OPATOVSKÝ ZPRAVODAJ
únor 2018
ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA – díky dobrovolníkům se v Opatově vykoledovalo 17. 865,- Kč, děkujeme!
3. 2. (sobota) „MASOPUSTNÍ“ MAŠKARNÍ DISKOTÉKA pro děti, od 15 do 17 h v KD, soutěže,
občerstvení, odměny…, jako vždy !

6. 2. od 9.30 h ve volnočasovém centru pohádka (div. Jójo) „ZVĚDAVÁ POHÁDKA“, vstupné 45,- Kč
11. 2. (neděle) od 14.30 - 16 h POSLEDNÍ BRUSLENÍ pro opatovskou veřejnost (Zim. stadion Č. Třebová)
23. 2. (pátek) HASIČSKÝ PLES, od 20 h v KD, vstupné 100,- Kč, prodej vstup. u Broulíků, více info plakáty

VOLNOČASOVÉ CENTRUM:
MATEŘSKÉ CENTRUM - každou středu od 15 do cca 17 h si s malými dětmi můžete přijít do centra pohrát
TVOŘIVÉ DÍLNY PRO DĚTI A MLÁDEŽ s Lucií Musilovou - každé úterý od 15 h do cca 17 h
V únoru témata: 6. 2. - Pískové obrázky, 13. 2. – Valentýn, 20. 2. – Fimo, 27. 2. - Náramky z korálků
Náměty na tvoření v dalších měsících (do června) se upraví podle zájmu účastníků. Na dílny je potřeba se přihlásit do
pondělí 5. 2. (kvůli kapacitě dílny a množství materiálu) na tel. 736 270 717 (stačí SMS), děti věkově ZŠ mohou přijít
samy, děti věkem MŠ a méně s dosp. doprovodem, dílny jsou pro Opatov zdarma. Lucie je příjemná mladá maminka
dvou kluků a mimo jiné lektorka kreativních kursů, majitelka firmy Afes – výt. potřeby, pořadatelka tvůrčích dílen
Kreativ v Litomyšli, a na účastníky se už teď těší !

FOTOGRAFOVÁNÍ v centru – pátek 6. 4. (od 16 do 20 h) a sobota 7. 4. (od 9 do 13 h)
Už nyní se můžete na tel. 736 270 717 objednávat. Bude se vám věnovat fotograf Pavel Juřík, samotné fotografování je
zdarma, platíte za zpracované fotografie, ceník najdete brzy na www.obecopatov.cz. V nabídce jsou fotografie různých
rozměrů, fotografie zpracovaná jako obraz na pevné desce, atp., neutrální dekorace (příp. jarní) a pozadí – sv. šedé.

ZÁJEZDY:
10. 3. (sobota) „ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ“, komedie s Lukášem Vaculíkem v divadle Palace, zájezd do
Prahy (nejen) pro ženy k MDŽ , cena vstupné + doprava (s přísp. obce): 420,- Kč, odjezd od OÚ ve 13 h.
Div. Palace je v centru (Václav. nám.), představení začíná v 19 h, trvá cca 2 hodiny. Podle obsazení hrají: M. Bočanová,
A. Gondíková, M. Zounar. Diváci o představení napsali: „…výborná komedie, u které si odpočinete, …skvělé herecké
výkony…“. Máme omezený počet vstup. pro jeden autobus. Přihlásit se a zaplatit do 15. 2. na OÚ v Opatově.

23. 6. (sobota) muzikál „ŠÍLENĚ SMUTNÁ PRINCEZENA“, od 14 h, Studio Dva Praha, odjezd v 7 h,
cena vstupné + doprava (s přísp. obce): 500,- Kč, přihlásit se a zaplatit OÚ v Opatově do 15. 3.
Na muzikál jsou výborné ohlasy, máme omezený počet vstupenek pro jeden autobus, před představením volno
v centru Prahy, s 50% slevou se můžete podívat do Muzea voskových figurín (po slevě 185,- Kč) nebo se vydat na 50
min. projížďku parníkem po Vltavě (po slevě 150,- Kč), objednává se s muzikálem.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
1. 2. od 16 h proběhne přednáška PaedDr. M. Zemánkové ve třídě starších dětí MŠ - vedle budovy ZŠ
Školní zralost a připravenost dítěte do ZŠ. V případě zájmu kontaktujte Bc. Denisa Holasová - 739 013 018.
Sponzorský dar
Veliké DÍKY za darované peníze MŠ Opatov patří Sboru dobrovolných hasičů Opatov. Peníze byly využity na
nákup didaktických hraček a pomůcek, které děti dostaly v podobě vánočních dárků „od ježíška“ v MŠ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uzávěrka příspěvků do březnového zpravodaje je 20. 2. 2018.

LETNÍ „příměstské“ TÁBORY v Opatově:
9. – 13. 7. PRO STARŠÍ DĚTI (8 – 13 let), 1000,- Kč, min. 15/max. 40 dětí, 8 – 16 h
16. – 20. 7. TANEČNÍ A POHYBOVÝ (6 - 15 let), 1000,- Kč, min. 25 dětí, opět s P. Oujezským, 9 – 16 h
30. 7. – 3. 8. PRO MALÉ DĚTI (4 – 7 let), 850,- Kč, min. 15/max. 25 dětí, 7.30 – 15.30 h
Přihlásit se do poloviny března na tel. 736 270 717 (J. Kovářová) – tábor starší, mladší děti a taneční.
23. – 27. 7. SKAUTSKÝ TÁBOR s D. Kopeckou, 1000,- Kč, přihlásit se do 20. 2. na: kopeckada@seznam.cz!
Táborníci nám rostou a některým by vyhovoval fyzicky náročnější program, proto jsme se rozhodli uspořádat tábor pro starší,
fyzicky zdatné děti (8 – 14 let), které touží po dobrodružství a nevadí jim nějaký škrábanec z lesa nebo mokré boty , max.počet 25!

Pro všechny tábory: platba + více info o programu ve zpravodaji na květen, cena je vždy za obědy, pojišt., program,
výlety, lektory atd. Opět nabídneme pestrý program uzpůsobený věku a schop. většiny účastníků, můžete očekávat
tradiční cyklovýlet, výpravy do lesa, zajímavé vyrábění a výlety. K „naladění“ na letní tábory se brzy můžete podívat na
videa z minulého roku (www.obecopatov.cz/videogalerie nebo facebook), neuvěřitelné, co všechno jsme zvládli !

OPATOVSKÁ HOSPODA – od ledna pro Vás vaříme podle nových jídelních lístků, srdečně zveme!
31. 1. a 28. 2. od 15 h POSEZENÍ S HARMONIKOU, opět vždy poslední středa v měsíci
22. 2. od 18 h cestovatelská PŘEDNÁŠKA AUSTRÁLIE

PLÁNOVANÉ KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE v Opatově v r. 2018
(termíny se budou v průběhu roku upřesňovat/výjimečně se mohou i změnit, sledujte info ve zprav., atp.)
BŘEZEN

ČERVENEC, SRPEN

10. 3. zájezd do divadla (Praha)
12. – 16. 3. ZŠ – Jarní prázdniny
17. 3. Šibřinky
24. 3. Policejní ples
29., 30. 3. ZŠ – Velikonoční prázdniny
Opatovská hospoda – zvěřinové hody

Tábory pro děti
Opatovská hospoda – letní kino
Turnaj v minikopané

DUBEN
1. 4. mše - Hod Boží Velikonoční
6., 7. 4. Fotografování v centru
14. 4. Jari Kuri Cup (motokros)
24. 4. ZŠ – zápis do 1. třídy
29. 4. Jarní Flora Olomouc – zájezd
30. 4. Opat. hospoda – Pálení čarodějnic
Aprílový dogmaraton, Opat. hospoda – sushi

KVĚTEN
13. 5. Opatovská pouť
Pouť ke sv. J. Nepomuckému
17. 5. zápis do MŠ
SMS Pardubice (motokros)
Opatov. hospoda – asijská kuchyně

ČERVEN
2. 6. Dětský den „Pohádkový les“
17. 6. Meteor Cup (motokros)
23. 6. zájezd na muzikál (Praha)
29. 6. Pivní festival Opat. hospody
hasiči zábava
Opatov. hospoda - americká kuchyně

ZÁŘÍ
2. 9. MMČR (motokros)
3. 9. ZŠ – začátek školního roku
15. 9. HARD DOG RACE (mez. překážkový závod se psy)
21. 9. Lampionový průvod
22. 9. III. ročník Opatovské túry se psy
26. – 30. 9. zájezd do Itálie - Colverde – v jednání
Hasiči – cyklovýlet, soutěž – „O pohár starosty“
Opatov. hospoda - steaky, ryby

ŘÍJEN
Setkání seniorů
Opatov. hospoda – Zvěřinové hody

LISTOPAD
Opatov. hospoda – Svatomartinská husa
Bowlingový turnaj a zahájení ligy
TJ Opatov - diskotéka
hasiči – zábava
Relax. koncert v centru – Zpívající mísy

PROSINEC
1. 12. Adventní jarmark
8. 12. Mikulášská diskotéka
Koncert PS Dalibor
Opatov. hospoda – Předsilvestr

-----------------------------------------------------------------Rádi bychom poděkovali všem, kteří mají zásluhu na uspořádání hezkého průběhu našeho svatebního obřadu na
Obecním úřadě v Opatově dne 16. 12. 2017. Také děkujeme zaměstnancům Opatovské hospody, kteří se podíleli na
svatební hostině. Všichni přispěli k tomu, že náš „ZLATÝ DEN“ zůstane jednou z nejhezčích vzpomínek.
Manželé Adolf a Jaroslava Svobodovi
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rodina Bartošova děkuje všem za projevenou soustrast, květinové dary a účast při posledním rozloučení s panem
Ladislavem Bartošem.

