prodávat v lednu).

V současné době nabízíme ještě 3 vstupenky na lední revue Sněhurka na ledě – prodej na Obecním úřadě v Opatově.

2. 2. 2019 (sobota) SNĚHURKA NA LEDĚ, od 17 h, DRFG Arena (dříve Hala Rondo), BRNO

cena: 900 Kč (790 Kč vstupenka, 110 Kč doprava), zájezd pořádáme s obcí Opatovec, měli jsme k dispozici 24 vstupenek (sektor B1, řady 7 – 10)

zájezd do divadla na jaře – na představení Zamilovaný sukničkář

zájezd do Prahy v létě – na muzikál Šíleně smutná princezna
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7. ROČNÍK MEMORIÁLU PAVLA „PŮČI“ POLÁKA

I účastníkům fotbalového turnaje starých gard letos přálo počasí. Zúčastnily se čtyři týmy, které skončily v tomto pořadí: 

1. Třebovice, 2. Verměřovice, 3. OPATOV a na krásném čtvrtém místě  se umístilo Jehnědí. Pořadatelé děkují návštěvníkům za 

podporu a hojnou účast a těší se na další ročník!

TANEČNÍ TÁBOR

Taneční a pohybový „příměstský“ tábor s taneční školou BODY ROCKERS proběhl opět s velkým úspěchem! Je skvělé vidět tancem 

a pohybem nadšené malé i starší táborníky! Příští rok, zase třetí týden v červenci, máme taneční tábor opět v plánu.
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SKAUTSKÝ TÁBOR 

První ročník skautského tábora se vydařil výborně – díky skvělým dětem a skvělé vedoucí Daně Kopecké s její „pravou rukou“ 

Kubou Netušilem! Dana chválila táborníky – dobrá nálada, dobrá domluva a hlavně – všichni si pěkně pomáhali, motto tábora: 

„Jeden za všechny, všichni za jednoho!“, prostě platilo!
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TÁBOR PRO MALÉ DĚTI

Téměř čtyřicet malých táborníků se rozdělilo do šesti menších družstev s různými barvami kšiltovek a tábor mohl začít… a po 

týdnu se určitě dalo říci, že si děti opět odnesly mnoho pěkných zážitků!
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ITALOVÉ

Milého přijetí v Itálii, stejně jako vždy, se dostalo téměř padesátičlenné výpravě z Opatova, která 27. – 30. 9. byla na návštěvě

v naší partnerské obci Colverde (dříve Drezzo). Účastníci vyzkoušeli ubytování v rodinách, odvážně se vyrovnali s častou obavou

z jazykové bariéry, ochutnali místní jídla, navštívili jesle, školku, základní školu i obecní úřad a podívali se do města Como... Všichni 

chválili nejmladší účastníky, naše fotbalové „reprezentanty“, kteří, mimo toho, že byli moc fajn výletníky, nás se ctí reprezentovali

i v nerovném boji (naše družstvo bylo složeno i z mladších žáků) proti starším žákům z Colverde. 

Partnerství tedy pokračuje, příští návštěva by měla být zase v Opatově.
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TANEČNÍ

Na tanečních večerech, které opět vedli manželé Knířovi z České Třebové, se letos potkávalo 17 párů (s fotografováním při čtvrté 

lekci se bohužel všichni nepotkali ).

LAMPIONOVÝ PRŮVOD



str. 19

opatovský zpravodaj / za rok 2018 / www.obecopatov.cz

SETKÁNÍ SENIORŮ

V sobotu 3. 11. se v kulturním domě konalo již tradiční Setkání seniorů. Všeobecná zábava, ke které hrál Malý taneční orchestr

z České Třebové, byla opět zpestřena nápaditými soutěžemi (které vycházejí „z dílny“ Jany Vlčkové), nechybělo také sólo pro nej-

starší účastníky, tanec se starostou, nové video ze života v Opatově, ke kterému se mnozí na internetu nedostanou, parta „z har-

monik“ složila Opatovu dokonce i oslavnou , děkovnou básničku… Ale letos jsme pro návštěvníky zařídili fotokoutek, ve kterém 

jsme fotografie i na místě vytiskli, a jaký to mělo úspěch..., podívejte se na fotkách – na www.obecopatov.cz
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ADVENTNÍ JARMARK
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MIKULÁŠSKÁ DISKOTÉKA

AKCE VE VOLNOČASOVÉM CENTRU

TVOŘIVÉ DÍLNY

V prvním pololetí se v centru každé úterý konaly Tvořivé dílny pro děti a mládež pod vedením Lucie Musilové.
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KROUŽEK PRO DĚTI DO TŘÍ LET 

Na jaře jsme v centru zkoušeli zavést Kroužek pro děti do tří let – o cvičení a tanečky u říkanek nebo písniček se postarala Hana Kroupová.

MATEŘSKÉ CENTRUM

Maminky se s dětmi v centru ke hraní schází vždy v pondělí a středu od 15 do 17 hodin, více informací pro zájemce najdete na face-

booku – Dětské centrum Opatov.

DIVADÉLKO JÓJO A PRAVIDELNÉ POHÁDKY PRO DĚTI Z MÍSTNÍ MŠ
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JARNÍ A VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ V CENTRU NAROZENINY V CENTRU

Rok uběhl jako voda a obecní knihovna opět děkuje 

svým čtenářům za přízeň v letošním roce a zve k ná-

vštěvě i v roce příštím nejen čtenáře stávající, ale i nové.

Momentálně si můžete vybrat z více než dvou tisíc 

knih různých žánrů a děti se mohou opět zapojit do 

čtenářské soutěže, i přesto, že se rozjela už v prvních 

dnech měsíce listopadu (o pravidlech Velké čtenářské 

soutěže se informujte přímo v knihovně).

Knihovna v číslech: 

počet knih: 2120, počet čtenářů: 158

počet výpůjček od 1. 1. do 20. 11. 2018: 1083

I v příštím roce nabídneme našim čtenářům další nové 

knihy, žhavé novinky, české i světové bestsellery. A děti 

nebudou v knihovně jen číst, ale čeká nás např. Noc

s Andersenem, velikonoční vyrábění a další zajímavé 

akce. 

Budeme se na Vás těšit, přejeme klidné a pohodové 

svátky a do nového roku hlavně zdraví!                                     

Vlasta Jirušová, vedoucí knihovny, a Aneta Koldová          

OBECNÍ KNIHOVNA
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Rok 2018 v knihovně ve fotografiích:

NOC S ANDERSENEM V KNIHOVNĚ

V jeden jarní pátek jsme v Obecní knihovně v Opatově měli téměř padesát detektivů! Konala se totiž Noc s Andersenem, která byla 

ve škole i školce na téma „S detektivem Vrťapkou...“.  A výsledek? Všechny záhady vyřešeny !

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE

NÁVŠTĚVY DĚTÍ Z MŠ V KNIHOVNĚ A CENTRU
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VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ VELKÉ ČTENÁŘSKÉ SOUTĚŽE

Co se nám podařilo a na co jsme pyšní:

opět jsme získali certifikát „Rodiče vítáni“,

pokračujeme ve školním projektu „Cesta kolem světa“,

byla nám schválena dotace z MŠMT na podporu plavání,

i v tomto školním roce pokračuje projekt hrazený z ESF,

děti z prvního stupně a mateřské školy se zúčastnily 

plaveckého výcviku,

pro děti z mateřské i základní školy jsme připravili ve 

spolupráci s knihovnou „Noc s Andersenem“,

v třech třídách přibyl nový počítač a ve dvou interak-

tivní tabule,

spolupracujeme s Obecní knihovnou v Opatově – Pa-

sování prvňáčků na čtenáře, knihovnu navštěvují dě-

ti z mateřské i základní školy, děti se účastní  „Velké 

čtenářské soutěže“,

spolupracujeme s Volnočasovým centrem v Opatově,

účastnili jsme se vědomostních, výtvarných a spor-

tovních soutěží,

členové SHD Opatov pro nás zorganizovali cvičný 

požární poplach,

fotografie, články z akcí a virtuální prohlídku školy 

najdete na www.zs-opatov.cz

Plánujeme:

opět uskutečnit sportovní týden v únoru 2019, po-

kud nám to sněhové podmínky dovolí,

uspořádat tradiční velikonoční dílny,

potěšit rodiče a prarodiče výkony dětí na školní aka-

demii,

uspořádat sběr starého papíru,

v březnu začneme rekonstruovat školní zahradu,

ve spolupráci se zřizovatelem (obec Opatov) jsme 

podali projekt na rekonstrukci přír. a ICT učebny

Do MŠ v Opatově v lednu dorazily dárky, které „našim“ 

dětem k Vánocům vlastnoručně vyrobily děti z partnerské 

obce Colverde. Dárky se sice nějakou dobu toulaly mezi 

Itálií a Opatovem, ale nakonec přišly a potěšily.

ZPRÁVY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY
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Včelaři v Opatově

Vážení přátelé. I letos bych Vás rád touto cestou seznámil 

s činností místní základní organizace včelařů v roce 2018.   

Aktuálně má  členská základna 29 členů s 295 včelstvy.  

Letos proběhly členské schůze v Kulturním domě v Opa-

tovci, v Klubu důchodců v Opatově a výroční schůze 

v Opatovské hospodě. Protože jsme v poslední době 

měli nárůst nových členů, tak v jsme květnu uskutečnili 

kurz pro začínající včelaře a dále kurz chovu matek, za-

jistili jsme léčivo pro letní a podzimní ošetření včelstev.

V sobotu 2. 6. 2018 se členové naší organizace zúčast-

nili Dětského dne v Opatově ve Farském lese formou 

naučné stezky pod názvem „Pohádkový les“ a v sobo-

tu 25. 8. 2018 jsme se zúčastnili zakončení prázdnin

v Opatovci na hřišti.

V případě zájmu bych dále upozornil, že i příští rok

v lednu je možnost podání žádosti na čerpání grantu

z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v rámci 

programu „Podpora začínajících včelařů v Pardubic-

kém kraji pro rok 2018“. Bližší informace najdete na 

portále Pardubického kraje.

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 klidné proži-

tí vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví

a štěstí.  

Více informací najdete na www. vcelari-opatovec.web-

node.cz, kde získáte aktuální informace o činnosti naší 

organizace.

Václav Slanina jednatel ZO ČSV z. s. Opatovec

SPOLKY A ZÁJMOVÉ ORGANIZACE

Sbor dobrovolných hasičů

Rok 2018 byl pro nás velmi významný, byla dokončena 

rekonstrukce hasičské zbrojnice.

Příští rok oslavíme 140. výročí od založení SDH Opatov. 

Při té příležitosti budou mít naši spoluobčané možnost 

se přijít podívat do naší krásně zrekonstruované hasi-

čárny a vše si prohlédnout.

Akce, na kterých jste nás mohli vidět:

Únor - jak již je tradicí, byl náš hasičský ples 

Duben - hasičský dozor při Pálení čarodějnic

Červen - účast na DD – Pohádkový les

- námětové taktické cvičení při požáru

   ZŠ v Opatově

Červenec – letní zábava

Září - vypomáhali jsme AMK při Mezinárodním

   mistrovství ČR v motokrose 

- výpomoc také při Hard Dog Race – závodech se psy

- náš tradiční cyklovýlet s hasiči

- lampionový průvod

- soutěž „O pohár starosty obce Opatov“

I letos jsme se účastnili mnoha hasičských závodů, ze 

kterých jsme si přivezli mnoho cen a skvělých zážitků.

Z hasičských zásahů bychom rádi zmínili:

- 6× hašení kontejnerů v Opatově

- 2× hašení lesního porostu v Zádolka Opatov

- 1× hašení kombajnu

- 4 dny jsme zasahovali u požáru seníku v Opatovci

Účastnili jsme se cvičení dopravy dálkové vody, kterou 

pořádala SDH Koclířov.

Jsme rádi, když se na nás spoluobčané obrátí s pros-

bou o profesionální pokácení stromů na jejich pozem-

ku. Pokud bude potřeba, můžete se na nás kdykoliv 

obrátit prostřednictvím obecního úřadu.

Do svých řad hledáme nové členy do družstva žen, 

dětí, popř. i mužů.

Děkujeme všem příznivcům hasičského sboru, za pod-

poru při soutěžích, ale i akcích, kterých se účastníme.

Hasičský sbor přeje všem spoluobčanům mnoho 

úspěchů v novém roce.

 Sbor dobrovolných hasičů
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Hard Dog Race

Pes –  nejlepší přítel člověka? Je to bytost, která člověku 

nedokáže úmyslně ublížit, ba naopak pomáhá v mnoha 

složitých životních situacích. Se psy se setkáváme při zá-

chranných akcích, při ochraně státu nebo míru, pomáha-

jí ve zdravotnických nebo sociálních zařízeních (caniste-

rapie). Stali se důležitou součástí života spousty lidí. Malí, 

velcí, čistokrevní, voříšci; bez rozdílu rasy zpestřují životy 

svých dvounohých parťáků. Ti s nimi tráví více volného 

času a v poslední době se společně věnují i různým spor-

tům. Mezi nejznámější patří klasický výcvik poslušnosti, 

obedience, agility, dogdancing, dogtrekking nebo třeba 

triatlon (běh, plavání, jízda na kole a to vše se psem). 

V letošním roce do České republiky zavítala vůbec po-

prvé novinka v psích sportech „Hard Dog Race“. Jak an-

glický název závodu přeložit? Snad jako náročný závod 

se psem. První závod tohoto ražení se konal v zemi za-

kladatele –  bývalého vojáka Andráše Púzy, tedy v ma-

ďarském městě Piliscév. Andráš ví, co znamená, když se 

hýbe šest nohou naráz, když dvě srdce bijí najednou a 

když se pes a člověk těší z jedné hrdosti. Ze své služby 

v armádě a pobytu v Afganistánu, kam byl vyslán jako 

expert na vyhledávání výbušnin, se naučil, že neexis-

tuje překážka, která by se nedala zdolat s dostatečnou 

vírou a výdrží. Proto dělá vše, aby tento pocit mohlo 

zažít co nejvíce závodníků. 

Letos se konaly obdobné závody v Maďarsku a Polsku. 

SPORT
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V příštím roce se dočkají i v Německu a Slovinsku.

V roce 2017 se těchto závodů v Polsku zúčastnila i Pe-

tra Makovská, členka Základní kynologické organizace 

Svitavy – Lačnov. Oslovila zakladatele závodu a rozjel 

se kolotoč, na jehož konci byly závody v Opatově. Proč 

Opatov? Protože pořadatele zaujalo skvělé motokroso-

vé závodiště, zázemí a především pak vstřícnost vedení 

obce. Organizační tým se skládal z české a maďarské 

základny, které čítaly po 8 lidech, a pak cca 80 pomoc-

níků (soudci, pomocníci, registrace, veterináři, hasiči, 

fotografové, kameramani, apod.). 

Pořadatelé vytyčili trasu dlouhou cca 6 kilometrů na 

motokrosovém závodišti a jeho okolí. Na trase pak na 

závodníky čekalo 16 překážek, kdy musely týmy složené 

z psovoda a psa zdolat například bazény, áčko, tunely, 

apod. Na startovní čáru se postavilo celkem 115 mužů

a 339 žen z České republiky, Slovenska, Maďarska, Pol-

ska, Rakouska, Litvy, Moldávie a Německa. Nejmladší-

mu účastníkovi bylo 14 let a nejstarší účastnici 68 let. 

Na startovní listině se objevil i zástupce Opatova. Tím 

byl šestatřicetiletý Kuba Malík, který se do závodu při-

hlásil ze zvědavosti. Se svým australským honáckým 

psem Mandu zvládl zdolat všechny překážky a do cíle 

doběhli se skvělým časem, který je dostal mezi prvních 

dvacet nejlepších v kategorii muži. Kuba se nevěnuje 

žádnému sportu, nijak se nepřipravoval; důležitý je prý 

dobrý odpočinek. Na otázku, zda by se znovu závodu 

zúčastnil, Kuba odpověděl, že Mandu by chtěl, a tak se 

asi nechá přemluvit. 

Závěrem bych ještě ráda předala poděkování paní Pe-

try Makovské za pomoc s přípravami závodu a to pře-

devším starostovi Ing. Kovářovi a místostarostovi panu 

Prokopovi. 

Hana Kubešová

       reprezentant Opatova

Klub pejskařů opět v Opatově 

V sobotu 22. září 2018 uspořádal Klub pejskařů pozitiv-

ního tréninku v naší obci již III. ročník Opatovské túry 

se psy. Zázemí nám opět poskytlo motokrosové závo-

diště, o které jsme se museli podělit s hasiči, kteří zde 

pořádali své závody. Ale zvládli jsme to na jedničku. 

Klub tuto túru oproti předchozím rokům přesunul ze 

začátku sezóny na její závěr. To se nevyplatilo, proto-

že měsíc září je plný obdobných akcí a toto se promí-

tlo do počtu závodníků. Ale je číslo důležité? Není. Na 

startovní čáru se postavilo 19 týmů a opět bylo více 

žen (14) než mužů. Do Opatova zavítali staří známí, 

ale i nováčci, kteří s tímto sportem teprve začínají. Ale 

ne všichni přijeli závodit. Túry jsou konané v duchu                            

dogtrekkingu; tzn., že je třeba v co nejkratším čase 

zdolat stanovenou trasu. V případě této túry se jednalo 

o trasu dlouhou necelých 10 kilometrů, která byla situ-

ována v lesích v okolí Opatova. Je spousta lidí, kteří se 

našich akcí účastní jen proto, aby poznali nová místa 

našeho okresu, strávili čas se svým čtyřnohým kama-

rádem, nebo vyrazili jen tak za sportem. Samozřejmě 

přijeli i psovodi, kterým šlo o čas. Je to půl na půl. Čle-

nové klubu uvítají ale každého, protože nejdůležitější 

je pohyb a čas strávený se svým čtyřnohým parťákem. 

Na nejvyšší stupeň vítězů v kategorii žen se postavila 

Michaela Trnčáková s Alfonsem s časem 49:06 minut

a v kategorii mužů zvítězil Luboš Kocourek s Boothem 
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s časem 43:39 minut. Velké gratulace všem, kteří závod 

dokončili. Opatov reprezentoval jen jeden tým ve slo-

žení Pája Bartošová a Rocky. 

Klub pejskařů pozitivního tréninku na duben 2019 do 

Opatova přivede IV. ročník Aprílového dogmaratonu. 

Akce bude opět zařazena do seriálu Mistrovství České 

republiky dogmaratonu. Členové klubu pro Vás kromě 

maratonové trasy, tj. 42 km, připraví i doprovodné tra-

sy short (cca 20 km) a baby (10 km). V letošním roce se 

na startovní čáru všech kategorii postavilo celkem 90 

týmů a věřím tomu, že v příštím roce bude účast mini-

málně stejná.

Závěrem bych ráda poděkovala za finanční podporu 

obci Opatov a firmě POLAK CZ a AMK Opatov za poskyt-

nutí zázemí pro konání akce.

Hana Kubešová

AMK Opatov    

21. ročník NOVAmotocross cupu se odjel na tradičně 

perfektně připravené trati v Opatově u Svitav, vysoká 

účast 202 závodníků organizátory velmi potěšila. 

Převzali jsme pozvánku na jednu z motokrosových 

akcí, přečtěte si, co se „v motokrosovém světě“ o Opa-

tovu píše:

„Tak jsme se ani nenadáli a máme tady novou jedna-

dvacátou sezónu seriálu NOVAmotocross cupu 2018.      

V sobotu 21. dubna začínáme na velice oblíbené trati 

v Opatově u Svitav. Trať, na které se jezdí i republikové 

závody určitě v sobotu přivítá i řadu licenčních jezdců. 

Pořadatelé totiž při přípravách nedělají žádné rozdíly 

mezi Mistrovstvím ČR a ostatními cupy. Připravenost 

tratě je vždycky na vysoké úrovni a tak se těším na 

všechny známé, ale i neznámé tváře, kteří milují tento 

adrenalinový sport….

Tak přijeďte v co největším počtu otevřít novou motokro-

sovou sezónu. Počasí je objednané a občerstvení bude 

určitě 100% připravené...“

Jari Kurri a realizační tým

MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR V MOTOKROSU

Mimořádně vydařená motokrosová akce! Závodům vždy předchází náročné přípravy, a tak je organizátorům za velké úsilí odmě-

nou, když přeje počasí a přijdou diváci. To vše se v neděli 2. 9. v Opatově podařilo – parádní závody, krásné počasí i více než hojná 

účast návštěvníků!
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TJ OPATOV – fotbal žáci

Vážení sportovní příznivci, rádi bychom Vás informo-

vali o dění v žákovském oddílu TJ Opatov. Jako ka-

ždoročně jsme začali fotbalový rok zimní přípravou

v tělocvičně základní školy, kdy nás velmi potěšil zájem 

dětí. Proto byly tréninky rozděleny na dvě skupiny dle 

věku na pátek a neděli. Pečlivou zimní přípravu jsme 

zakončili na turnaji žáků v obci Moravany u Pardubic

a čtyřdenním soustředěním v obci Karle. Jarní část 

sezóny se nám výsledkově podařila. Umístili jsme se 

na 7. místě s bilanci 12 vítězství, 2 remízy a 10 porá-

žek. V průběhu jarní sezony byl zrealizován výlet na 

ligové utkání do Olomouce, která se střetla s Bohe-

mians 1905. Po jarní části sezóny ukončili působe-

ní mezi žáky hráči Filip Polák, Pavel Peřina a Richard 

Procházka, který se umístil na druhém místě mezi 

střelci v okresní soutěži. Za jejich sportovní výko-

ny jim děkujeme a přejeme další úspěchy do života.

Po prázdninové pauze začala letní příprava, opět s vel-

kou účastí dětí, která nás přiměla k úvaze přihlášení 

soutěže starší přípravky v roce 2019. Závěr sezóny byl 

ukončen výletem na hokejový extraligový zápas Par-

dubice – Plzeň.

Koncem roku nám byly přiděleny dotace, ze kterých 

jsme žákům pořídili tréninkové vybavení – míče na 

zápasy a tréninky, teplákové soupravy a výlet do Itá-

lie, kde žáci sehráli přátelské utkání s místními žáky

z partnerské obce Colverde. A s přispěním sponzora 

Via Assist byly dětem pořízeny nové dresy.

Děkujeme všem sponzorům za podporu obci Opatov, 

JP Prolak, Via Assist a rodičům dětí. Všem fotbalovým 

fanouškům přejeme příjemné prožití vánočních svátků.

Trenéři Jan Havlát a Jakub Kalánek

Míčové sporty v Opatově

Každý rok se opakuji, když ve svém článku lanařím 

nové hráče volejbalu. Nejraději bych tak učinila znovu, 

ale míjí se to účinkem. V první polovině letošního roku 

jsme toho moc nenahráli, protože se nesešlo ani 8 lidí, 

kteří by se postavili na volejbalové hřiště. V období od 

května do srpna jsme se nesešli vůbec. Od září se mi 

podařilo sehnat další milovníky této míčové hry. Když 

se ale podíváte na fotku z posledního tréninku, kde 

chybí tři hráči, tak kolik lidí poznáte? Věřím, že větši-

na jen tři. Tři dámy z Opatova, které doplňuje kvarteto

z Opatovce a další ze Svitav a dvě dámy z Damníkova. 

Řečnická otázka – proč se v Opatově, ve kterém žije té-

měř dvanáct stovek obyvatel, nenajde 12 lidiček ochot-

ných každé pondělí dorazit do tělocvičny a udělat 

něco málo pro sebe. Proč všichni sedí doma u televize, 

počítače nebo v hospodě? Je to dnešní uspěchanou 

dobou? Myslím, že se všichni jen vymlouvají na únavu 

z práce, nedostatek času, apod. 

Nejsme žádní ligoví hráči, volejbal je pro nás koníčkem. 

Hrajeme každé pondělí od půl sedmé v tělocvičně zá-

kladní školy. Kdo chce, může se na nás přijít podívat 

nebo si zahrát. Každý je vítán.

Hana Kubešová
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TJ OPATOV – fotbal muži

Zimní příprava na jarní část sezony 2017/2018 začala 

9. ledna. Tréninky v lednu tradičně probíhaly dvakrát 

týdně, v úterý tělocvična a o víkendu výběhy po vesnici 

a blízkém okolí Opatova. Od února se vedení podařilo 

zajistit tréninky na umělé trávě v Lanškrouně společně 

s týmem mužů Rudoltic. Dva měsíce tréninků na kla-

sickém hřišti, které se většinou skládaly z 45 minut tré-

ninkové jednotky a 45 minut modelového utkání proti 

mužům Rudoltic, se ukázaly jako velice dobrý základ

k úspěšnému roku 2018. Jelikož brankář Martin Štosek 

pokračoval ve svém špatném přístupu k fotbalu, kdy 

nikdo do poslední chvíle netušil, jestli Martin přijde 

na zápas nebo se na poslední chvíli, asi hodinu před 

srazem na zápas omluví, že nedorazí, nebo že nedora-

zí bez omluvy, bylo vedení týmu nuceno tuto situaci 

řešit. Z týmu Rudoltic se nám podařilo na hostování 

získat odchovance České Třebové – brankáře Jakuba 

Lukáše. Bohužel Jakub si ve třetím zápase na domácím 

hřišti těžce poranil koleno a dodnes je v rekonvales-

cenci. Přejeme mu touto cestou brzký návrat na hřiště. 

Soutěž jsme dokončili opět na solidním šestém místě, 

tady je třeba vyzvednou a zmínit tabulku pouze jarní 

části, kde jsme skončili na výborném druhém místě. 

Nejlepšími střelci v sezoně 2017/2018 byli: Kalánek Ja-

kub – 23 branek (Jakub skončil na třetím místě v tabul-

ce střelců okresního přeboru), Křivka Lukáš – 8 branek, 

Zeman Pavel a Petruň Jaroslav – 6 branek. 

Letní přípravu nám opět zpestřil start v okresním po-

háru, kdy jsme v prvním kole nastoupili na hřišti Lin-

hartic a zvítězili jsme v poměru 9:2, za zmínku stojí 5 

vstřelených branek Michala Poláka, na jehož návratu 

do Opatova jsme se společně před sezonou domluvili. 

Ve druhém kole nás čekal soupeř z Mladějova, na jehož 

hřišti jsme po výborném výkonu v prvním poločase

a těžkém boji v poločase druhém vyválčili vítězství 4:3, 

trefili se Michal Polák 2×, Pavel Zeman a Jakub Kalánek. 

To nám zajistilo postup do jarní části okresního poháru. 

Neutěšenou situaci s brankářem se nám podařilo vyře-

šit příchodem Pavla Šenkýře, který prošel týmy České 

Třebové a Ústí nad Orlicí, kde většinou chytal za B týmy 

a naposled chytal v nedalekém Semaníně. Začátek 

mistrovské soutěže nás zastihnul v dobré formě a po 

třinácti odehraných kolech jsme se umístili na krásném 

2. místě, kdy nás od vedoucí Cerekvice dělí pouze horší 

skóre. Ještě cennějším počinem, než samotné průběž-

né druhé místo, je získaných 31 bodů, které hodnotím 

jako mimořádný úspěch. Nejlepšími střelci v podzimní 

části sezony 2018/2019 byli: Kalánek Jakub – 11 bra-

nek, Polák Michal – 6 branek, Havlát Jan a Zeman Pavel 

– 4 branky. 

Jak byl rok 2018 úspěšný, tak stejnou měrou je i zava-

zující pro rok následující, abychom udrželi takto vyso-

ko nastavenou laťku i nadále. Proto je od hráčů třeba 

zlepšit přístup k zimní i letní přípravě, kdy se trénují ob-

jemové i zátěžové věci, které pak dávají základ kondici, 

ze které je celý rok potřeba čerpat. Často se nám stává, 

že v době přípravy je neustále někdo nemocný, bolí ho 

pata, záda nebo koleno. Trenéra z toho bolí hlava. To 

všechno je příčinou matných výkonů ve druhém polo-

čase, které musíme určitě zlepšit.

Na závěr bych rád poděkoval Obecnímu úřadu Opa-

tov za podporu TJ Opatov, pracovníkům Technických 

služeb Opatov za údržbu hřiště a firmě JP PROLAK za 

podporu týmu mužů.

Za vedení oddílu bych poděkoval starostovi Petrovi 

Kovářovi a zastupitelstvu obce za podporu a angažo-

vání se při přípravě projektu rekonstrukce hřiště.

Za tým mužů a vedení TJ 

Lukáš Křivka, hrající trenér a jednatel.

Bruslení v České Třebové

Pronájem zimního stadionu Česká Třebová – bruslení 

pro občany Opatova zdarma v těchto termínech:

25. 12. 2018 (úterý)  14:30 – 16:00 hodin

29. 12. 2018 (sobota) 13:00 – 14:30 hodin

19. 1. 2019 (sobota) 13:30 – 15:00 hodin

26. 1. 2019 (sobota) 13:30 – 15:00 hodin
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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


