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Hřbitůvek

Velmi oblíbené bývají rybářské zá-
vody na rybnících v Opatovicích 
a Popovicích. Závodů se může zú-
častnit kdokoliv po splnění podmí-
nek soutěže. Kdo by nechtěl ulovit 
sumce 195 cm dlouhého, jak se to 
povedlo v Opatovicích v roce 1999 
panu V. Koláčkovi? O těchto akcích 
najdete aktuální informace na webo-
vých stránkách obcí.

Filiální kostel sv. Karla Boromejského
Návštěvníku obce by neměly uniknout dva nevšední smírčí 
kameny z 1. poloviny 17. století. Podle pověsti připomí-
nají tyto kameny souboj tří duelantů, kteří se stříleli pro 
nevěrnou lásku a všichni zahynuli. Původně tři mohutné 
otesané balvany označovaly patrně místo jejich soubojo-
vého postavení.

Smírčí kameny

Další vzpomínkou na ne-
šťastnou událost je tzv. Štá-
tule, kamenná připomínka 
zastřelení klášterního mys-
livce Josefa Soukala pytlá-
kem v roce 1830.

Štátule

Pozoruhodnou pamětihodností je mini-
aturní čtvercový hřbitůvek z roku 1865, 
který je dnes uprostřed obce a místními 
je nebývale opečováván. V mikroregio-
nu mimo Rajhrad a Opatovice jiné hřbi-
tovy nejsou.

Rybářské závody

Obec Opatovice má prastarou historii. 
Vždyť v jejím katastru žili lidé již v do-
bách mladší doby kamenné, bronzové, 
železné a samozřejmě také v období 
praslovanském, o čemž svědčí mnohé 
archeologické nálezy! Od poloviny 11. 

století jsou dějiny Opatovic na rovných 800 let nedílně 
spjaty s nedalekým benediktinským klášterem v Rajhradě. 
Již v roce 1405 měla církevní vrchnost ve vsi hospodářský 
dvůr. Místní jméno Opatovice vzniklo z původního pojme-
nování místních „Opatovici“ tedy lidé opatovi. Takto byly 
nazývány vsi, které náležely klášterní vrchnosti a byly dány 
k užívání opatovi. Nejstarší listina o vsi je z roku 1349, kde 
je jmenována „de Opatowicz“. 

Obec Opatovice leží v kouzelné rovinaté krajině, jihový-
chodně od Rajhradu. Má úchvatné výhledy z klikatících se 
cest k Rajhradicím a Blučině, přes úrodná pole, sady a za-
hrady, na benediktinský klášter v Rajhradě. Můžete se pro-
cházet po dlouhé hrázi, lemující koryto potoka Dunávky. 
Proto není náhodou, že obcí vede cyklistická trasa Brno–
Vídeň. Na výletníky, nejlépe cyklorodiny s malými dětmi či 
seniory čekají odpočívadla, v obci příjemná restaurace se 
zahrádkou a také dva rybníky, u kterých se pravidelně po-
řádají rybářské závody. Z Opatovic je to co by kamenem 
dohodil k blučinskému krytému bazénu a koupališti. 

Něco o opatovicích

Významným rodákem obce je akademický 
sochař a malíř František Hořava (1906–1974), 
jehož díla zdobí galerie, veřejné i soukromé 
sbírky v České republice i v zahraničí. Hořa-
vou vytvořená socha prvního prezidenta re-
publiky v nadživotní velikosti stojí například 
u Základní školy TGM v Rajhradě.

František Hořava

Nepřehlédnutelnou dominantou obce je filiální kostel sv. 
Karla Boromejského, který stojí na místě původní kapličky 
zřízené proboštem rajhradského kláštera Celestinem Arle-
tem na konci 17. století. Arlet ji vystavěl jako poděkování 
za ušetření místních obyvatel před epidemií moru, která 
řádila na Moravě v letech 1675 až 1676. Po požáru v roce 
1769 byla na jejím místě postavena v roce 1772 větší kap-
le a v letech 1868 až 1869 byl vystavěn kostel v dnešní 

podobě. O stavbu se nejvíce zasloužil P. Vojtěch Slouk, 
rajhradský benediktin a tehdy opatovický kaplan. Ten 
je také autorem obrazu sv. Karla Boromejského za hlav-
ním oltářem a obrazu sv. Barbory. Kostel je jednolodní,  
30 m dlouhý a 11,4 m široký. Z původní kaple zdobí kostel 
socha sv. Rosalie. Věžní hodiny pocházejí z bývalého kon-
ventu Dominikánek na Starém Brně. 


