OPATOVSKÝ ZPRAVODAJ
březen / duben 2020
ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
PLACENÍ MÍSTNÍCH POPLATKŮ za odpad, psy a pronájmy obecních pozemků bude probíhat
ve dnech: 20. 4., 22. 4., 27. 4. a 29. 4. 2020
Poplatek za odpad činí 400,- Kč na osobu s trvalým pobytem v obci (od poplatku jsou osvobozeny osoby nad
76 let a děti do 6 let), za rekreační objekt 400,- Kč, poplatek za psa 80,- Kč a za každého dalšího 100,- Kč.
Možnost zaplatit na účet 1283343349/0800, jako VS uveďte číslo popisné a do poznámky příjmení.

14. 3. (sobota) ŠIBŘINKY, od 20 h v kulturním domě, pořádá TJ Opatov, hraje Epicentrum
rezervace Jan Havlát tel. 732 334 642, vstupné 100,- Kč

20. 3. pohádka „Jak Bonifác a Eulálie vyřešili jarní lumpárie“, od 9.30 h v centru, vstupné 45,- Kč
21. 3. POLICEJNÍ PLES
11. 4. (sobota) VELIKONOČNÍ DISCO ve stylu 80. – 90. léta, od 20 h v kulturním domě
pořádá JARMOJL (Jana, Radek, Monča, Jirka, Láďa), hraje DJ Wie SeL, vstupné 80,- Kč
Přijďte se pobavit s hudbou „osmdesátek a devadesátek“!

17. 4. (pátek) BESEDA herečky a spis. IVANKY DEVÁTÉ v doprovodu harmoniky
pořádá obec Opatov a obecní knihovna, v kulturním domě od 17 h (do 19 h), vstupné: 80,- Kč
Od 9. 3. předprodej vstupenek na OÚ (pokud budou vstupenky zbývat, pak prodej na místě před
představením), seniorům nabízíme odvoz – nahlásit se při zakoupení vstupenek.
Těšit se můžete na smršť historek, postřehů, vzpomínek a příběhů z hereckého, spisovatelského i osobního
života, okořeněnou jedinečným stylem humoru paní Ivanky v doprovodu harmonikáře Libora Šimůnka.
Beseda bude zakončena autogramiádou. Kulturní dům bude otevřený hodinu před začátkem akce.

25. 4. MOTOKROSOVÉ ZÁVODY NOVA CUP
26. 4. (neděle) ZÁJEZD NA JARNÍ FLORU OLOMOUC - odjezd od OÚ v 8.30 h, dále po zastávkách,
návrat okolo 15 h, cena dopravy: 150,- Kč (vstupné na místě). Přihlásit se a zaplatit zájezd na OÚ do 22. 4.

30. 4. PÁLENÍ ČARODĚJNIC
od 17 h na motokrosovém závodišti, občerstvení zajištěno, pro děti čarodějnická dílnička

26. 9. TALK SHOW Aleše Cibulky, Jana Čenského a Ivany Andrlové „Když princové jsou na draka“
Pořádá obec Opatov, od 17 h v KD. Zábavný pořad plný historek z natáčení, perliček ze zákulisí atd., zazní
všechny slavné písně v originálním podání: Dělání, Hlupáku, najdu tě, Statistika… Součástí programu je
také soutěž o ceny, nebude chybět ani hra na jednu ze scén této pohádky a mnoho dalších překvapení!
Na závěr autogramiáda hlavních představitelů. (27. 3. od 12.30 h prezentace pořadu v Sama doma na ČT 1)
Od 9. 3. bude na obecním úřadě zahájen předprodej vstupenek, cena: 150,- Kč.

TJ OPATOV informuje
Prvních šest zápasů jarní části sezóny odehrají muži ve Svitavách na umělé trávě v Lánech.
Více informací na www.tjopatov.cz nebo na www.obecopatov.cz. Obec na tyto zápasy zajistila
dopravu pro hráče i fanoušky, odjezd od Opatovské hospody v těchto termínech a časech:
So 21.3. 16:15h, 28.3. 14:45h, 4.4. 12:45h, Ne 12.4. 13:45h, Ne 19.4. 12:45 h, So 25.4. 14:45 h
20. 6. Bude slavnostně uvedeno do provozu nové fotbalové hřiště, více informací v dalším zpravodaji.

ZPRÁVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY - Co nás čeká v březnu a dubnu 2020:
27. 3.
8. 4.
22. 4.
23. 4.

Noc s Andersenem (spaní ve škole)
tradiční "Velikonoční dílny"
Čarodějné odpoledne
od 15.00 hod. zápis do 1. ročníku na školní rok 2020/2021

Smíšené družstvo florbalistů ve složení Barbora Stečínská, Filip Lašek, Kristýna Štursová, Vojtěch Havlát, Jan
Polák, Vojtěch Dulkaj, Jan Dulkaj a Samuel Oblouk vyhrálo oblastní kolo a postupují do okresního kola, které
se bude konat 12. 3. v Moravské Třebové. Držte nám palce!

OPATOVSKÁ HOSPODA - od 2. 3.

budeme vařit podle nového jídelního lístku

14. 3. (sobota) ZAVŘENO (firemní akce)
13. 4. (Velikonoční pondělí) ZAVŘENO
25. 3. a 29. 4. od 15 h POSEZENÍ S HARMONIKOU
9. 5. a 10. 5. OPATOVSKÁ POUŤ - tentokrát na motokrosovém závodišti
v sobotu i v neděli bude zajištěno občerstvení

LETNÍ „příměstské“ TÁBORY v Opatově:
13. – 17. 7. TANEČNÍ A POHYBOVÝ TÁBOR, v Opatově pořádá přímo taneční škola Body Rockers
Patrika Oujezského. Pro děti ve věku 6 – 15 let, po – pá 9 – 16 h, přihlásit se může kdokoli, tj. i mimo
Opatov, minimální počet 15 účastníků. Přihlašování přes web www.bodyrockers.cz - od března tam bude
spuštěný formulář na přihlášení + informace o programu. Cena 2200,- Kč (včetně obědů).

27. – 31. 7. OUTDOOROVÝ TÁBOR
(věk přibl. 8 – 14 let, jinak dle domluvy), 1200,- Kč, max. 25 dětí, 8 – 16 h (čas je orientační)
Pro odolné a fyzicky zdatné děti, které jsou rády venku, touží po dobrodružství a nebojí se
nepohodlí. Program: dvoudenní výlet vlakem s přespáním na zřícenině, pozorování noční oblohy, stezka
odvahy, hledání pokladu, koupání v řece, vaření na ohni, základy tábornictví, návštěva lanového centra,
celodenní cyklistický výlet, poznávání přírody, upevňování dobrých vztahů,…

pořádá: Mgr. Dana Kopecká, DiS. a Jakub Netušil
Přihlašování na tel. 730 628 024, D. Kopecká nebo na e-mailu: kopeckada@seznam.cz
20. – 24. 7. a 3. – 7. 8. tábory PRO MALÉ DĚTI
pro děti ve věku 4 – 8 let (jinak dle domluvy s vedoucí), po - pá 7.30 – 15 h, max. 20 dětí, cena: 800,- Kč
Program bude na obou táborech podobný – hraní ve volnočasovém centru, sportovní hry venku a na
hřištích v Opatově, výtvarné tvoření, vycházky po okolí, celodenní výlet do Svitav (vodárenský les, hřiště…).

pořádá obec Opatov pod vedením: Dana Stečínská, Veronika Jiráčková, Pavlína Koldová
přihlašování na tel. 605 738 326, D. Stečínská
10. – 14. 8. SPORTOVNÍ TÁBOR
pro děti ve věku 6 – 12 let (jinak dle domluvy s vedoucím), po - pá 8 – 16 h, max. 40 dětí, cena: 1200,- Kč
Program: celotáborová hra, soutěže, sportovní činnosti a hry ve skupinách (atletika, fotbal, míčové hry, hry
k rozvoji fyzické kondice), střelba, táborové sportovní turnaje, celodenní pobyt v lese (přežití v přírodě,
základy první pomoci, příprava oběda, ochrana přírody), celodenní výlet do Sportovního parku
v Pardubicích (min. rok to byl velmi úspěšný výlet). Tábor bude probíhat v zázemí TJ Opatov.

pořádá: Michal Polák, Daniel Sedlák, Dana Stečínská, Veronika Jiráčková, Lucie Párová
přihlašování na tel. 773 672 066, Michal Polák
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přihlášení na všechny tábory do konce března nebo do naplnění kapacity jednotlivých táborů.
Všechny tábory se konají za podpory obce Opatov.
Platba (mimo taneční) + více info o programu v květnu (upozornění bude ve zpravodaji).

TERMÍNY SVOZU ODPADU březen - květen:
10. 3. a 11. 3.
12. 3. a 13. 3.
24. 3. a 25. 3.
7. 4. a 8. 4.
9. 4. a 10. 4.
21. 4. a 22. 4.
5. 5. a 6. 5.
7. 5. a 8. 5.
19. 5. a 20. 5.

komunální odpad (úterý, středa)
plasty (čtvrtek, pátek)
komunální odpad (pondělí, úterý)
komunální odpad (úterý, středa)
plasty (čtvrtek, pátek)
komunální odpad (úterý, středa)
komunální odpad (úterý, středa)
plasty (čtvrtek, pátek)
komunální odpad (úterý, středa)

Žádáme občany, aby papír dávali do kontejnerů určených na sběr papíru a nikoliv okolo
kontejnerů (do popelnic na komunální odpad papír také nepatří). Velké krabice nebo kartony,
které se do kontejnerů nevejdou, patří do sběrného dvora.
Pokud budou papíry neustále hyzdit okolí kontejnerů, jako nyní, budou tyto kontejnery nahrazeny
popelnicemi a sváženy stejně jako plasty a komunální odpad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzávěrka příspěvků do zpravodaje květen/červen je 20. 4. 2020.

PLÁNOVANÉ KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE v Opatově v r. 2020
(termíny se budou v průběhu roku upřesňovat/výjimečně se mohou i změnit, sledujte info ve zprav., atp.)

KVĚTEN

ZÁŘÍ

2. 5. zájezd do div. Praha (vyprodáno,

5. 9. HARD DOG RACE (závody se psy)
19. 9. hasiči - cyklovýlet
19. 9. motokros SMS Pardubice
25. 9. Lampionový průvod
26. 9. Když princové jsou na draka
(A. Cibulka, J. Čenský, I. Andrlová)

jen připomínáme odjezd v 8 h)

2. 5. motokrosové závody
9. 5. - 10. 5. Opatovská pouť na
motokrosovém závodišti
29. 5. Divadélko Jójo v centru
30. - 31. 5. MMČR

ČERVEN

ŘÍJEN, LISTOPAD

6. 6. Dětský den „Pohádkový les“
20. 6. Slavnostní otevření nového
fotbalového hřiště

Setkání seniorů (termín bude upřesněn)
27. 11. Zpívající mísy (relax. koncert)
28. 11. Adventní jarmark
Bowlingový turnaj a zahájení ligy

ČERVENEC, SRPEN

PROSINEC

Tábory pro děti
17. 7. Pivní festival
Opatovská hospoda – letní kino
28. 8. hasiči - zábava

12. 12. Mikulášská diskotéka pro děti
25. 12. Štěpánská zábava
26. 12. Vycházka s pejsky na Štěpána
(nejen pro pejskaře)
Opatovská hospoda - Předsilvestr

