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DOKONČENÉ INVESTIČNÍ AKCE v r. 2017
Oprava místních komunikací – II. etapa
oprava a rozšíření komunikace od křižovatky pod firmou Vlabo k firmě POLAK CZ, k Farmě Opatov a dále
směr Dětřichov. Jednalo se o opravu komunikace včetně podkladových vrstev a rozšíření na cca 5 – 7 m, stavbu
opěrných zdí, přeložku tří plynových přípojek, dešťovou kanalizaci, veřejné osvětlení atd. Celková délka 1000 m.
Na financování stavby se podílela firma POLAK CZ 1 mil. Kč, Farma Opatov 450 tis. Kč a Mikroregion Svitavsko 56
tis. Kč. Celková investice činila 6 mil. Kč a jako dodavatel akce byla, z důvodu nejnižší cenové nabídky, ve výběrovém řízení vybrána firma M - Silnice a.s.
oprava komunikace od čp. 101 (M. Šilarová) až k čp. 50 (K. Jánský), celková délka cca 900 m a od bývalé
dolní Jednoty k mostu (150 m). Na tuto část se podařilo získat dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj. Celkové
náklady 1 340 tis. Kč, dotace z MMR 670 tis. Kč. Dodavatel akce: firma M - Silnice a.s., Pardubice.
Opravy komunikací budou pokračovat také v roce 2018 (viz plánované akce).
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Bezdrátový rozhlas a digitální povodňový plán – projekt s názvem „Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro obec Opatov“ byl realizován s dotací 1 887 tis. Kč z Ministerstva životního prostředí, celkový rozpočet 2 696 tis. Kč. Dodavatelem byla firma
TEWIKO systems s.r.o. z Liberce (bezdrátový rozhlas) a VRV Praha (digitální povodňový plán). Hlavní částí projektu
byla výměna rozhlasové ústředny a výměna rozhlasů na 56 místech – nahrazení bezdrátovými.
Nový územní plán obce Opatov – byl dokončen a nabyl účinnosti v říjnu 2017. Cena nového územního plánu je
490 tis. Kč, dotace z Ministerstva pro místní rozvoj 315 tis. Kč. Dodavatel firma SURPMO a.s. Hradec Králové.
Rekonstrukce hasičské zbrojnice – výměna krovu a střešní krytiny, oprava garáží, podlahy, vstupní vrata, omítky
atd. Stavba byla zahájena v září a dokončení je plánováno na květen 2018. Celkový rozpočet 3 585 tis. Kč (stavební část 3 225 tis. Kč vč. DPH) a schválena dotace z EU (program IROP) 3 226 tis. Kč. Dodavatelem stavby je firma
DOLESTAV SY s.r.o.

Domácí kompostéry – dle zájmu občanů bylo objednáno a zakoupeno 100 ks kompostérů a na základě darovacích smluv jim věnováno. Důvodem je snaha snížit ukládání bioodpadů do kontejnerů na komunální odpad (tam
bioodpad jako je tráva, větve, listí, květiny nebo shnilé ovoce nepatří!!!) a ušetřit tím nemalé výdaje za ukládání
těchto odpadů na skládku.
Odtěžení nánosu z koryta Třebovky – akci provedla firma Profistav Litomyšl a byla financována Povodím Labe
s.p. Z koryta Třebovky bylo odtěženo cca 8 000 m³ nánosu, akce byla ukončena v srpnu.
Lanová pyramida na hřišti u fotbalových kabin – místo
kolotoče, který nevyhovoval bezpečnostním normám
pro dětská hřiště, byla zakoupena a instalována lanová
pyramida.

PLÁNOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE
Oprava místních komunikací – III. etapa – mostek u čp. 239, místní komunikace OÚ – MŠ (od hlavní silnice kolem
p. Matoušové k MŠ), J. Bartoň – okolo Koldových k Leštinovým, příjezdové komunikace od hlavní silnice ke Vtelenským a L. Mrkosovi, od hl. silnice k Veselým, k Dosedělovým a další. Je zpracováván projekt a podáme žádost
o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj. Odhadované náklady 1,5 – 2 mil. Kč.
Opravy budou pokračovat ještě IV. etapou v r. 2019.
Zahrada u ZŠ – máme zpracován projekt, který předpokládá vysázení cca 1 400 ks rostlin v areálu základní školy
a v lednu bude podána žádost o dotace z Ministerstva životního prostředí. Rozpočet 700 tis. Kč, žádost o dotace
MŽP 500 tis. Kč. Zahrada bude nejen okrasná, ale i užitková a bude plnit také výukovou funkci pro děti ze ZŠ i MŠ.
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Rekonstrukce vodovodu I. etapa – v letošním roce byl zpracován projekt, vyřízeno stavební povolení a získána
dotace z Pardubického kraje na rekonstrukci tří úseků vodovodního řadu (od vodojemu k zámečnictví JP-PROLAK,
od starého vrtu pod farmou k potoku Třebovka a přeložka okolo ZŠ, kde momentálně vede vodovodní řad pod
budovou školy). U rekonstrukce jde o výměnu stávajícího litinového řadu v délce 1 400 m, kde se velmi často objevují poruchy, a který bude nahrazen novým PVC řadem. Rozpočet akce je 3 760 tis. Kč a dotace z Pardubického
kraje 1 880 tis. Kč.
Rekonstrukce hasičské zbrojnice – pokračování realizace, dokončení je plánováno na květen 2018
Nákup kontejnerového návěsu – 1 mil. Kč, bude podána žádost o dotace z MAS Svitava 500 tis. Kč
Studie zástavby a projektová dokumentace – zadáno zpracování studie zástavby na 13 stavebních parcel pro
výstavbu rodinných domů v lokalitě „Za konírnou“ – Ing. arch R. Svojanovský
Sběrný dvůr – zadáno zpracování proj. dokumentace Ing. Martin Novák a bude podána žádost o dotace ze SFŽP
Ubytování v Opatovské hospodě – v prvním patře hospody je připraven prostor pro výstavbu tří pokojů se sociálním zázemím, každý pokoj pro 3 - 4 osoby. Pokud se podaří získat dotace, rádi bychom v příštím roce tento
projekt realizovali.
Rekonstrukce vodovodu II. etapa – zpracování projektu na úsek od p. Klofandy k JP-PROLAK
Demolice čp. 199 (Šmídkovi) - v místě demolice bude vybudována parkovací plocha
Protihlukový val – prodloužení a osázení, žádost o dotace Mikroregion Svitavsko
Čistírna odpadních vod pro čp. 159 (OÚ) – 300 tis. Kč
Veřejné osvětlení – prodloužení veřejného osvětlení od J. Petra směr Helvíkov (100 tis. Kč)
ZŠ přírodovědná učebna – je zadáno zpracování projektu a bude podána žádost o dotace z programu IROP

Rozpočet na příští rok je navržen ve výši 31 mil. Kč.
Plánované investice 16 245 tis. Kč, s dotacemi 10 256 tis. Kč, v těchto investicích jsou zahrnuty také akce, které byly
zahájeny v letošním roce, ale dokončení nebo financování proběhne až v r. 2018. Návrh a schválený rozpočet je
zveřejněn na webových stránkách obce.

PLÁNOVANÉ AKCE - PŘEHLED PROJEKTŮ
VYSVĚTLIVKY K TABULCE:
Barevné pole znamená, jaká část projektu je již zrealizována, schválena atp., tj. například u projektu OPRAVA
KOMUNIKACÍ III. ETAPA máme hotový projekt a schválený rozpočet, bude podána žádost o dotace (750 tis.) na
MMR atd. Výše možné dotace se odvíjí od podmínek nastavených poskytovatelem dotace, které jsou u každého
poskytovatele a programu jiné (MMR, MŽP, IROP, SFŽP, Pard. kraj, MAS Svitava, Mikroregion Svitavsko, atd.).
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)
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NÁZEV
PROJEKTU

PD, ZÁMĚR

ROZPOČET DLE PD / DOTACE v
tis. Kč
ROZPOČET
z toho DOT.

rozhlasy

2015

2 696

1 887

hasičárna
rekonstrukce

2016

3 585

3 226

2016

3 760

2017

kontejnerový
návěs

ŽÁDOST O
DOTACE, ÚŘAD

STAVEB.
POVOLENÍ

VŘ/SOD

SCHVÁL.
REALIZACE KOLAUDACE
DOTACE

ZVA

2017

2018

2018

IROP

2017-18

2018

2018

1 880

Pard. kraj

2018

2018

2018

1 500

750

MMR

2018

2018

2019

2016

1 000

500

MAS

2018

studie zástavby

2017

100

2018

sběrný dvůr PD

2017

100

2018

ZŠ zahrada

2017

700

Ubytování
hospoda

rekonstrukce
vodovodu
oprava
komunikací
III. etapa

ZŠ učebna,
vodovod II. PD

500

MŽP

2018-19

2017

Pard. kraj 50%

2018

2017-18

IROP, Pard. kraj

2019

OBECNÍ ÚŘAD
Volba prezidenta České republiky
Rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu ČR publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 275/2017 Sb. byla
dne 28. srpna 2017 vyhlášena volba prezidenta České
republiky.

Nejpozději do 9. ledna 2018 jsou starostou obce distribuovány voličům hlasovací lístky a ve dnech voleb
budou voličům k dispozici i ve volební místnosti.
V případě druhého kola volby budou hlasovací lístky
voličům vydávány ve volební místnosti.

Ve volebním okrsku č. 1 se volby konají v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Opatov čp. 159.

Volič může požádat ze zdravotních důvodů a jiných
závažných důvodů ve dnech voleb okrskovou volební
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost.
Možno kontaktovat na tel. čísle: 461 593 154

První kolo voleb:
pátek 12. ledna 2018 (14.00 - 22.00 hod.)
sobota 13. ledna 2018 (8.00 - 14.00 hod.)

INFORMUJEME

Případné druhé kolo:
pátek 26. ledna 2018 (14.00 - 22.00 hod.)
sobota 27. ledna 2018 (8.00 - 14.00 hod.)
Právo volit:
Voličem je státní občan České republiky, který ke druhému dni voleb dosáhl věku 18 let.

Zastupitelstvo obce bylo požádáno MUDr. H. Deákovou o bezplatné užívání ordinace (zrušení nájemného)
a zavedení internetového připojení z důvodu vyšších
nákladů vyplývajících z povinnosti elektronických receptů a zavedení EET v příštím roce. Rozhodli jsme se
této žádosti vyhovět, protože je důležité, aby lékařská
péče byla v naší obci zachována, alespoň ve stávajícím rozsahu. Z krátkého průzkumu bylo zjištěno, že u
MUDr. Deákové je registrováno minimálně 200 občanů
z Opatova.
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Situace byla konzultována na odboru zdravotnictví
krajského úřadu s JUDr. Jaroslavem Fejtem a bylo nám
opět potvrzeno, že není žádná možnost získat jiného
praktického lékaře, pokud bychom spolupráci s MUDr.
Deákovou ukončili.
Bezúplatné pronájmy ordinací, z důvodu zachování lékařské péče, jsou běžné také v okolních obcích.
Nový web
Na začátku prosince byly spuštěny nové webové stránky obce Opatov (www.obecopatov.cz) a Opatovské
hospody (www.opatovskahospoda.cz).
Stránky získaly novou grafickou podobu, jsou jednodušší, přehlednější a uživatelsky příjemnější.
Oba nové weby byly vytvořeny v responzivním designu, jsou tedy optimalizovány nejen pro počítače, ale
také tablety, telefony apod., najít si informace na webu
z mobilu pro vás teď bude mnohem jednodušší.
Mimo důležitých informací z obce zde nově najdete
např. jízdní řády a videogalerii. Orientace na nových
stránkách je opravdu jednoduchá, nebojte se je vyzkoušet.

Společenská kronika
Na začátku roku 2017 měl Opatov 1155 obyvatel. Během roku (do 30. 11. 2017) se narodilo 10 dětí, přistěhovalo se 35 osob, odstěhovalo 18 osob a zemřelo 14
spoluobčanů.
V současné době (ke 30.11. 2017) má tedy Opatov
1168 obyvatel. Naším nejstarším občanem je Bohumil
Kratochvíl, 92 let.
Nejbližší akce v obci
Vítání občánků
V letošním roce jsme slavnostně přivítali 12 dětí: Magdalenku Fialovou, Violku Párovou, Elenku Košínovou,
Elišku Kotyzovou, Juraje Pudila, Štěpánka Beneše, Honzíka Fotra, Jonáška Pytla, Kristýnku Magočovou, Aničku Vtelenskou, Zdeněčka Vostřela a Jarouška Simona.
Všem přejeme hodně zdraví, krásný a spokojený život!
str. 6

25. 12. ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA
od 20 h v KD, pořádají hokejisté
28. 12. KONCERT PS DALIBOR
od 18 h v kostele sv. Antonína, opata
20. 1. MYSLIVECKÝ PLES
23. 2. HASIČSKÝ PLES
17. 3. ŠIBŘINKY
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O Obecní kronice
Všechna města, městské části a obce v České republice
mají povinnost vést kroniku obce, které se v dřívějších
dobách říkalo pamětní kniha obce.
Pamětní zápisy a knihy vedlo mnoho obcí a měst již
po staletí. V roce 1835 bylo uloženo hrabětem Karlem
Chotkem, aby byla vedena kronika v každém městě
a obci s „Právem trhu“. Po vzniku Československa, od
roku 1920, uložil zákon povinnost všem samosprávným obcím kroniku založit a vést.
Kronika obce je ručně psaná kniha s číslovanými listy,
může být psána i na počítači, k čemuž v poslední době
přistupuje mnoho obcí. Zákonem jsou stanovena pravidla, která určují nejen členění zápisů, ale i parametry,
jak má kniha vypadat, na jakém papíře a jakým inkoustem má být psána. Je doporučeno roční zápis členit na
několik okruhů.
Stejně tak jako má každá kniha úvod, je i v kronice
úvod její první částí. Dále se zapisují obecní záležitosti
(volby, činnost obecního zastupitelstva, vydávání zpravodaje…), hospodaření obce. V další části se popisuje
průmysl, zemědělství a obchod v obci. Následují zápisy
o výstavbě, dopravě, nedílnou součástí je také veřejný
život (činnost spolků, kulturní dění, činnost knihovny…). Nechybí ani zápisy z oblasti školství, sociální a
zdravotní záležitosti, zaznamenávají se záznamy o počasí a statistiky obyvatel (počet osob přítomných, kdo
se přistěhoval a odstěhoval, narodil nebo zemřel…).
Z tohoto stručného výpisu, si jistě čtenář tohoto článku
udělá alespoň malou představu, že vést obecní kroniku je nejen povinností, ale v jejím obsahu se můžeme
začíst do událostí, které provází dění v obci a vlastně i
život každého občana, který v obci žije nebo žil. Kronika nám také dává možnost připomenout si dobu minulou, kterou jsme prožili anebo dobu našich předků.
Stejně jako roky předešlé byl i rok 2017 v naší obci plný
událostí, v jedné, však byl trochu odlišný. V průběhu
roku ukončil činnost kronikáře pan Vladimír Pupík a je
na místě za jeho práci poděkovat.
Co napsat na závěr… Jeden rok končí a druhý začíná,
jeden den střídá druhý.
I v novém roce se pomalu budou zaplňovat čisté stránky kroniky obce Opatov, zápisy událostí, které se odehrají v naší obci, republice i ve světě. Zaznamenají, co
vše jsme společně prožili, aby i generace, které přijdou
po nás, se mohly začíst do řádků přibližujících život se
všemi radostmi i starostmi jejich předků.
Zuzana Křivková, kronikářka obce Opatov
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Zprávy z lesa
V letošním roce jsme vytěžili 840 m³ dřevní hmoty.
Opatovským občanům jsme dodali 285 m³ palivového
dřeva.
Na jaře jsme vysázeli 7800 ks sazenic. Z důvodu nedostatku pracovníků se veškeré pěstební práce zajišťovaly svépomocí, brigádníky a najímáním cizích subjektů.
Zhotovili jsme 280 m oplocenek, ožnulo a proti okusu
natřelo 50 000 sazenic. Na 26 hektarech byly provedeny výřezy plevelných dřevin v mladých porostech a 4,8
ha prořezávek.

Velmi rád bych poděkoval Milanu Maškovi, který nám
velice pomohl v důležitých pěstebních pracích. Dík
patří i Janě Vlčkové, Monice Šilarové a Vlastě Prekopové, které nám brigádně vypomohly při zalesňování a
ostatní pěstební činnosti.
Všem přeji příjemné prožití vánočních svátků a všechno nejlepší v novém roce.
Petr Trejbal, hajný

OPATOVSKÁ HOSPODA
Děkujeme za vaši přízeň, kterou jste nám v celém letošním roce věnovali a těšíme se, že se budeme často
potkávat i v roce příštím.
Od ledna vás, mimo jiné, zveme také na nový jídelní
lístek, který jsme pro vás připravili a doufáme, že s ním
budete spokojeni.
		
Jiří Pleskot, provozní restaurace

Nejbližší akce:
poslední harmoniky v tomto roce (od 15 h)
Předsilvestr s hudbou a rautem - pro velký
zájem se bude konat v kulturním domě
12. - 14. 1. zabíjačka
27. 12.
29. 12.

Stejně jako každý rok budeme mít v období konce roku zavřeno
v tyto termíny: 24. 12., 25. 12., 31. 12. 2017 a 1. 1. 2018

TŘETÍ ROČNÍK BOWLINGOVÉ LIGY - VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ

PIVNÍ FESTIVAL

„VELKÝ ÚKLID“ PO MMČR V MOTOKROSU
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ZAKONČENÍ PRÁZDNIN - LETNÍ KINO
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FOTOGALERIE - rok 2017 v Opatově
Vybíráme fotografie z akcí letošního roku.
K uvedeným akcím najdete více fotek 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, na tu kliknete a tím se
dostanete na obecní Facebook, kde si můžete prohlížet fotky, videa z obecních akcí...
MASOPUSTNÍ DISKOTÉKA PRO DĚTI
Masopustní diskotéka se pěkně vydařila, početná účast krásných masek, odměněni byli všichni, kdo si s maskou dali práci, rozdali
jsme přes padesát cen, téměř stovku sladkostí jako odměny v soutěžích a stejně tak koblížků, jako symbolu masopustního období.
A k připomenutí tradice masopustu, o které dnes už málokdo něco ví, jsme připravili informace nejen k přečtení u stolů, ale prolínaly celou diskotékou v soutěžích i povídání moderátorky p. Křivkové.
Letošní diskotéku nepokazila chřipková epidemie, jako minulý rok, zábava se vydařila i díky našemu novému DJ Davidu Ulrychovi,
který měl na této akci se zajištěním hudby premiéru. Těšíme se na vás i v dalším roce, Masopustní maškarní tu bude co nevidět !

DIVADELNÍ SOUBOR TYL - PŘEDSTAVENÍ „DÁMSKÁ ŠATNA“
Hra Arnošta Goldflama v podání Divadelního souboru TYL Králíky přenesla diváky do dámské šatny divadla, kde se čtyři herečky
připravují na vystoupení, převlékají do kostýmů a přitom probírají život... Díky skvělému výkonu hereček se jistě nejeden divák cítil,
jako by v dámské šatně opravdu byl.
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VÝLET NA JARNÍ FLORU OLOMOUC
Účastníci vydařeného zájezdu na Floru Olomouc se svými „úlovky“, ač to z fotek nevypadá, bylo i pěkné počasí, pokazilo se až při
odjezdu, prostě jsme to měli objednané .

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Navzdory chladnému počasí se akce vydařila. Poděkování všem občanům, kteří se přišli podívat a podpořili tak práci pořadatelů.

DĚTSKÝ DEN – POHÁDKOVÝ LES
Opět úžasný, skvělý, nejlepší... dětský den v Opatově! Podílelo se na něm přes 60 organizátorů, kterým patří velké díky za ochotu
a skvělé nápady ! Krásné počasí, velká účast (přišlo 180 dětí a s nimi rodiče, prarodiče...), vypilo se 100 litrů Kofoly a snědlo 250
řízků, podtrženo sečteno, výborná akce! Na video z dětského dne se podívejte na webových stránkách obce v sekci videogalerie.
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LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Letošní lampionový průvod byl opět zakončený na motokrosovém závodišti, ale tentokrát ohňostrojem. Mimo fotek z průvodu a
průběhu večera se na obecních webových stránkách můžete podívat také na parádní video. Je na něm krásně zachycena atmosféra večera v záběrech, na kterých určitě spousta z vás zahlédne sebe nebo své děti.
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TÁBORY
Letními „příměstskými“ tábory v Opatově letos „prošlo“ 150 dětí! Nabízíme výběr fotografií z jednotlivých táborů, více jich najdete
na www.obecopatov.cz. Termíny táborů na rok 2018 budou v únorovém zpravodaji.
Všem mým milým spolupracovníkům děkuji za spolupráci ! Jana Kovářová
PRVNÍ TÁBOR PRO DĚTI
Účastníci prvního letošního „příměstského“ tábora byli opět skvělí a program byl nabitý!
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1. TÁBOR PRO MALÉ DĚTI
Děti ve věku od tří do sedmi let, věkový průměr 5 let, ale výborní táborníci, kteří nás často pobavili

!
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2. TÁBOR PRO MALÉ DĚTI
Druhý tábor také pro malé děti, ale tentokrát s několika staršími sourozenci.
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TANEČNÍ TÁBOR
Video ze závěrečného vystoupení účastníků tábora najdete ve videogalerii na obecních webových stránkách.
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NÁVŠTĚVA Z ITÁLIE
Výjimečně krásné počasí (asi dovoz z Itálie ) provázelo celé čtyři dny (28. 9. - 1. 10. 2017) návštěvy „našich“ Italů z partnerské obce
Colverde dříve Drezzo (před třemi lety se spojily sousední obce Drezzo, Gironico a Paré a vytvořily obec Colverde s 5400 obyvateli).
Mimo jiné jsme se domluvili na pokračování partnerství, které trvá už od roku 2004 , a návštěvě Opatova v Colverde příští rok v září!
Byla to velmi milá návštěva, přijel starosta, místostarosta, zastupitelé, učitelky ZŠ a MŠ, vedení sportovních klubů a organizátorky
společenských a kulturních akcí. Italové se o všechno živě zajímali, ukázali jsme jim Opatov, potkali se s našimi obyvateli (při té
příležitosti děkujeme všem, kdo pomohli s organizací nebo pomoc nabídli, i všem statečným, kteří se odvážili s Italy potkat i přes
jazykovou bariéru, která, jak se vždycky ukáže, není úplně překážkou ). Vzali jsme je také do Litomyšle a Kroměříže... Nabitý, ale
fajn program všichni ocenili a vzkazují Opatovu: „Velké díky za milé přijetí a pohostinnost a příští rok Vás čekáme v Colverde“!
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II. SETKÁNÍ SENIORŮ
7. 10. 2017 jsme v Opatově oslavili svátek seniorů v pořadí už druhým setkáním. A bylo to opět veselé setkání, výborně hrál Malý
taneční orchestr z České Třebové, setkání zpestřily svým vystoupením děti z místní MŠ a ZŠ, k zábavě, mimo jiné, přispěly i soutěže. Všichni se pěkně pobavili a už se prý těší na příští rok!

TANEČNÍ
Na tanečních večerech, které vedli manželé Knířovi, se v kulturním domě pět týdnů na přelomu listopadu a prosince potkávalo 16
tanečních párů. Příští rok plánujeme taneční opakovat, tak se můžete těšit .
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ADVENTNÍ JARMARK
I letošní jarmark se pěkně vydařil. Děkujeme návštěvníkům za vytvoření pěkné atmosféry, spolupracovníkům za ochotu a fajn náladu s jakou se účastní náročných příprav i samotné akce a prodejcům díky moc za odvahu „jít s kůží na trh“ , nutno podotknout,
že úroveň nabízeného zboží každým rokem stoupá, což těší nejen nás, ale i návštěvníky.

MIKULÁŠSKÁ DISKOTÉKA
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BESEDA SE SPISOVATELEM
Po Mikuláši proběhlo v centru moc milé setkání s autorem knížky Příběhy z kovářovic komína Tomášem Holíčkem. Naše první beseda se spisovatelem se uskutečnila díky spolupráci se ZŠ, my se budeme těšit na někdy příště a vy se u nás v knihovně můžete těšit
na Tomášovu knížku ve dvou výtiscích, mimochodem, moooc pěkné vyprávění !
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AKCE VE VOLNOČASOVÉM CENTRU
PŘEDVÁNOČNÍ NADÍLKA V CENTRU
Do centra už nám přišel Ježíšek a přinesl úžasný vozový park
VELKÉ poděkování „Ježíškovi“ p. Jaroslavu Peřinovi z
Farmy Opatov, za výjimečný dárek!

OSLAVY NAROZENIN

RELEXAČNÍ KONCERT - ZPÍVAJÍCÍ MÍSY
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NÁVŠTĚVY MAMINEK S DĚTMI

DĚTI Z MŠ SI TAKÉ CHODÍ DO CENTRA POHRÁT

POHÁDKY DIVADÉLKA JÓJO

PILNÍ STUDENTI ANGLIČTINY
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OBECNÍ KNIHOVNA
Děkujeme našim čtenářům za přízeň v letošním roce
a zveme všechny občany i v novém roce na bohatou
nabídku knih. Můžete si vypůjčit ze dvou tisíc knih různých žánrů, zúčastnit se čtenářské soutěže, která se již
„rozjela“, a nebo si u nás jen posedět s pěknou knihou.
Přejeme klidné a pohodové svátky, do nového roku
hlavně zdraví a budeme se na vás těšit!
Vlasta Jirušová, Líba Barešová a Jana Kovářová

KNIHOVNA V ČÍSLECH za rok 2017 (ke 30. 11. 2017):
Počet knih: 					2032
(z toho 1453 pro dospělé a 579 pro děti)
Počet čtenářů: 					125
(z toho je 76 dětí do 15 let a 49 dospělých)

Připomínáme pravidla VELKÉ ČTENÁŘSKÉ SOUTĚŽE,
která již probíhá a bude trvat do 3. 5. 2018.
Můžeš číst co chceš! Soutěž je určena pro děti a mládež do 18 let, jedinou podmínkou je registrace v naší
knihovně, může se tedy zúčastnit kdokoliv (nejen z
místní ZŠ nebo z Opatova), malé děti, tj. zatím nečtenáři, mohou soutěžit s rodiči. Pravidla najdete na www.
obecopatov.cz nebo v knihovně. Čeká vás zajímavé
bodování a lákavé ceny!
Zajímavá data nám poskytly kolegyně z Městské
knihovny ve Svitavách, kterým tímto moc děkujeme za
celoroční vynikající spolupráci a podporu!
Jedná se o srovnání dat knihovny v Opatově z roku
2006 a 2016 (rok 2017 ještě není v obvodu Svitavy statisticky uzavřený):
			2006			2016

Počet návštěvníků: (od 1. 1. do 30. 11. 2017)
(z toho 671 dospělých, 742 dětských)

1413

Počet výpůjček:					1596
(z toho dospělým 955 a dětem 641)

Počet knih:		825			1838
Počet čtenářů:		8			128
(z toho do 15 let)
1			
79
Kulturní a vzděl. akce: 0			
37

Rok 2017 v knihovně ve fotografiích:
NOC S ANDERSENEM V KNIHOVNĚ
Letošní „Noc s Andersenem“ se nesla v duchu tématu „ilustrátoři“. Přiblížit malým dětem, proč mluvíme o ilustracích a vytvořit
smysluplný program na toto téma dětem z MŠ a prvního stupně ZŠ, nebylo vůbec jednoduché. Cílem bylo, aby si účastníci této
netradiční akce něco odnesli (a nebyla to jen čokoláda nebo dárek na památku ), nenásilnou formou se něco dozvěděli, aby
si na to ale pomocí úkolů, které je provázely celou akcí, přišli sami, aby učení nebylo učení a celé je to hlavně bavilo. A že NOC s
Andersenem začíná za světla? Nenechte se zmást, v knihovně jsme končili za tmy a děti se vracely do školy, kde akce pokračovala.
Všem účastníkům posíláme pomyslnou jedničku s hvězdičkou a těšíme se na příště! Podívejte se na krásné video na webu obce.
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VELKÁ ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ
Na konci května jsme vyhlašovali vítěze naší Velké čtenářské soutěže pro děti a mládež, která probíhala od listopadu do zač. května. Zúčastnilo se téměř 50 různě zdatných čtenářů, kteří za toto období přečetli na 200 knih, ke kterým vyplnili pracovní listy
(mimo MŠ a prvňáčků). Odměnili jsme ale všechny účastníky, tj. každého, kdo si dal tu práci - přišel, četl, vyplňoval… Všechny děti
„vyhrály“ zmrzlinový pohár v Opatovské hospodě, kam jsme se hned po vyhlášení také vydali, a ti, kteří stáli na pomyslných stupních vítězů, získali i poukazy na bowling, USB disky nebo sladkosti. Absolutními vítězkami se staly B. Stečínská (2. tř.) a P. Šmídková
(5. tř.). Gratulujeme nejen vítězům, ale všem zúčastněným a děkujeme za spolupráci rodičům, vedení a učitelkám místní MŠ a ZŠ!

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ
Prvňáčci ze ZŠ Opatov navštěvovali s p. uč. Šíblovou obecní knihovnu v průběhu celého školního roku, s velkým úspěchem se také
zúčastnili Velké čtenářské soutěže a ve středu 14. 6. jsme s nimi oslavili jejich čtenářské dovednosti.
Děti přečetly pohádku O začarovaném Království čtenářském, přetnuly všechna „pouta“ a tím začarované království vysvobodily.
Rytířka Řádu čtenářského je, jako své zachránce, po složení slibu pasovala na čtenáře. Děti na památku dostaly svůj první čtenářský deníček, placku „Už jsem čtenář“ a my se na ně, jako na naše čtenáře, budeme v knihovně těšit!
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HODINA ČTENÍ A LITERATURY V KNIHOVNĚ 1. - 9. TŘÍDA A ČTENÁŘSKÉ DÍLNY

PŘIPRAVUJEME SI NOVÉ ČTENÁŘE - DĚTI Z MŠ NÁS NAVŠTĚVUJÍ PRAVIDELNĚ

NÁVŠTĚVA ZE SVITAVSKÉ A PARDUBICKÉ KNIHOVNY
Dostaly jsme pochvalu a rády se o ni s vámi podělíme :
„Obecní knihovna v Opatově pracuje nyní naprosto příkladně a je ukázkou toho, že i v malé obci může být knihovna, která nabízí
svým uživatelům krásné prostředí, spoustu nových knih a možnosti trávit zde příjemný čas.“
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I po celý prosinec JE OTEVŘENO KAŽDÝ ČTVRTEK od 14 do 17 h. Čeká na Vás téměř sto knih z nového výměnného fondu svitavské knihovny, ve kterém si každý určitě najde to své a navíc, součástí výměnného fondu budou
tentokrát i AUDIOKNIHY!
„Ježíšek“ naší knihovně nadělil několik zbrusu nových knih, a tak si můžete přijít např. pro další detektivní román
Vl. Vondrušky, inspirovat se v Milostných dopisech slavných mužů, připomenout si nezapomenutelného herce
Tomáše Holého, pobavit se u knihy Saturnin se vrací… Pro děti máme další Aničku i nejnovější díl „Poseroutky“,
knihu s tajemným názvem Spolkla mě knihovna nebo Slyšíš, jak mluví stromy?
Začátkem prosince u nás byl na návštěvě Tomáš Holíček, autor knihy pro děti Příběhy z kovářovic komína, pořídili
jsme ji pro vás ve dvou výtiscích a je to moc pěkné vyprávění. Těšíme se na Vaši návštěvu!

ZPRÁVY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY
Co se nám podařilo a na co jsme pyšní:

Informace z MŠ – rok 2017

opět jsme získali certifikát „Rodiče vítáni“,
letošní školní proj. jsme nazvali „Cesta kolem světa“,
byla nám schválena dotace z MŠMT na podporu
plavání,
i v tomto školním roce pokračuje proj. 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 rodiči „Noc s Andersenem“,
vyměnili jsme v některých třídách topení a zářivky,
spolupracujeme s Obecní knihovnou v Opatově –
pasování prvňáčků na čtenáře, knihovnu navštěvují
děti z mateřské i základní školy,
spolupracujeme s volnočasovým centrem,
účastnili jsme se vědomostních i výtvarných soutěží,
máme nové logo i nové webové stránky,
(www.zs-opatov.cz),
můžete si prohlédnout virtuálně školu.

Během roku se u nás v MŠ událo spoustu zajímavých
událostí, kde hlavními hrdiny a představiteli byly samozřejmě naše děti z mateřské školy. Hned začátkem
roku se sedm dětí připravovalo k zápisu do 1. třídy,
který se uskutečnil dne 26. 4. Dále:

Plánujeme:
opět uskutečnit sportovní týden v únoru 2017, pokud nám to sněhové podmínky dovolí,
uspořádat tradiční velikonoční dílny,
potěšit rodiče a prarodiče výkony svých dětí na
školní akademii,
uspořádat sběr starého papíru,
se zřizovatelem chceme zmodernizovat školní zahradu a vybudovat přírodovědnou učebnu.

celoroční návštěvy obecní knihovny a volnočasového centra
účast starších dětí na „Vítání nových občánků obce“
a výročích svatby
děti zažily noční dobrodružství na akci
„Noc s Andersenem“
výlet starších dětí a 1. třídy do Ekocentra PALETA
celodenní výlet dětí do Svitav – návštěva
Vodárenského lesa, areál sportu – využití hřišť
účast dětí na VII. Školní akademii
v červnu na akci hasičů byl předán sponzorský dar
mateřské škole v hodnotě 5 tis. Kč
k zápisu do mateřské školy na školní rok 2017/2018
dostavilo 7 rodičů se svými dětmi
i letos nás v MŠ čeká předvánoční besídka a vánoční
dílničky s rodiči

Srdečně zveme všechny do školy na tradiční vánoční
dílny, které se uskuteční dne 14. prosince 2017 od
14.00 hod. spojené s prodejní výstavou prací žáků
naší školy.
Přijďte si koupit malou drobnost, posedět při čaji,
kávě či punči a strávit s námi příjemné odpoledne.
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SPOLKY A ZÁJMOVÉ ORGANIZACE
Včelaři v Opatově

Myslivecký spolek Opatov

Vážení přátelé, i letos bych Vás rád touto cestou informoval o činnosti místní základní organizace včelařů v
roce 2017.
V tomto roce jsme přijali dva nové členy, takže dnes má
členská základna 30 členů s 271 včelstvy. V tomto roce
se naši členové sešli 2 krát v Kulturním domě v Opatovci a 2 krát v Klubu důchodců v Opatově. Uskutečnili
jsme 1 odbornou přednášku na téma tlumení nákaz
včel a exkurzi na včelí farmu Skalička, zajistili jsme léčivo pro letní a podzimní ošetření včelstev.

Myslivecký rok 2017:
leden
Myslivecký ples
březen
Výroční členská schůze
Jarní sčítání zvěře
duben
Výstava trofejí v Boršově
Jarní úklid na myslivecké chatě
červen
Dětský den „Pohádkový les“
květen - září Zabezpečení polí osetých kukuřicí proti
škodám působeným černou zvěří 		
(hlídání, nástřik odpuzovačem Hukinol)
září
Kachní hon
říjen
Rozvoz jadrného a objemového krmiva
do krmných zařízení
26. 12.
Tradiční vycházka za účelem tlumení
neužitkové (škodné) zvěře

V sobotu 3. 6. 2017 se členové naší organizace zúčastnili dětského dne v Opatově ve Farském lese formou
naučné stezky pod názvem „POHÁDKOVÝ LES“ a v sobotu 26. 8. 2017 jsme se zúčastnili zakončení prázdnin
v Opatovci na hřišti.
V případě zájmu bych dále upozornil, že příští rok v lednu je možnost podání žádosti na čerpání grantu z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v rámci programu „Podpora začínajících včelařů v Pardubickém
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 prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví a
štěstí.
Více informací najdete na www. vcelari-opatovec.webnode.cz, kde získáte aktuální informace o činnosti naší
organizace.
Václav Slanina, jednatel ZO ČSV z. s. Opatovec
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Jsme zařazeni do programu optických zradidel podél
vozovky – provádí se za účelem zamezení srážky auta
se zvěří. Jedná se o modrá odrazová skla, které se umisťují na patníky nebo stromy podél silnic, tak, aby odrážela světla projíždějících aut směrem do polí nebo lesa
okolo silnice, a tím zvěř odradila od vstupu na vozovku
před projíždějící auto.
Za MS Opatov všem přeji klidné Vánoce a v novém roce
hodně zdraví a spokojenosti!
Srdečně vás zveme na Myslivecký ples, který se koná
20. 1. 2018.
			
Miroslav Vacek, předseda
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Sbor dobrovolných hasičů
Letošní rok jsme zahájili již tradičním únorovým plesem, který se vydařil, účast byla hojná, za což vám všem
děkujeme. V dubnu jsme zajišťovali hasičský dozor na
čarodějnicích. Také jsme pomáhali na mezinárodním
mistrovství ČR v motokrosu. V červnu jsme se opět podíleli na organizaci DD. Pořádali jsme první letní karneval na motokrosovém závodišti, výtěžek z této akce
jsme věnovali mateřské školce v Opatově. Všichni se
dobře bavili a to nás těší. Proto jsme se rozhodli uspořádat i hasičské rockování v listopadu, kde vystoupily
kapely Syenit, Dragon a Ouras. Připravili jsme cyklovýlet nejen pro hasiče, ale i naše spoluobčany, který se
stává pomalu tradicí a účast je rok od roku větší.
Pro děti ze základní školy Běly Jensen v Opatově jsme
pořádali ukázku ostrého výjezdu a záchrany osoby v
silně zakouřeném prostředí a uhašení požáru, zásah
probíhal v dýchací technice.
Dětský den

Nesmíme zapomenout, že jsme se zapojili do mnoha
hasičských soutěží – družstva mladších, starších soptíků, žen, mužů a veteránů se domů s prázdnou nikdy
nevracela, přivezli jsme si mnoho cen i zážitků.
V říjnu jsme pomáhali při hledání pohřešované osoby
v Javorníku. Zasahovali jsme při odstraňování spadlých
stromů při vichřicích.
Pořádali jsme také dopravu dálkové vody, akce se zúčastnili i hasiči z Koclířova, Vendolí a Svitavy-Lány.
Letos byla zahájena rekonstrukce hasičské zbrojnice,
která by měla být dokončena v květnu 2018.
Děkujeme Vám za přízeň a přejeme všem spoluobčanům příjemné prožití svátků vánočních a všechno nejlepší do nového roku.
			

Sbor dobrovolných hasičů

Výjezd hledání pohřešované osoby

Letní karneval - zábava

Závody v Mladějove na Moravě

Ostrý výjezd - ukázka pro školu
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Ostrý výjezd - ukázka pro školu

Cyklovýlet

Výjezd - zásah

Závody Březiny

Pálení čarodějnic

Ples hasiči

SPORT
Sportujeme se psem
Sobota 25.03.2017 se probudila do chladného, ale
slunného dne. Opatov ten den neprobudilo jen sluníčko, ale i štěkot psů, kteří se účastnili II. ročníku „Opatovské túry se psy“. Na akci, kterou pořádají členky Klubu
pejskařů pozitivního tréninku, se přihlásilo 70 týmů
složených z psích chlupáčů a jejich dvounohých páníčků. Nakonec do Opatova dorazilo 59 týmů ze všech
koutů celé České republiky (44 žen a 15 mužů). Závodníci přijeli z Ostravy, Prahy, Brna, Letovic, ale i Ústí nad
Labem. Zastoupeny snad byly všechny rasy - jorkšírský
teriér Hanys, boloňský psík Max, pudl Eny, border kolie Daisy, dobrmanka Lolita, rotvajlerka Týna, neměcká
doga Heda z Opatovských kopců, ridgebaci Lena, Bongo Rusty Magic a Lambra Katama King, sibiřské husky
Mája a Delinna.
Každý z účastníků se nejprve zaregistroval, absolvoval
veterinární přejímku a obdržel mapu s podrobným
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itinerářem. Nastudoval materiály, nechal si zodpovědět dotazy a poté se postavil na pomyslnou startovní
čáru, kterou pořadatelé nakreslili na místním motokrosovém závodišti, odkud závodníci vyrazili směr Dětřichov. Vzhledem k tomu, že se počasí umoudřilo až v
den konání akce, byl terén značně rozbahněn, a proto
bylo nutné trasu zkrátit z 15 na 10 kilometrů. Automotoklub Opatov našemu klubu poskytl i další zázemí a
tak pořadatelé závodníkům mohli v chladném jarním
počasí dopřát horký čaj či kávu. K tomu dámy z klubu
připravily chlebíčky a upekly buchty. Občerstvení ale
na závodníky čekalo až po skončení závodu.
Některé týmy závod pojaly jako soutěž, tzn., že buď celou nebo poměrnou část trasy běžely, jiné týmy jako
příjemnou ranní procházku se svými miláčky a některé
dvojice ruku v ruce doprovázené chlupáčem vyšly na
první jarní rande.
Po velmi náročném závodu čekal na závodníky cíl, bohužel situovaný na kopec. Na posledním stoupání zá-
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vodníky ale pořadatelé velmi hlasitě slovně podporovali a fandili i již doběhnuvší závodníci. Dobíhající týmy
se v první řadě staraly o občerstvení svých psů a potom
až teprve vlastní. Na poděkování za dosažený výsledek
v cíli – pohlazení nebo pamlsek pro psa, nezapomněl
ani jeden psovod.
Tato zajímavá sportovní akce ukázala, jak je fascinující
spojení člověka s jeho přítelem psem. A navíc jak užitečně se dají trávit volnočasové aktivity v přírodě a ještě udělat něco pro vlastní zdraví a spokojenost svého
miláčka. Z týmů čišela láska, přátelství, obdiv a věrnost
jak psů, tak jejich majitelů. Mimořádný výkon odvedl i
handicapovaný pes Pan tlapka – tajemství rodičů, kterému bylo nutné po narození amputovat pravou přední tlapku. Za svůj výkon sklidil při vyhlašování výsledků
potlesk všech přítomných.
Akci podpořily finančně obec Opatov a firma POLAK
CZ Opatov, materiálně pak firma Candies Pardubice,
která všem účastníkům věnovala účastnický balíček.
Všem sponzorům patří velký dík. Soutěžní dopoledne
ukončilo slavnostní vyhlášení výsledků, kdy ceny nejen
těm nejlepším společně se zástupcem klubu předal i
starosta obce Petr Kovář.

Výsledky v kategorii ženy:
1. místo – Zuzana Miková se psem Albim v čase 1:05:51
2. místo – Aneta Jiráčková se psem Daisy v čase 1:11:30
3. místo – Veronika Jiráčková se psem Peggy v čase
01:14:51
Výsledky v kategorii muži:
1.místo – Oldřich Klusoň se psem Lennym v čase 54:12
2.místo – Ondřej Horáček se psem Bakarou v čase 56:14
3.místo – Aleš Dytrt se psem Arnnoldem Fitminem v
čase 01:05:14
Z výsledků je zřejmé, že tři ze šesti medailí putovaly do
sousední obce Opatovec, gratulujeme. I Opatov měl v
závodě své zástupce. Jednalo se hned o tři týmy. Věřím,
že nejen tyto týmy budeme moci přivítat na III. ročníku
Opatovské túry se psy, který Klub pejskařů pozitivního
tréninku uspořádá v sobotu 22.09.2018. O konání nejen této akce Vás budeme informovat nejen na internetových stránkách klubu (www.kppt.cz), na facebooku
ale i na obecních vývěskách.
Hana Kubešová, Klub pejskařů pozitivního tréninku
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AMK Opatov
Odjeté závody v r. 2017:
16. 4.		
22. 4.		
27. 5.		
2. 7.		
26. 8.		
3. 9. 		

Nova motocross cup
MMČR sajdkár a čtyřkolek
SMS Pardubice
MMČR v motokrossu
Meteorit motocross cup
SMS Morava

V letošním roce se nám podařilo opět zorganizovat dva mezinárodní „mistráky“, kterých se zúčastnila většina vrcholových jezdců z České republiky,
Slovenska a dalších států nominovaných v MMČR.
Každého závodu se zúčastnilo v průměru 180 jezdců. Tato velká účast svědčí o tradičně vždy výborně
připravené trati, perfektním zázemí pro jezdce i diváky, lákavém doprovodném programu (cross párty,
ohňostroj, letní kino atp.) a výborném občerstvení.
Pro příští rok připravujeme stejně kvalitní soutěže jako
v letošním roce, hlavně MMČR v motocrossu, které
nám bylo již přislíbeno.
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AMK Opatov se podílí také na pořádání obecních akcí,
kterým poskytuje skvělé zázemí. V letošním roce se na
závodišti pořádal už tradiční Pivní festival, Pálení čarodějnic, Letní zábava SDH Opatov, Lampionový průvod.
Za pořadatelskou spolupráci při mistrácích bych rád
poděkoval členům SDH Opatov, TJ Opatov a Opatovské hospodě za vynikající občerstvení a jeho organizaci.
Velké poděkování patří všem jmenovaným sponzorům JP-PROLAK, Martin transport, obec Opatov, Farma
Opatov s.r.o, Truhlářství Polák Roman, Topenářství Pavel
Bartoň, Elektro Rouš Roman a Zemní práce Karlík Jan.
Návštěvníkům děkujeme za podporu a jménem AMK
i jménem svým bych chtěl poděkovat všem členům i
nečlenům automotoklubu, bez jejichž pomoci by se
všechny zmíněné akce nedaly vůbec realizovat.
Za AMK Opatov přeji spoluobčanům v novém roce
zdraví, pohodu a spokojenost. 				
					
Josef Prokop
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TJ Sokol OPATOV – fotbal muži
Zimní příprava na jarní část sezony 2016/2017 začala
10. ledna. Tréninky tradičně probíhaly dvakrát týdně,
v úterý tělocvična a v neděli dopoledne výběhy po
vesnici a blízkém okolí Opatova. Během náročné jarní
části se nám nevyhnula těžší zranění v podobě zlomenin, v často nekompletní sestavě jsme nakonec soutěž
dokončili opět na solidním šestém místě. Nejlepšími
střelci v sezoně 2016/2017 byli: Kalánek Jakub – 21
branek (Jakub skončil na třetím místě v tabulce střelců
okresního přeboru), Křivka Lukáš – 7 branek a Petruň
Jaroslav – 6 branek.
Letní přípravu nám opět zpestřil start v okresním poháru, kdy jsme v prvním kole na domácím hřišti přivítali soupeře z Hradce nad Svitavou a zvítězili jsme v poměru 3:2. Ve druhém kole nás čekal soupeř z Morašic,
na jehož hřišti jsme po sympatickém výkonu dovedli
zápas po remíze 2:2 do penaltového rozstřelu, kde byl
lepší soupeř, který zvítězil v poměru 5:4.
V opět velice vyrovnané mistrovské soutěži jsme se po
třinácti odehraných kolech umístili v polovině tabulky
– na 8. místě. Nejlepšími střelci v podzimní části sezony 2016/2017 byli Kalánek Jakub – 12 branek, Jaroslav

Petruň – 4 branky a Zeman Pavel – 3 branky. Během
podzimu se nám opět nevyhnula zranění často spojená se špatným stavem hrací plochy na domácím hřišti.
Rok 2017 nám ukázal, že zatím plně nedokážeme nahradit zkušené fotbalisty Pavla Fukara a Zdeňka Vostřela, kteří skončili s činností, resp. ze zdravotních důvodů
nemůžou hrát fotbal naplno. Abychom je mohli nahradit, a tím dosáhnout lepších výsledků, je třeba zlepšit
přístup k tréninku a fotbalu celkově.
Na závěr bych rád poděkoval obecnímu úřadu Opatov za podporu TJ Opatov, pracovníkům Technických
služeb Opatov za údržbu hřiště a firmě JP-PROLAK za
podporu týmu mužů.
Za tým mužů Lukáš Křivka, hrající trenér
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TJ Sokol OPATOV – fotbal žáci
Vážení sportovní příznivci,
rádi bychom Vás informovali o dění v žákovském oddílu TJ Opatov. Jako každoročně 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 turnajích žáků a
přípravky v obci Moravany u Pardubic. Na těchto turnajích se nám líbilo, proto se budeme těchto turnajů
účastnit i následují rok 2018. Jarní část sezóny se nám
ne úplně výsledkově podařila. Po jarní části sezóny
ukončili působení mezi žáky hráči Petr Tůma, Viktor
Macháček a David Popelka. Za jejich sportovní výkony
jim děkujeme a přejeme další úspěchy do života.
Po intenzivní letní přípravě se dostavily kýžené výsledky v podzimní části sezóny. Umístili jsme se na 6. místě
s bilancí 6 vítězství, 2 remízy a 4 prohry, se skóre 45:28.
Což jsme oslavili v Opatovské hospodě na bowlingu.
V závěru sezóny nám byly přiděleny dotace, z kterých
jsme žákům pořídili tréninkové vybavení – míče na zápasy a tréninky a sportovní bundy.
Děkujeme všem sponzorům za podporu - obci Opatov,
JP-PROLAK a rodičům dětí.
Všem fotbalovým fanouškům přejeme příjemné prožití
vánočních svátků.					
		
Trenéři Jan Havlát, Jakub Kalánek
Hokej
Milí spoluobčané, v sezóně 2016/2017 jsme skončili na
krásném 6. místě Městské hokejové ligy Litomyšl.
I když máme věkově starší tým, daří se nám zdolat i
mladší družstva. Škoda, že se mezi nás nehlásí mladí,
ale to je bohužel problém všech sportů. Každopádně
takové posily bychom uvítali, co může být krásnějšího,
než reprezentovat svou rodnou obec . A proto obrovské díky patří Pepíku Vaškovi a Milanu Broulíkovi, že
své syny přivedli k nám do týmu. Celé HC Opatov velice
moc děkuje Zdeňku Vostřelovi st., Pavlu Bartoňovi st. a
Jirkovi Sedlákovi st. za mnohaletou reprezentaci obce!
		
Jiří Lustyk, hráč, trenér a Zakladatel
Ledy pro Opatov
Pronájem Zimního stadionu Česká Třebová - bruslení
pro občany Opatova zdarma v těchto termínech:
25. 12. 2017
30. 12. 2017
13. 1. 2018
27. 1. 2018
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14.30 – 16 h
13.30 – 15 h
13.30 – 15 h
13.30 – 15 h
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FARNÍ ÚŘAD
Vážení a milí obyvatelé a farníci Opatova. Rád využívám této příležitosti, podělit se s Vámi o mé půlroční
působení a život mezi Vámi. To, že jsem se v druhé polovině května začal stěhovat na zdejší krásnou faru,
jste poznali podle kvetoucích muškátů v oknech a
většího ruchu na farní zahradě. Za pomoci několika
obětavých lidí a obecního úřadu, jsme faru učinili po
dvou letech opět obyvatelnou a zahradu alespoň trošku přinášející užitek a hezčí na pohled. Od 1. července
jsem se ujal duchovní správy farnosti. Velkou radost mi
udělaly zdejší tři děti, které každou neděli a střídavě i
v týdnu, přicházejí k oltáři jako ministranti. Tato jejich
krásná služba, spolu s péčí obětavých žen o výzdobu
našeho kostela, byla obdivována početnými poutníky
s třemi kněžími z okolí, v úterý 3. října, kdy byla naše
obec, jako jediná v České republice, (kromě katedrál
a poutních míst) poctěna přítomností putující sochy
Panny Marie Fatimské z místa zjevení v Portugalské
Fatimě, při příležitosti stého výročí zjevení. Další krásnou akcí bylo setkání s partnery naší obce z Itálie, které v minulosti provázel jejich pan farář, kterého Otec
Jaroslav hostíval na faře. Proto jsme vymalovali pokoj
pro hosty, v současné době se dokončuje výmalba a
nová podlaha v kuchyni, která by mohla v zimě sloužit
jako místo setkávání. V letních měsících se setkáváme
ve farním sále, tam probíhaly přípravy ke křtu a ostatní
pastorační setkání. V zimním období učím náboženství, zatím jen dvě děti, ve svém pokoji, aby se nemusel

vytápět velký sál, který slouží i za kancelář, po úpravě
kuchyně bude v zimě vše probíhat tam. Potěšilo mne,
že se náš kostel v předdušičkovém čase opět rozzářil
nočním nasvícením a obec se velmi pěkně stará o prostředí hřbitova a jeho okolí i okolí fary. V neděli 5. 11.
odpoledne jsme požehnali hroby našich zemřelých.
Těšíme se na zahájení adventu adventním jarmarkem
a požehnáním a rozsvícením vánoční výzdoby, který u
nás v Opatově zahájíme o týden dříve snad i pro to, že
o první prosincové sobotě mám celodenní povinnost
v Koclířově, kde mám mít mši svatou pro poutníky v
17.00. Štědrý den letos připadá na 4. neděli adventní.
Bohoslužby proto budou v Opatově v 7.45 a půlnoční
ve 22.00. Na Hod Boží i na Štěpána v 7.45. Ve čtvrtek
28.12. bude mše svatá na faře v 17.00 a v 18.00 se těšíme na vánoční koncert v kostele sv. Antonína. V neděli 31. prosince poděkujeme za přijatá dobrodiní v
tomto roce slavnou mší svatou v 7.45 a na Nový rok si
budeme vyprošovat Boží pomoc a ochranu Panny Marie také v 7.45 v našem kostele. V neděli 14. ledna Vás
srdečně zvu na poutní slavnost sv. Antonína poustevníka, kterou oslavíme bohoslužbou v 10.00 a setkáním v opravené kuchyni fary. Děkuji Vám všem, kteří
jakýmkoliv způsobem pomáháte svému duchovnímu
Otci. Při večerní modlitbě růžence, cestou alespoň částí
obce, a při každé mši svaté na Vás na všechny pamatuji
a vyprošuji Vám Boží pokoj a požehnání.
		
V Kristu a Marii Váš P. Zdeněk Šilhánek
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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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