OPATOVSKÝ
ZPRAVODAJ
za rok 2021
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Vážení spoluobčané,
po roce opět vydáváme velký zpravodaj za uplynulý rok,
který se od prvního vydání v roce 2008 stal už tradicí.
Za letošní rok mohu říci, že se podařilo zrealizovat téměř všechno, co bylo v plánu.
Na následujících stránkách se můžete podívat na fotky
z největších investic a také se dočtete, jaké jsou plány
a záměry do roku příštího.
Budoucí investice zahrnují všechny oblasti, které jsou
součástí života v obci. Týkají se nejen technické infrastruktury (opravy místních komunikací, vodovodu, veřejného osvětlení, atd.), ale také občanské vybavenosti, do které patří školství (pro r. 2022 akce školní družina), volnočasové aktivity (plánujeme opravy dětských
hřišť a sportovišť, tradičně podpoříme kulturní, společenské a sportovní akce a také všechny místní organizace a spolky), údržba a výsadba zeleně, odpadové
hospodářství (dokončíme sběrný dvůr), podpora bydlení (příprava stavebních parcel), péče o historické památky (příprava oprav hřbitovní zdi a kaple).
Obecní úřad i naše technické služby fungují i v„době covidové“ po celý rok stále a téměř bez omezení a u obecní restaurace je provoz složitý. Kvůli omezením se střídají období, kdy je plno a je nutné si místa rezervovat
a období, kdy se musíme přizpůsobovat různým protikoronavirovým opatřením. Takže restaurace musí být
zavřené úplně, nebo částečně, nebo se jídlo může pouze odvážet s sebou, atp. U těchto opatření mám často
pocit, že jsou vymýšleny zcela náhodně a časově uváděny v platnost tak, že do poslední chvíle nevíme, od
kdy a co bude platit... Na všechny situace se snažíme
reagovat a být připraveni (momentálně doufáme, že
se provoz bez omezení zase brzy vrátí), ale je to tedy
náročné! Není možné ze dne na den zavírat/otevírat,
objednávat nebo neobjednávat zboží, přizpůsobovat
počet zaměstnanců…atd. I za tohoto stavu se snažíme
dlouhodobě udržovat kvalitu a stabilní personální obsazení a využíváme veškerou možnou státní podporu,
přestože to je administrativně velmi komplikované
(stejně jako všechny dotace…). Ale myslím, že to stojí
za to, na podzim příštího roku to bude 10 let, co Opatovskou hospodu provozujeme, a za tuto dobu si našla
své místo v obci i širokém okolí.
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Děkuji všem zaměstnancům obecního úřadu, technických služeb a Opatovské hospody za dobře odváděnou práci!
V letošním roce se i přes mnohé „covidové nesnáze“
nakonec povedlo uspořádat mnoho pěkných společenských, kulturních a sportovních akcí, některé si ve
zpravodaji můžete připomenout ve fotogalerii.
Závěr roku opět není úplně ve všeobecné pohodě, jak
bychom všichni chtěli… Ale nezbývá, než si přát a doufat, že příští rok už bude klidnější a život nám nebudou
komplikovat obavy, zdravotní potíže a různá omezení.
Všem přeji hodně zdraví a pozitivní mysl! Ať se Vám
všem dobře daří!
Ing. Petr Kovář, starosta
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DOKONČENÉ INVESTIČNÍ AKCE v roce 2021
ZŠ – REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY
Rekonstrukce tělocvičny se zázemím probíhala od února do září. Jednalo se o rekonstrukci celkovou, dělala se
tedy nová podlaha, strop (akustický podhled), okna, protinárazové obklady, rozvody elektřiny a topení, nové
šatny, sprchy, WC, dveře, zateplení fasády, prostě úplně nová tělocvična!
K intenzivním pracím, kdy např. s rekonstrukcí toalet nebylo možné začít dříve než po skončení školního roku,
přibyla o prázdninách ještě renovace šaten pro celou ZŠ, výměna podlah v hale na 1. stupni, nová střecha nad
světlíkem uprostřed budovy 2. stupně a renovace obecního bytu u školy.
S opravou odpadů v průběhu prací vyvstala potřeba kompletní rekonstrukce dvora u zadního vchodu ZŠ (kanalizace, septik, teplovod, chodník, terénní úpravy). Zadní vchod ZŠ tak dostal „nový kabát“ a druhé třídě MŠ vznikl
pěkný, přívětivý vchod.
Celkově bude rekonstrukce stát cca 6 mil. Kč, z toho je 4,111 mil. Kč získaná dotace z MMR. Tělocvičnu využívá ZŠ
a MŠ a zastupitelstvo obce rozhodlo, že nově budou mít možnost si ji zapůjčit pouze místní organizace a občané.
dodavatel stavby: ﬁrma DOLESTAV SY, s.r.o.
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tělocvična

šatny u tělocvičny

sociální zařízení
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fasáda tělocvična

světlík

dvůr u zadního vchodu
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vysoušení podlah na 1. stupni

KULTURNÍ DŮM – OPRAVA STŘECHY
V rámci opravy proběhla výměna střešní krytiny (1000 m²), okapů, zateplení stropů, navíc se opravila fasáda na
zadní straně KD a k dokončení je připravena úprava prostoru za KD – prodloužení střechy, osazení brány.
dodavatel stavby: Střechy, hydroizolace – Čížek s.r.o.
celkové náklady: 2,1 mil. Kč

NOVÉ DOPRAVNÍ AUTO PRO SDH OPATOV
Automobil Fiat Ducato (9 míst) se již nachází u dodavatele, který zajistí doplnění výbavy a dodání by mělo proběhnout ještě do konce letošního roku.
Financováno bude v r. 2022, celkový rozpočet 1,1 mil. Kč, schválené dotace z Ministerstva vnitra a Pardubického
kraje jsou 0,75 mil. Kč.

Na dalších investičních akcích (např. opravy komunikací, vodovodu, výstavba sběrného dvora, projekty stavebních parcel, atd.) se v letošním roce pracovalo, ale pokračují v roce následujícím, proto je najdete v plánovaných akcích na r. 2022.
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PLÁNOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE na rok 2022
OPRAVY KOMUNIKACÍ 7. etapa a VODOVODNÍHO ŘADU 2. etapa
Jedná se o místní komunikaci za obecním úřadem od „p. Hálové“ po ﬁrmu JP Prolak, dále od ﬁrmy JP Prolak po fotbalové hřiště včetně napojení na hlavní silnici a parkoviště pod hřbitovem. Na tuto akci se podařilo zajistit 2 mil. Kč
dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj, celkový rozpočet 2,5 mil. Kč
S realizací této investice je počítáno v září 2022 a souvisí s ní také výměna stávajícího vodovodního řadu v celé
délce opravované komunikace, která bude opravě této komunikace předcházet (červenec, srpen 2022).
V plánu je také nový asfalt u zastávky „rozcestí Helvíkov“ a oprava komunikace od hlavní silnice směrem k Opatexu
a k vlakovému nádraží. Na tento úsek je momentálně zpracovávána projektová dokumentace a žádost o dotace,
kterou budeme podávat na Ministerstvo pro místní rozvoj ještě v letošním roce v prosinci.
ODPADY
Sběrný dvůr
Práce na vybudování sběrného dvora pokračují. Během října byla plocha vyasfaltována a kontejnery, které byly
dočasně umístěny mimo sběrný dvůr, se vrátily zpět.
Pokračují také práce na projektu „Vybudování místa pro předcházení vzniku odpadů v obci Opatov“ – rozpočet
1,6 mil, schválená dotace ze Státního fondu životního prostředí je 1,365 mil. Mimo vybudování zpevněné plochy
se sběrný dvůr z tohoto projektu v průběhu roku vybaví skladovými kontejnery s regálovým systémem, obytnou
buňkou se sociálním zařízením a nábytkem a montovaným přístřeškem (z důvodu delšího schvalovacího procesu
u poskytovatele dotace se vybavení přesunulo do dalšího roku).
Zastupitelstvo se dále bude zabývat tříděním bioodpadu na sběrném dvoře, tj. jakým způsobem rozdělit přivážený bioodpad (tráva, větve, ostatní…) tak, aby byl kompostovatelný. A také tím, zda u skla zachovat stávající
způsob sběru a třídění, nebo ho řešit jiným způsobem.
UPOZORNĚNÍ:
Žádáme znovu občany, kteří tak dosud nečiní, aby plasty ukládali do popelnic v zavázaných pytlích, taškách,...
a ne „na volno“! Některé plastové odpady, např. sáčky, při vysypání popelnice ulétnou i v bezvětří a zamořují obec.
NOVĚ se na sběrném dvoře bude třídit hliník a železo zvlášť.
Do sběrného dvora tedy přinášejte zvlášť vytříděné hliníkové obaly, tj. plechovky od nápojů (pivo, limonády…)
a zvlášť plechovky od konzerv pro psy, od rybiček, atd. (tj. ostatní kov).
SBĚRNÝ DVŮR má otevřeno VŽDY V SOBOTU od 8 do 12 hodin
V době vánočních svátků bude otevřeno v pondělí 27. 12. a 3. 1. od 8 do 15 hodin
(v sobotu 25. 12. a 1. 1. je zavřeno)
Vánoční stromky lze také uložit na sběrný dvůr.
Rozpis svozu odpadu na rok 2022 je ve zpravodaji přiložený na zvláštním listu.
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STAVEBNÍ PARCELY U FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ
Příprava pěti stavebních parcel nad fotbalovým hřištěm pokračuje a po zdlouhavém procesu projektové přípravy
a veškerých povolení na příjezdovou komunikaci, vodovodní řad, plynovod a jednotnou kanalizaci (tj. na přepady z domovních čistíren a dešťovou vodu) je v příštím roce v plánu zahájení stavebních prací. Tři parcely jsou na
obecních pozemcích a dvě na pozemku Státního pozemkového fondu, současně se stavební přípravou parcel je
řešena směna těchto pozemků, aby byly v majetku obce všechny. Výsledek řízení by měl být znám přibližně v polovině roku 2022.
PŘÍPRAVA 13 STAVEBNÍCH PARCEL – LOKALITA „ZA KONÍRNOU“
Do konce letošního roku by měla být dokončena územní studie, na kterou bude navazovat projekt na zasíťování
stavebních parcel pro územní řízení a stavební povolení k inženýrským sítím, rozpočet 0,5 mil. Kč.
VODOVOD – 3. etapa
Rekonstrukce vodovodu se týká nejvíce poruchového úseku v obci (od B. Večeře k MŠ), celkem 700 m – zpracování projektu, podání žádosti o dotace, rozpočet 0,2 mil. Kč. Dotace na rekonstrukci vodovodů nebyly v tomto roce
vypsány, žádost proto bude podána v termínu leden – duben 2022, realizace 2022 – 23.
DĚTSKÁ HŘIŠTĚ
Na jaře se dětská hřiště u fotbalového hřiště, pod školkou a u školy opraví a hrací plocha na dolním konci u zastávky„rozcestí Helvíkov“ projde renovací – doplní se herními prvky a lavičkami. Během léta u hřiště pod MŠ počítáme s rozšířením stávajícího hřiště a nahrazením herních prvků novými, tak, aby sloužilo různým věkovým skupinám dětí. Tenisový kurt čeká kompletní rekonstrukce – výměna povrchu a rozšíření víceúčelového hřiště, doplnění o osvětlení a přístřešek. Hřiště (mimo fotbalového a u školy) a tenisový kurt zůstanou volně přístupná veřejnosti. Rozpočet 0,5 mil. Kč.
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ČEKÁRNY
Na autobusových zastávkách (u rybníka, u samoobsluhy a na dolním konci) plánujeme v místech, kde je umístění
možné, doplnit chybějící čekárny, rozpočet 0,2 mil. Kč.
VÝSADBA ZELENĚ
Výsadba zeleně k oživení veřejného prostoru v obci na 12–15 místech dle připraveného projektu, rozpočet 200 tis. Kč
(plánováno včetně dotace z Mikroregionu Svitavsko, která v letošním roce kvůli covidu vypsaná nebyla).
PŘÍPRAVA NÁVRHŮ OPRAV, PROJEKTŮ A ŽÁDOSTÍ O DOTACE, rozpočet 0,3 mil. Kč
oprava kaple a opěrné zdi na dolním konci
oprava hřbitovní zdi
rekonstrukce prostor školní družiny a šatny pro ŠD
V zájmu obce je oprava/vylepšení historických staveb nebo prostor v obecním majetku. Než k samotné akci dojde je postup vždy následující:
1. zajistit projekt (tj. co a jak se bude dělat)
2. zpracovat rozpočet (tj. kolik to bude stát)
3. zjistit možnosti ﬁnancování (dotace nebo vlastní zdroje)
4. rozhodnutí zastupitelstva o realizaci a termínu (tj. jestli se za daných podmínek budeme projektem
zabývat – budeme ho ﬁnancovat z vlastních zdrojů nebo se budeme snažit zajistit dotace a projekt
realizovat pouze v případě získání dotace)
5. realizace
ZPRACOVÁNÍ HISTORIE OBCE – PUBLIKACE
Dlouhodobým záměrem je zpracování materiálů k historii obce do jednotného celku.
V této souvislosti jsme oslovili Dr. Miloše Peška, který, mimo odborných znalostí a dovedností v historii pátrat,
má k Opatovu vztah (část života v Opatově bydlel a působil jako učitel na ZŠ). Z této spolupráce by měla vzejít
zajímavá publikace, doprovodné materiály, stálá výstava fotograﬁí z historie Opatova a při této příležitosti bude
odborně zpracována i symbolika obce (znak, prapor…). Jedná se o střednědobý projekt, cca na tři roky, protože
to není práce jednoduchá. Cílem je ověřit a upřesnit historická data, získat nové poznatky o tom, jak se v Opatově
žilo, objevit zajímavé souvislosti…

Rozpočet na rok 2022 byl schválen ve výši: příjmy 28 517 mil. Kč, výdaje 33 317 mil. Kč, rozdíl bude doﬁnancován z vlastních zdrojů. Rozpočet najdete na www.obecopatov.cz – úřední deska.

OBECNÍ ÚŘAD
Společenská kronika
Ke 30. 11. 2021 měl Opatov 1187 obyvatel (v r. 2020
k 15. 12. to bylo 1185 obyvatel a 1162 k 1. 1. 2019).
Během roku se (ke 30. 11.) narodilo 6 dětí, přistěhovalo
se 24 a odstěhovalo 26 občanů, zemřelo 11 spoluobčanů.
Našimi nejstaršími občany jsou (ke 30. 11.):
pan Bohumil Kratochvíl (96 let),
paní Marta Kovářová (92 let),
pan Augustin Čapek (90 let)
a paní Růžena Vodstrčilová (90 let),
všem jubilantům srdečně gratulujeme a přejeme ještě
další pěkné roky prožité ve zdraví a spokojenosti!
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Zprávy z lesa
Informace občanům o hospodaření v obecních lesích
za rok 2021: v letošním roce jsme vytěžili 1 520 m³
dřevní hmoty (o 100 m³ více než minulý rok) a jako loni
to bylo dřevo napadené kůrovcem. Z toho bylo prodáno 470 prostorových metrů (o 50 více než minulý rok)
místním občanům jako palivové dříví.
Na jaře jsme zasadili 22 800 ks převážně listnatých sazenic a pro jejich ochranu před okusem postavili 480 m
oplocenek. Při výchově mladých porostů jsme provedli
6,85 ha prořezávek.
Pěstební a těžební činnost bude částečně dotována
částkou cca 1,05 mil. Kč (krajské dotace).
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem pracovníkům
v obecních lesích za kvalitně odvedenou práci a popřát
nejen jim, ale všem občanům naší obce, do nového
roku 2022 pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti
a úspěchů v práci i v osobním životě.
Petr Trejbal, hajný
Vítání občánků
Slavnostní Vítání občánků se původně mělo konat
v polovině prosince, ale bohužel i v letošním roce, kvůli
vládním opatřením, proběhlo netradičně, „korespondenčně“. Rodiny jsme navštívili s květinou, přáním a příspěvkem od obce a přivítali jsme: Richarda, Tomáše,
Jáchyma, Jakuba, Stellu a Teodora.
Rodičům děkujeme za pěkné fotky, gratulujeme a přejeme jejich dětem do života hodně zdraví, krásný a spokojený život!

Pozvání k Vítání občánků dostávají děti podle trvalého pobytu maminky, tj. pokud má matka nahlášený trvalý pobyt
jinde než v Opatově, k Vítání občánků ji zve daná obec/město. Navíc, matrika informace o narození dětí obcím neposkytuje, proto je k evidenci potřeba přinést na OÚ rodný list
dítěte, abychom o vás věděli.
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE:

NABÍDKA – PRAKTICKÝ LÉKAŘ
Praktický lékař, MUDr. Pavel Horáček, nabízí občanům
své služby.
Na základě poptávky ze strany pacientů z Opatova
mohu nabídnout možnost registrace v ordinaci v České Třebové.
V případě, že by byl větší zájem, je možnost i využít
ordinace v Opatově a ordinovat na místě.
Ordinační doba:
(ALFIMED s.r.o., u vlakovho nádraží, ul. Broulíkova 2187)
Pondělí
7.30 – 13.30
Úterý, středa, pátek
7.30 – 12.00
Čtvrtek
7.30 – 13.00
Pro zájemce nejlépe v úvodu zavolat do ordinace (tel.
730 133 447) a domluvit si konkrétní termín vyšetření.
Bližší informace jsou uvedeny na webu: www.alﬁmed.cz
MUDr. Pavel Horáček

Děkujeme rodině Tomiškových
za dlouholetou dobrou spolupráci
při distribuci obecních zpravodajů v obci.

PŘIZNÁNÍ DANĚ Z NEMOVITOSTÍ
Na základě Rozhodnutí Z-7023/2020-609 Státního pozemkového úřadu proběhly v Opatově komplexní pozemkové úpravy, tzn. přečíslování a změny výměr parcel
extravilánu – polností (netýká se to budov a zahrad).
V Opatově je cca 200 změn, proto je třeba, aby občané,
kterých se to týká, podali do 31. 1. 2022 nové přiznání
daně z nemovitostí u p. Dřínovského na ﬁnančním úřadě. Nejezdit osobně na ﬁnanční úřad, ale kontaktovat
telefonicky p. Dřínovského, tel.: 461 553 365.

FOTOGALERIE – rok 2021 v Opatově
Vybíráme fotograﬁe z akcí letošního roku.
Více fotek ke všem uvedeným akcím najdete na www.obecopatov.cz – Facebook (můžete se podívat, i když sami
na Facebooku nejste – je to jednoduché, do internetového vyhledávače napíšete www.obecopatov.cz, tím se
dostanete na obecní webové stránky – v dolní časti pravého sloupečku najdete ikonu Facebook, tj. obrázek s kostelem, na ten kliknete a už jste na obecním Facebooku, kde si můžete prohlížet fotky a videa z obecních akcí…).
foto: J. Kovářová, ml.
Vajíčkový strom
Jaro bylo poznamenané omezeními v souvislosti s koronavirem, tradiční chození „po pomlázce“ se konat nemohlo, ale mnozí jste
se přidali ke zdobení „vajíčkových“ stromů v parku před obecním úřadem a často to byly pěkné výtvory!

Akce „UKLIĎME SI OPATOV!“
Ještě ani v dubnu se nebylo možné potkávat, ale mnoho spoluobčanů se zapojilo do jarního úklidu naší obce, mladí i starší, jednotlivci i celé rodiny, někteří i opakovaně... Při akci bylo v různých částech obce posbíráno přes 60 pytlů odpadků!
Děkujeme všem, kteří neváhali přiložit ruku k dílu a jsme rádi, že se s námi někteří podělili o fotky z úklidu.
Děkujeme také těm spoluobčanům, kteří se starají o veřejný prostor v blízkosti svých domů a zahrad, tj. za svým plotem
(sekání, úklid, květiny…), velmi si vážíme každé snahy, která vede ke zlepšení životního prostředí v obci!
str. 11

opatovský zpravodaj / za rok 2021 / www.obecopatov.cz

Vítání občánků
Přivítání dětí narozených v r. 2020 proběhlo kvůli covidové situaci až na jaře letošního roku a trochu jinak.
Místo tradičního slavnostního setkání na obecním úřadě, které nebylo možné uspořádat, dorazilo „vítání“ s pamětní knihou za rodiči Natálie, Eduarda, Stelly, Jeronýma, Viktorie, Ondřeje a ještě jedné Natálky, domů. Za obecní úřad jsme popřáli, předali peněžní
dar, přáníčko a květinu. Rodičům děkujeme za pěkné fotky.
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Dětský den „Pohádkový les“

foto: J. Kovářová
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Meteorit cup – motokrosové závody

foto: J. Prokop

9. ročník fotbalového turnaje Staré gardy – Memoriál Pavla „Půči“ Poláka

foto: J. Prokop

str. 15

opatovský zpravodaj / za rok 2021 / www.obecopatov.cz

LETNÍ TÁBORY PRO DĚTI
Foto a text: D. Kopecká
Outdoorové tábory
Outdoorový tábor byl letos rozdělen na 2 termíny. Zdatní táborníci zvládli celodenní cyklistické výlety (na trail Downhill do
Březové nad Svitavou ujeli 67 km )), hru na schovávanou na muldách na Hřebči, koupání na knajpovišti, v Novém rybníku,
hledání malachitu a azuritu ve štolách u Štěpánova nebo obsidiánů u Rudic, vaření na ohni, střelbu z luku, ukázky středověkého mučení dobrovolníci zažili na vlastní kůži, spaní pod širákem a na zřícenině hradu Zubštejn, stezku odvahy,…
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Foto a text: J. Kovářová
Tábor pro mladší děti
Na táboře pro mladší děti, přestože byl náročný velkým počtem dětí i věkovým rozptýlením (3 – 9 let), jsme zvládli všechno na jedničku! Děti byly veselé, něco se i naučily, potkaly nové kamarády… Takže: počasí na jedničku, děti na jedničku a všechny vedoucí
(včetně rodinných pomocníků – Milan Mašek, Peťa Pár, Matěj Kovář…) svým nadšením a obětavostí na jedničku s hvězdičkou, díky!
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Foto: V. Jiráčková, L. Párová
Tábor „Kdo přežije“
Nově se letos v nabídce letních příměstských táborů v Opatově objevil tábor inspirovaný televizní soutěží. Podívejte se, co všechno si
děti užily, a že si užily!
Veronika Jiráčková připravila skvělý program a ve vedení tábora ji výborně doplnily Lucie Párová a Aneta Jiráčková, které rozhodně
nezkazily žádnou legraci. Výborné to bylo, děkujeme za nápaditost a nadšení! A velký dík také patří oběma rodinám vedoucích,
které pomáhaly, co se dalo .
Jana Kovářová
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Foto: V. Jiráčková, L. Párová
Sportovní tábor
Připomeňte si s námi ještě jeden z letních opatovských táborů. Letos byly první den na programu disciplíny letní olympiády, další den
se běhalo na tratích motokrosového závodiště, ve středu se táborníci vydali vlakem na výlet do Sportovního parku v Pardubicích.
Předposlední den děti prožily v lese (učily se, jak přežít jen s málem a jak se chovat v přírodě), odpoledne se na myslivecké chatě opékaly špekáčky a hlavně jsme čekali až bude tma, protože pro děti byla připravená stezka odvahy „Noční peklo“ (za přípravu děkujeme
panu Maškovi). Pro mnoho dětí to byla první stezka odvahy v životě a odvaha na ni opravdu byla potřeba, všichni ji ale zvládli! V pátek
se mimo sportovních aktivit šlo i na bazén k Sedlákovým (děkujeme!), poté bylo vyhlášení vítězů a rozloučení se s táborem.
Za organizátory tábora Michal Polák
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Turnaj v kuličkách
Turnaj pořádal JARMOJL a hrálo se dle pravidel Českého kuličkového svazu.

IX. ročník Pivního festivalu Opatovské hospody

Mezinárodní mistrovství ČR v motokrosu
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foto: J. Vlčková

foto: J. Prokop a P. Kovář

opatovský zpravodaj / za rok 2021 / www.obecopatov.cz

Lampionový průvod

foto: L. Párová

foto: J. Kovářová, ml.
Talk show „Když princové jsou na draka“
Téměř dvě hodiny zábavy v podání Aleše Cibulky, Jana Čenského a Ivany Andrlové zakončené autogramiádou.
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foto: J. Kovářová
Setkání seniorů
Po nucené roční přestávce se letos Setkání seniorů podařilo opět uspořádat. Všichni se dobře bavili, hasičům děkujeme za zajištění
dopravy (tentokrát Pepovi Vaškovi), dětem z MŠ za vystoupení a Radkovi Urbanovi, Lukášovi Trejbalovi a spol. děkujeme za příjemnou hudbu k tanci a zábavě.
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Mikuláš ve volnočasovém centru

foto: J. Kovářová

OBECNÍ KNIHOVNA
V letošním roce se opět dostáváme do starých kolejí,
myslím tím, co do návštěvnosti knihovny.
Čtenáři se po delší vynucené pauze na jaře rádi vrací.
Nejsou to jen dospělí, ale i školáci a děti z MŠ, kteří pravidelně navštěvují knihovnu. Jsou pro ně připraveny
besedy nejen o knihách, žádná návštěva se neobejde
bez četby pohádky nebo příběhu, který se týká dané
besedy.
Pravidelně po třech měsících měníme výměnný fond
ze svitavské knihovny a také pravidelně, nejméně dvakrát do roka, doplňujeme nové knihy, takže se čtenáři
mají stále na co těšit.
Celkem si čtenáři mohou vybrat z více než 2 tisíc knih.
Z letošních podzimních / předvánočních akcí můžeme
zmínit vánoční pečení a zdobení perníčků pro školkové děti, autorské čtení Petra Fejka (jeho novou knihu
o pražské zoo, mimo jiné velmi zábavnou a se zajímavými informacemi, si v knihovně můžete vypůjčit)
a loutkové divadlo pro děti. Mezi pravidelné akce patří
Pasování prvňáčků na čtenáře, kterého se účastní i jejich rodiče.
Nejen hry a radost, ale i poctivá práce, všech, kteří se
o zdárný chod knihovny starají, způsobuje to, že naše
knihovna je krásná.
V obecních knihovnách probíhají pravidelně kontroly
z městských knihoven, pod které ta která knihovna patří, v našem případě to je Městská knihovna Svitavy. Po
pěti letech u nás tedy byla letos kontrola provedena,
poctivě vše zkontrolováno a k naší spokojenosti je vše
bez závad.
Těšíme se na naše čtenáře! A pokud vláda nezmění
opatření, máme otevřeno každý čtvrtek i v prosinci.
Vlasta Jirušová, knihovnice

PODĚKOVÁNÍ OPATOVSKÉ KNIHOVNĚ
Obecní knihovna v Opatově je jednou z těch, kterým
naše knihovna (Městská knihovna ve Svitavách) poskytuje již od roku 2002 knihovnické služby v rámci regionálních funkcí. V posledních letech je pro nás velkým
potěšením sledovat, jakou neuvěřitelnou proměnou
tato knihovna prochází. Připravují se zde čtenářské dílny a další zajímavé programy, knihovna je pořadatelem
kulturních akcí, úzce spolupracuje se školou i školkou.
Jako jedna z prvních obecních knihoven se v průběhu
své činnosti zapojila do projektu „Noc s Andersenem“
nebo do soutěže „Perlorodky“ svou „Velkou čtenářskou
soutěží“. Kromě krásného prostředí, které získala díky
rekonstrukci, jsou uživatelé také hýčkáni stálým přísunem nových knih. Jak je vidět, tak z knihovny „popelky“, které si nikdo moc nevšímal, se stala postupně sebevědomou knihovnou, která tvoří důležitou součást
kulturního života ve své obci. Právem získala před dvěma lety nominaci od Krajské knihovny v Pardubicích
na cenu „Knihovna roku 2019“ (cenu, jejímž smyslem je
vyjádření veřejného uznání knihovnám, jejich pracovníkům i obcím). Knihovna se stala nejlepší knihovnou
našeho obvodu a my jsme na ni velmi hrdé. Také pro
nás to znamená, že naše práce má smysl. Tímto psaním
bychom rády vyjádřily poděkování paní Janě Kovářové
za spolupráci a za to, že neustále něco nového vymýšlí, knihovnici paní Vlastě Jirušové za to, jak knihovnu
vede a pracuje s dětmi a paní Mirce Hromádkové za to,
jak se stará o nejen přísun nových knih, všem třem děkujeme za to, jak o knihovnu s láskou pečují. Jejich zásluhou se opatovská knihovna stala příkladnou obecní
knihovnou.
Děkujeme a přejeme hodně dalších nápadů a energie
do jejich realizace. Jsme na Vás pyšné.
Marcela Kloudová a Monika Lžičařová,
knihovnice regionálního úseku Městské knihovny
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Trocha čísel, pro toho, kdo si v nich rád počte…
Ke konci listopadu máme v knižním fondu 2145 knih
a 159 čtenářů, téměř polovinu tvoří děti (nejvíce věková skupina 7–12 let), dospělí počtem mírně převažují. Knihovnu navštěvují hlavně ženy, ale několik pravidelných návštěvníků máme i mezi muži. V letošním
roce si čtenáři, i přes mnohá omezení provozu knihovny, přišli vypůjčit 859 krát (z toho děti 248 návštěv a dospělí 611 návštěv), což je úctyhodné číslo, když máme
otevřeno 1× týdně a část roku jsme museli mít knihovnu zavřenou. Máme prostě pilné čtenáře a patrně dobrou nabídku knih, která své čtenáře láká .

Čtenáři si při těchto návštěvách vypůjčili 1690 knih
(děti průměrně jednu knihu /návštěva a dospělí průměrně dvě knihy /návštěva). V letošním roce čtenáři
více než dříve navštěvovali on-line katalog a také si
více výpůjčky prodlužovali. Ze statistiky nám také vyplývá, že ze svitavské knihovny jsme měli v rámci výměnného fondu vypůjčených téměř 400 knih. Kvůli nevyhovujícímu stavu jsme z knihovny vyřadili 112 knih
a 170 knih přikoupili, takže knihovní fond nám mírně
přibývá, ale nutno říci, že nám nejde o množství knih,
o to, aby byla knihovna naplněna/přeplněna, ale o jejich kvalitu a pestrou, lákavou nabídku, která uspokojí
všechny čtenáře.

foto: J. Kovářová
Pohádka z pralesa ve volnočasovém centru
Po dlouhé době jsme koncem května ve volnočasovém centru opět přivítali Divadlo Jójo. Pro děti z MŠ a DS se hrála Pohádka z pralesa.

foto: J. Kovářová, ml.
Autorské čtení z knihy „Jak se dělá zoo“, PhDr. Petr Fejk
Dvouhodinové velmi zajímavé a poutavé vyprávění dlouholetého bývalého ředitele pražské zoo, doplněné o projekci unikátních fotograﬁí a zakončená autogramiádou a prodejem knih s osobním věnováním. Kniha, mimo jiné, vypráví o těžkých začátcích, o povodni
a o tom, jak se ze staré, zanedbané a nefungující zoo stala jedna z 10 nejlepších na světě. Přečtěte si , máme ji v knihovně.
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Návštěvy dětí ze ZŠ

foto: V. Jirušová

foto: A. Koldová
Pasování na čtenáře
Na konci školního roku proběhlo v naší knihovně Pasování prvňáčků na čtenáře. Tentokrát děti přivítal rytíř a víla Leontýnka z pohádky
Ať žijí duchové. Děti prokázaly dovednost číst, a díky tomu vyzrály na zakleté křoví a vysvobodily vílu Leontýnku ze zámku. Ta všech
14 dětí pasovala na čtenáře, každý se zapsal do kroniky a odnesl si dárečky.
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ZPRÁVY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY
Co se nám podařilo a na co jsme pyšní:
Slavnostně jsme uvedli do užívání nově zrekonstruovanou tělocvičnu, sociální zařízení a nové šatny,
jako první škola v celé ČR jsme v rámci projektu „Atletika hravě ve škole“ uspořádali netradiční hodiny TV
pod vedením zkušeného trenéra atletiky Josefa Marka,
opět jsme získali certiﬁkát „Rodiče vítáni“,
i v tomto školním roce pokračuje projekt hrazený z ESF,
opět po nějakém čase k nám přilétli dravci společnosti „Seiferos“,
žáci 4. třídy jsou zapojeni do programu „Dopravní výchova“, praxi zvládli na dopravním hřišti, teorie je
ještě čeká na jaře,
uskutečnily se projektové dny v základní i mateřské škole věnované polytechnické a enviromentální výchově,
děti z prvního stupně a mateřské školy se zúčastnily plaveckého výcviku a letos ho snad i dokončí,
spolupracujeme s Obecní knihovnou v Opatově – Pasování prvňáčků na čtenáře a knihovnu pravidelně
navštěvují děti z mateřské i základní školy,
spolupracujeme s Volnočasovým centrem v Opatově, hlavně v oblasti divadelních představení pro děti
z mateřské školy. Při tom posledním si všichni užili pohádku „O sněhovém nadělení“ divadélka Jójo,
vzhledem k pandemii jsme uspořádali pouze školní kola vědomostních, výtvarných a sportovních soutěží,
fotograﬁe, články z akcí a virtuální prohlídku školy najdete na www.zs-opatov.cz.
Všechny akce, které plánujeme, budou záviset na vývoji epidemie a platných vládních nařízeních:
sportovní týden v únoru 2022,
chtěli bychom uspořádat výstavu dětských a žákovských výtvarných prací,
tradiční velikonoční dílny,
potěšit rodiče a prarodiče výkony dětí na školní akademii,
rozloučit se s deváťáky a přivítat nové školáky,
uspořádat sběr starého papíru.
Ukázka dravců na fotbalovém hřišti

1. 10. 2021 Den otevřených dveří – tělocvična
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... z mateřské školy

SPOLKY A ZÁJMOVÉ ORGANIZACE
Včelaři v Opatově
Vážení přátelé. Rád bych Vás touto cestou seznámil s činností místní základní organizace včelařů v roce 2021.
Aktuálně má členská základna 29 členů s 273 včelstvy,
proti loňskému roku máme o jednoho člena méně
a snížil se i celkový počet včelstev o 12,5 %.
I letos nás postihly zimní úhyny včelstev, které nebyly
plošné, ale spíše zasáhly jednotlivá stanoviště.
Letošní rok, co se týká produkce medu, byl podprůměrný, přestože bylo dlouho chladné a deštivé jaro, tak
snůška květového medu byla poměrně dobrá a co se
týká medovicového medu? Tak toho i letos bylo méně,
i přestože bylo poměrně příznivé počasí.
Kvůli pokračujícím omezení spolkové činnosti jsme se

Sbor dobrovolných hasičů
Letošní rok byl ovlivněn sice covidovou situací, hned
v únoru byl zrušen hasičský ples, ale podařilo se zrealizovat hasičskou zábavu v létě, cyklovýlet v září a nakonec jsme se zúčastnili i několika hasičských závodů.
Dále se SDH podílel na mezinárodní mistrovství republiky v motokrosu v Opatově, zajištění Lampionového
průvodu a dopravy u Setkání seniorů.

sešli pouze jednou a neodkladné záležitosti zajišťovali
důvěrníci stanovišť a členové výboru.
V sobotu 5. 6. 2021 se členové naší organizace zúčastnili dětského dne v Opatově ve Farském lese formou
naučné stezky pod názvem „Pohádkový les“.
Zajistili jsme odběr vzorků zimní měli a odeslání do laboratoře SVS, léčivo pro letní a podzimní ošetření včelstev, sklenice na med pro včelaře, kteří o ně měli zájem.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem aktivním členům
za jejich práci, obci Opatov, obci Opatovec a Farmě
Opatov s.r.o. za ﬁnanční podporu. Zároveň bych chtěl
jménem všech členů občanům popřát v novém roce
hodně zdraví a štěstí.
Více informací najdete na
www.vcelari-opatovec.webnode.cz.
Václav Slanina, jednatel ZO ČSV z. s. Opatovec

V letošním roce jednotka také zasahovala u několika
mimořádných událostí – sedmi požárů a deseti technických pomocí.
Jednotka je připravena i nadále ihned pomáhat.
Sbor podporuje kroužek mladých hasičů, který se,
i přes nepříznivou situaci, zúčastnil několika soutěží.
Do nového roku přeje Sbor dobrovolných hasičů Opatov všem občanům pevné zdraví!
Za SDH Opatov R. Vašek a R. Jedlička
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SPORT
TJ Opatov
Rok 2021byl pro fotbalové dění opět jako na houpačce,
jarní část byla zrušena celá, podzimní část se podařilo
odehrát celou, u mužů včetně jednoho předehrávaného jarního kola. Týmy mládeže zahájily činnost, jakmile
to příslušná opatření povolovala. Hráči starší přípravky
se pod náročným trenérem Michalem Polákem nadále
zlepšují a výsledkem kvalitního tréninku jsou pozvánky pro naše hráče do okresních a krajských fotbalových
výběrů, stejně jako zájem o naše hráče z větších klubů.
To samo o sobě dává nejlepší vysvědčení práci trenéra
a je lákavou pozvánkou pro kluky a holky, kteří by
měli zájem začít s fotbalem. I když u nejmenších nejde v první řadě o výsledky, určitě stojí za zmínku první místo v Červnovém poháru OFS, který byl zorganizován okresním fotbalovým svazem, jako náhrada za
zrušenou jarní část soutěže. Díky obětavé práci trenérů
Jakuba Kalánka a Jana Havláta se i pro tento rok podařilo zajistit fungování týmů mladších a starších žáků.
Oba týmy hrají okresní přebor a i zde trenéři rádi přivítají nové členy týmu. Kluci, holky přijďte mezi nás!
Tým mužů zahájil činnost až koncem května a začal se
připravovat na podzimní boje v okresním přeboru. Dostat se do tréninkového rytmu a dostatečné fyzické kondice, po více jak půlročním pohybovém a fotbalovém
půstu, bylo zejména pro starší hráče velice náročné.
Tým jako celek se úrovní fyzické kondice na předpandemiovou úroveň stále ještě nedokázal vrátit. Účast
v tréninkovém procesu byla celé léto nevyrovnaná, kdy
účast 16 hráčů, střídala účast slabší, někdy šesti nebo

sedmi členů týmu. Těsně před začátkem soutěže se
podařilo dojednat návrat Dominika Štěrby, který si tak
v šestadvaceti letech odbyl premiéru v dresu Opatova
a dle očekávání se zařadil ke stěžejním hráčům týmu.
Výsledky kopírovali nevyrovnanost přístupu k tréninkovému procesu a zejména čtyři remízy v zápasech,
které jsme měli dovést do vítězného konce, jsou příčinnou toho, že na lepší umístění, než je současné páté
místo, jsme myslet nemohli. Celková bilance: 25 bodů
za 7 výher, 4 remízy a 3 porážky, při skóre 41:30. Nejlepší střelci: Kalánek Jakub – 13 branek, Paar Martin, Štěrba Dominik, Lukáš Křivka – 6 branek. Náročná zimní
příprava, kterou nikdo nemá rád, ale všichni ji potřebují, je tím nejlepším předpokladem k lepším výsledkům
v jarní části soutěže.
Podporují nás: Obec Opatov, Technické služby Opatov
a Opatovská hospoda, Obec Dětřichov, JP Prolak spol. s r.o.,
Farma Opatov s.r.o., Honební společenstvo Opatov.
Děkujeme!
Hezké Vánoce, hlavně zdraví a hodně radosti v roce
2022!
Lukáš Křivka, jednatel TJ Opatov

přípravka

muži

mladší žáci

Sportovní kroužek pro děti
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Socializační vycházka (nejen pro pejskaře)
Klub pejskařů pozitivního tréninku připravil v Opatově
V. vycházku na Štěpána „pohyb pro pejska i pána“
Kdy: 26. 12. 2021 ve 13 hodin
Kde: sraz u Opatovské hospody
Kolik: 6–8 km okolo Opatova
Kdo: pro každého (i bez pejska), kdo je ochoten opustit
svůj gauč, pohádky a vánoční cukroví
Boží muka jsou opět ozdobou krajiny
Boží muka z pískovce poblíž Farmy Opatov, která vytvořil roku 1754 neznámý autor, se dočkala rekonstrukce.
Oprava přišla po více než dvou stech letech, jak ukazuje nápis na jejich zadní straně. Ten připomíná rekonstrukci z roku 1804, kterou provedl Ferdinand Pefchka
a Iohann Fvhrmann. Působení přírodních živlů se na
pískovci podepsalo a boží muka tak byla v dezolátním
stavu. Dnes už jsou znovu v plné kráse. „Historie obce,
ve které jsem se narodil, mě zajímá. I když původní
obyvatelé byli především Němci a my jsme pováleční
novousedlíci, pořád jsme ve své vlasti. Myslím, že o její
historické artefakty by bylo dobré pečovat,“ vysvětlil
pan Petr Polák, proč se rozhodl místo zvelebit.
Rekonstrukce začala už v září loňského roku. Nejprve
bylo potřeba boží muka rozebrat na jednotlivé části
a převézt do dílny restaurátorky Martiny Bednářové
z Koclířova. Díky jejím restaurátorským zásahům jsou
znovu vidět tesané reliéfy sv. Floriána, sv. Prokopa, sv.
Antonína a Panny Marie a také latinský nápis (v překladu): Postaveno věrnými ctiteli k rozšíření slávy našeho
Spasitele světa Ježíše Krista.
Boží muka se po restaurátorských pracích vrátila na původní místo letos v srpnu a byla umístěna na nový betonový základ. „Z vrcholu božích muk se nedochoval pískovcový, asi 1,5 m vysoký kamenný kříž. Proto naši ﬁremní
truhláři vyrobili dřevěnou repliku. V budoucnu bude nahrazena pískovcovým křížem,“ nastínil pan Polák a připomněl, že truhláři ještě vyrobili novou lavičku pro pocestné a kolemjdoucí a instalovali ji pod lípu vedle křížku.
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Celá akce investora i za ﬁnanční podpory obce vyšla na
240 tisíc korun. Pracovníci obce a Farmy Opatov provedli terénní úpravy okolí a odborně byly ošetřeny i dvě
staré lípy přiléhající k božím mukám.
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Tříkrálová sbírka
Letošní Tříkrálová sbírka bude probíhat od 1. do 16. ledna 2022.
Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni lidem
v nouzi všude tam, kam dosáhne pomoc Charity Česká republika a také na rozvoj charitního díla. Desetina
výnosu sbírky je každoročně určena na rozvojovou
a humanitární pomoc v zahraničí.
Výnos sbírky je rozdělen podle pevně daného klíče
takto: 65 % vybraných prostředků se vrací charitám,
které je vykoledovaly, 15 % je určeno na velké diecézní
projekty, 10 % putuje do krizového fondu, odkud jsou
uvolněny při mimořádných událostech, a na pomoc
v zahraničí, 5 % využije na své projekty Charita Česká
republika, 5 % tvoří zákonné režie sbírky.
Plán využití získaných prostředků zveřejňujeme vždy
předem. Loni jsme díky vám pomohli rodinám a podpořili vznik nové služby domácí zdravotní péče. Sešlo
se nám navzdory covidu 340 779 Kč. Z letošní sbírky
chce Charita kromě tradiční přímé pomoci potřebným, zakoupit např. vybavení pro novou službu domácí zdravotní péče (oxygenátory, lineární dávkovače
a infúzní pumpy, rehabilitační pomůcky) a materiální
na přímou péči o pacienty. Díky tomu tak bude moci

zůstat širší okruh klientů, pacientů nově vzniklé služby
domácí zdravotní péče i v době nemoci ve svém domácím prostředí.
Letos jsou pro konání sbírky připraveny tři varianty.
První možnost, sbírka bude probíhat podle standardních pravidel (kasiček je pro Opatov připraveno deset.)
Skupinku tvoří zpravidla tři koledníci různého věku,
převlečení za mytické krále. Vedoucí skupinky musí
být starší 15 let a je vybaven průkazem koledníka. Za
současné situace je možné, že k vám přijde jen jeden
král. Přesto bude sbírka pomáhat rodinám i jednotlivcům. Víte o někom? Dejte nám vědět. Nezastihnou vás
koledníci? Můžete přispět i po telefonické domluvě na
tel. čísle 730 594 542 v sídle Charita Svitavy, Hřbitovní
2257/1. Druhá možnost je v online podobě.
Způsob platby bude uveden na našich stránkách. Forma DMS ve tvaru „DMS KOLEDA 30“, „DMS KOLEDA 60“,
„DMS KOLEDA 90“ na číslo: 87 777.
Třetí možnost jsou statické kasičky umístěné na obecním
úřadě a jiných místech v Opatově. To je zatím v jednání.
Děkujeme všem, kdo se sbírky účastní, ať už jako koledníci nebo přispějí finančně. O výsledku sbírky vás
budeme informovat na našich webových a facebookových stránkách.
Miriam Holubcová, DiS.
Více na www.trikralovasbirka.cz a www.svitavy.charita.cz.

FARNÍ ÚŘAD
Vážení přátelé,
blíží se vánoční čas a tak vás zdravíme i my z opatovské
fary.
Modlíme se za Vás (a proto jsme také tady), abyste
mohli po těch mnoha nesnázích tohoto roku poznat
Boha jako novou krásu v pravdě a dobrotě srdce. Přejeme Vám, abychom se v nastávajícím roce mohli všichni
vzájemně obdarovávat vším, co je skryté v Božím milujícím srdci. Přejeme Vám pokojné a požehnané vánoční
svátky a do nového roku hodně zdraví, pokoj a lásku
do vašich rodin.
Komunita Gratia
P. Ľubor Schlossár, farář a sestry

Vánoční bohoslužby v Římskokatolické farnosti
Opatov v Čechách
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