OPATOVSKÝ ZPRAVODAJ
mimořádné vydání – červen
RADAR
Od června funguje v naší obci úsekové měření rychlosti při průjezdu horní částí obce –
obchvat (silnice I. třídy 1/43). Účelem je snížit rychlost projíždějících vozidel a zajistit tak
větší bezpečnost účastníkům silničního provozu v tomto místě, ve kterém jsou tři
křižovatky, přechod pro chodce a autobusové zastávky.
Na základě četných žádostí občanů o zajištění bezpečnosti osob, které se pohybují v tomto
úseku (pěšky, na kole), vozidel vyjíždějících z vedlejších silnic, atp., bylo toto téma
projednáno na zastupitelstvu, a protože dosavadní opatření nebyla účinná - ukazatele
rychlosti, které obec pořídila po dostavbě obchvatu, nebyly pro mnoho řidičů důvodem
k dodržování pravidel (tj. jet v obci „padesátkou“) a nepomáhalo ani měření Policie ČR,
zastupitelstvo rozhodlo, že obec bude usilovat o zajištění úsekového měření v tomto místě,
s cílem zklidnit dopravu v celém úseku (což by neřešil radar, který by jen měřil rychlost při
vjezdu do obce).
Přibližně 2 roky trvala příprava a projednávání - obec si takové měření nemůže zřídit sama
(přestupky musí zpracovávat městská policie a odbor dopravy při městském úřadě), bylo
tedy zahájeno jednání s městem Svitavy, zda by byli ochotni a schopni pro nás tuto agendu
vykonávat. Po vzájemné dohodě se potom řešily dvě varianty – buď si Opatov radary koupí
(za cca 1,5 mil. Kč), ale agendu by stejně muselo vykonávat město, nebo Svitavy radary
pronajmou od firmy, která se na provoz radarů specializuje. Dohodli jsme se na možnosti
druhé, tj. město si radary pro Opatov pronajalo (obec tím, mimo výměny 2 sloupů veřejného
osvětlení z důvodu únosnosti, neměla s pořízením radarů žádné náklady). Tato varianta je při
zřízení úsekového měření v ČR častější (90 %).
V minulém roce, na přelomu dubna a května, proběhlo statistické měření, které prokázalo
vysokou četnost překračování rychlosti v tomto úseku. Při průjezdu 55 679 vozidel za týden
(téměř 8 tisíc denně), bylo za týden naměřeno 25 tisíc přestupků s rychlostí vyšší než
60 km/h. Nejvyšší naměřená rychlost byla 197 km/h a povolenou rychlost 50 km/h dodrželo
pouze 10 % vozidel. Tato statistika potvrdila, že nic jiného, než umístění úsekového radaru a
hrozba pokut tuto situaci nezmění. Dle výsledků z jiných míst, by měl počet přestupků po
umístění radaru klesnout přibližně na 1%.
Nutno říci, že z pohledu řidiče osobního automobilu nebo z kabiny kamionu situace
nevypadá tak nebezpečně, jak ohrožující se jeví člověku, který jde po chodníku, jede na kole,
mamince s kočárkem nebo rodiči s dětmi… Při rychlosti, kterou auta, bez ohledu na pravidla
silničního provozu, v tomto úseku projížděla, měl chodec/cyklista obavy o svou bezpečnost
oprávněně. A přitom, při projetí tohoto krátkého úseku obce rychlostí cca 70 km, řidič,
oproti povolené „padesátce“, ušetří max. 10 sekund! Ale pro chodce/cyklistu, který se
s vozidlem „potkává“, je rozdíl nesrovnatelný! Už po zkušebním provozu radaru si místní
pochvalují zklidnění dopravy.
Umístění radaru a rozsah měření je podle všech předpisů a dle stanoviska Policie ČR.
Veškerou agendu, zpracování přestupků, jejich vymáhání, atd. bude zajišťovat město Svitavy.
Příjmy z pokut budou příjmem města, které z nich bude hradit provoz radarů a zaměstnance,
kteří budou přestupky zpracovávat. Tedy, pro Opatov z provozu radarů neplynou žádné
příjmy, ale máme minimální náklady a povinnosti, žádná zátěž agendou, a cíle, tj. bezpečný
provoz pro všechny jeho účastníky, bude určitě dosaženo.

UKONČENÍ PROJEKTU „REKONSTRUKCE FOTBAL. HŘIŠTĚ“
NA PROJEKTU SE PODÍLELI:
Ing. Petr Kovář, starosta - zajištění projektu, žádost o dotace, vedení projektu
ve spolupráci s Jaroslavem Petruněm, ml., předseda TJ Opatov (komunikace s projektanty,
s firmou zajišťující dotace, s MŠMT, s dodavatelskými firmami, stavebním dozorem, atd.)
obecní úřad – administrativa a účetnictví spojené s realizací projektu
zastupitelstvo obce – schválení projektu a financování akce
hlavní dodavatelská firma AGRO CS Česká Skalice – rekonstrukce trávníku a závlahový
systém, velmi dobrá spolupráce!
VELKÉ PODĚKOVÁNÍ patří místostarostovi Josefu Prokopovi a zaměstnancům obce!
Od loňského června do současnosti obec svépomocí zajišťovala veškeré další práce okolo
projektu (opěrná zeď, oplocení, oprava domku, nátěry…), k probíhajícím intenzivním pracím
směřujícím k dokončení projektu a předání hřiště k užívání přibyla od letošního března ještě
údržba trávníku (sekání, hnojení, správná závlaha). Objemem prací a v počtu pracovníků,
které máme, to byla akce velmi náročná, k tomu koronavir a rozmary počasí…, proto se nám
také pozdržely některé z plánovaných prací (sekání, sběrný dvůr…).
PODĚKOVÁNÍ firmě Jaroslava Prokopa, JP–PROLAK (dodali a s láskou  instalovali železné
konstrukce – zábradlí, lavice, brány…), firma dlouhodobě TJ Opatov podporuje!
PODĚKOVÁNÍ členům TJ Opatov, za účast na brigádách při dokončovacích pracích a přípravě
ke slavnostnímu otevření hřiště!
Pro fotbalisty i návštěvníky bylo uděláno maximum, všichni to jistě ocení
a opatovští budou pyšní na to, že v obci máme takové sportoviště!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20. 6. (sobota) Tělovýchovná jednota Opatov a obec Opatov Vás zvou na:

„SPORTOVNÍ ODPOLEDNE U PŘÍLEŽITOSTI
OTEVŘENÍ ZREKONSTRUOVANÉHO AREÁLU FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ“
Program:
13:30 slavnostní otevření nového sportoviště
14:00 fotbalové utkání přípravky
15:00 fotbalové utkání mladších žáků
16:00 fotbalové utkání starších žáků
17:00 prestižní fotbalové utkání mužů TJ Opatov vs. Stará garda Opatov
od 19:00 posezení s hudbou, hraje R. Urban
 program pro děti i během zápasů (nafukovací atrakce)
 dovednostní soutěž ve střelbě na branku
 VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
 OBČERSTVENÍ BĚHEM CELÉHO ODPOLEDNE A VEČERA ZAJIŠTĚNO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V průběhu jarních, „koronavirových“ měsíců a začátkem léta probíhaly také
PRÁCE V KULTURNÍM DOMĚ – výmalba a drobné úpravy malý sál, chodba a sociální
zařízení, ale hlavně jsme zrenovovali (po dlouhých desetiletích) Klub důchodců –
vyklizení, výmalby, nová kuchyňská linka, renovace židlí, nové záclony a květiny…, v těchto
pěkných prostorách se bude příjemně „besedovat“ nejen důchodům, ale ocení je jistě i
případní zájemci o pronájem na oslavy, atp.

