
OPATOVSKÝ  ZPRAVODAJ 

                             únor 2023 

 

PLÁNOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE r. 2023 a projektová příprava na r. 2024 
 

Výměna vodovodního řadu 2023 
Část B. Večeře – MŠ - rozpočet 1 995 000,- Kč, schválená dotace Pard. kraj 395 000,- Kč,  
realizace 2023. 
 

Dětské hřiště dolní konec - realizace jaro/léto 2023  
 

MŠ – vjezdové brány - realizace jaro/léto 2023 
 

Výsadba okrasné zeleně – je zpracována projektová dokumentace na výsadbu na 10 místech  
po obci (Ing. Vavřín, zahradnictví firma ARS, Litomyšl - Strakov), realizace jaro/podzim 2023 - 2024. 
 

Rekonstrukce školní družiny – v současné době se zpracovává projektová dokumentace  
(Ing. Martin Novák, A-Tendr s.r.o.). Celkový rozpočet na akci 2 mil. Kč, v březnu bude podána 
žádost o 95 % dotaci z MAS Svitava. 
 

Řešení úspor energií v obecních budovách (ZŠ, MŠ a Opatovská hospoda) – z důvodu vysokého 
navýšení cen energií se budeme ucházet o 70 – 80 % dotaci z fondu životního prostředí na snížení 
energetické závislosti. Po zpracování pasportů budov, které právě probíhá a posouzení 
energetických ztrát, bude navrženo řešení (fotovoltaické panely, tepelná čerpadla), vypočítána 
návratnost investic a stanoven termín realizace. 
 

Oprava místní komunikace k nádraží – byl zpracován projekt a podána žádost o dotace na MMR,  
dotace nebyla schválena, v letošním roce opět budeme žádat o dotace v další výzvě. 
Délka komunikace 850 m, plocha 5000 m², rozpočet 6 965 000,- Kč vč. DPH.  
 

Víceúčelové sportoviště za ZŠ (tenisový kurt) – je zpracována projektová dokumentace  
a požádáno o stavební povolení, po vypsání výzvy bude požádáno o dotace z MMR. 
  
Hřbitovní zeď – je zpracován návrh nové hřbitovní zdi (Ing. arch. Svojanovský), prostor je 
geodeticky zaměřený a pokračujeme v práci na projektu tak, abychom se mohli ucházet o dotace. 
 

Spojovací cesty směrem k Dětřichovu - společně se Státním pozemkovým úřadem bude v letošním 
roce zpracována projektová dokumentace na opravy komunikací v extravilánu obce,  
a to spojovacích cest směrem k Dětřichovu. Na to by pak měla navazovat v r. 2024 realizace oprav 
financovaná pozemkovým úřadem. 
 

Stavební parcely za konírnou – projekční kancelář, u které je projekt zadán, pokračuje ve 
zpracování územní studie, což je podmínkou dalšího postupu. 
 

Nákup nové sekačky na veřejné prostory a fotbalové hřiště  
 

ÚPO – změna – bude zahájena změna územního plánu č. 1, o dalším postupu budeme informovat. 
-------------------------------------------------------------------------------------------

Uzávěrka příspěvků do zpravodaje na březen/duben je 17. 2. 2023. 



PLÁNOVANÉ KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE v Opatově v r. 2023 

18. 2. MASOPUSTNÍ MAŠKARNÍ DISKOTÉKA pro děti, v KD od 15 h pořádá obec Opatov 
Soutěž o nejhezčí masky, tombola, občerstvení zajištěno! 

 

24. 2. HASIČSKÝ PLES – od 8 h v KD, hraje kapela MIX, rez. a prodej vstupenek M. Broulík, tel. 602294772 
 

22. 4. ZÁJEZD DO PRAHY na muzikál „OKNO MÉ LÁSKY“ (písničky Petra Jandy a skupiny Olympic)  
odjezd v 8 h od OÚ, cena vstupenky (včetně dopravy): 750,- Kč 
Vstupenky se budou prodávat na OÚ od 1. 2. (vždy v úředních dnech v pondělí a ve středu). 
 
BŘEZEN 
4. 3.  „Když se zhasne“ - Ochotníci Boskovice 
18. 3.  Šibřinky 
 

DUBEN 
8. 4.  Diskotéka 80. – 90. léta 
22. 4.  zájezd do Prahy na muzikál 
23. 4.  zájezd na Floru Olomouc 
28. 4. Pálení čarodějnic 
 

KVĚTEN 
7. 5.  Vítání občánků 
14. 5.  Opatovská pouť  
27. 5.  Dětský den „Pohádkový les“ 
 

ČERVEN 
MMČR v motokrosu (asi 11. 6.) 
 
 

 

 
ČERVENEC, SRPEN 
Tábory pro děti  
14. 7.  Pivní festival 
29. 7.  Excalibur Race – překážkové závody 
Turnaj v kuličkách 
Letní lyžování 
 

ZÁŘÍ 
SDH Opatov - cyklovýlet 
27. 9.  Lampionový průvod 
 

ŘÍJEN 
Setkání seniorů  
 

PROSINEC                                                                        
2. 12.  Adventní jarmark 
9. 12.  Mikulášská diskotéka pro děti                  
27. 12. koncert PS Dalibor     
                               

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY - PŘIPRAVUJEME: 
ÚNOR - sportovní týden; lyžování Čenkovice 
BŘEZEN - „Noc s Andersenem“  
DUBEN - zápis do 1. třídy; Velikonoční dílny; 

Čarodějnice; projektový den „Den Země“ 
 

KVĚTEN - zápis do MŠ 
ČERVEN - „Školní akademie“; Den dětí - sportovní den;       
                  Pasování prvňáčků na čtenáře 
PROSINEC - Vánoční jarmark, Vánoční dílny 
 

OPATOVSKÁ HOSPODA – na březen připravujeme nový jídelní lístek 
17. - 19. 2. AMERICKÝ VÍKEND 
24. – 26. 3. ZVĚŘINOVÉ HODY 
14. - 16. 4. STEAKY 
Každou poslední středu v měsíci se od 15 h koná POSEZENÍ S HARMONIKOU. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LETNÍ „příměstské“ TÁBORY v Opatově:   

Přihlašovat se můžete do konce dubna nebo do naplnění kapacity, platba a více info v květnu.  
 

17. – 21. 7. PRO MLADŠÍ DĚTI  
věk: od 4 let do 9 let (jinak dle domluvy), 1500,- Kč, 
min. 20/max. 30 dětí, 7.30 – 15.30 h  
Tento tábor bude bavit děti, které si rády hrají a 
vyrábí. Program: trochu od všeho - les, sport, hraní 
venku i v centru, soutěže, deskové hry, výtvarné 
tvoření a účastníci se mohou těšit na divadélko, 
program u myslivců a návštěvu u koní. 
Pořádá obec Opatov pod vedením 
Lucie Párové, Marie Kolomazníkové, 
přihlašování na tel. 777 992 418, L. Párová 
 

 
 

17. – 21. 7. OUTDOOROVÝ TÁBOR  
věk: od 9 let do… dle domluvy, celkově je rozhodující 
fyzická zdatnost!, 1500,- Kč, max. 25 dětí, cca 8 – 16 h 
Pro odolné a fyzicky zdatné děti, které jsou rády 
venku, touží po dobrodružství a nebojí se nepohodlí. 
Program: letos bude tábor fyzicky náročnější!   
- dvoudenní cyklovýlet s přespáním v Orličkách (děti  
si všechno povezou na kole!), spaní „pod širákem“  
na dvoudenním výletě mimo Opatov, koupání v řece, 
vaření na ohni, upevňování dobrých vztahů…                     
Pořádá Mgr. Dana Kopecká, DiS., přihlašování           
na tel. 730 628 024, kopeckada@seznam.cz      
 


