OPATOVSKÝ ZPRAVODAJ
mimořádné vydání duben
„UKLIĎME SI OPATOV!“
Sice není možné se potkávat, ale i za této situace něco dělat můžeme.

VÝZVA pro všechny, kterým není lhostejné jejich okolí – zapojte se do jarního úklidu naší
obce! Můžete sbírat odpadky, shrabat nebo jinak jarně poklidit vaše nejbližší okolí, cestu,
kudy chodíte do práce, na procházky, tj. okolí bydliště, veřejná prostranství, příkopy, potok,
obchvat… Akce „Ukliďme si Opatov“ bude probíhat po celý duben.
Na OÚ (v úředních dnech PO + ST) si můžete vyzvednout pytle a rukavice, a potom
se ozvat telefonicky : 461 593 154 (OÚ) nebo 736 270 717 (J. Kovářová) případně poslat mail:
volnocasovecentrum@email.cz, s informací, kde jste zanechali pytle s posbíranými odpadky,
shrabané kupky, atp. a pracovníci technických služeb je posbírají. Svozový den pro úklid bude
v dubnu vždy v pondělí, jen po Velikonocích to bude úterý, tj. 6., 12., 19., 26. 4.
Budeme rádi, když nám pošlete své foto z úklidu (na volnocasovecentrum@email.cz nebo obecní fb).
Velmi si vážíme každé snahy, která vede ke zlepšení životního prostředí v obci, děkujeme!
Veřejnost bychom rádi zapojili i do jiných akcí, po úklidu bude následovat výsadba ke zvelebení obce,
včas budeme o této akci informovat. Motivací k zapojení se do společné výsadby by mohly být na
podzim vysazené cibuloviny na obou koncích Opatova, které už nám začínají pěkně kvést.
Určitě v Opatově najde mnoho lidí, kteří chtějí žít v pěkném prostředí a neváhají přiložit ruku k dílu,
těšíme se na spolupráci!

VAJÍČKOVÝ STROM
Velikonoce neproběhnou tradičním způsobem, ale můžete se zapojit do ozdobení „vajíčkových“
stromů v parku před obecním úřadem. Pěkně doma ozdobte vyfouknuté vajíčko, přidejte provázek
a přijďte si vajíčko pověsit na stromy a keře, které jsou „označené“ umělými vajíčky.
PROSÍME NEPOLÁMAT VĚTVIČKY A NOSIT JEN KRASLICE DOMÁCÍ VÝROBY, NE KUPOVANÁ, UMĚLÁ…

TIP PRO RADOST - oslovila nás jedna obyvatelka, rádi informaci předáváme.
PUTOVNÍ KAMÍNKY - jednoduché tvoření s detektivní zápletkou nadchne malé i velké
V současné době jsou výlety do přírody to jediné, co je nám dovoleno. Někdy je ale těžké najít
motivaci znovu vyrazit “jen na procházku”.
Pojďte s námi tvořit PUTOVNÍ KAMÍNKY. Zapojte se i Vy, toto vyžití je zábavné a napínavé.
Stačí si najít pěkný kamínek, pomalovat ho dle své fantazie akrylovými barvami nebo akrylovými
fixami a na na závěr přelakovat bezbarvým akrylovým lakem. Na každý kamínek napište PSČ (pro
případ, že vycestuje mimo obec). Položte ho na viditelné místo, aby ho mohl najít někdo jiný a
radovat se z nálezu, pak si může kamínek ponechat nebo ho dát na jiné místo a posunout ho tak na
jeho dobrodružné cestě.
Nálezce může kamínek také vyfotit a sdílet jeho fotografii i s příslušným PSČ ve speciální skupině na
Facebooku. Pokud jste členem této skupiny, pak můžete sledovat jeho cestu na sociálních sítích.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Upozorňujeme, že u všech akcí je potřeba dodržovat aktuální vládní nařízení.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ODPADY – v souvislosti s čistotou v obci žádáme občany, aby do popelnic vkládali odpad
v zavázaných pytlích! Některé plasty jsou velmi lehké, a pokud jsou „na volno“, při
manipulaci s popelnicí i přes všechna naše opatření vyletí a zamořují obec, směsný odpad se
zase lepí do popelnic a ty nejdou vysypat. Děkujeme!
Ve svozových dnech je potřeba popelnice vždy nachystat k odvozu do 8 h! Svozová trasa se
může v závislosti na počasí nebo při technických potížích měnit.

