OPATOVSKÝ ZPRAVODAJ
březen/duben 2021
ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
PLACENÍ MÍSTNÍCH POPLATKŮ za odpad, psy a pronájmy obecních pozemků bude probíhat
v dubnu: preferujeme platbu na účet 1283343349/0800, jako VS uveďte číslo popisné a do
poznámky příjmení, před platbou si ověřte, prosím, celkovou částku u p. Hromádkové
(tel. 461593154, obecopatov@cmail.cz), pokud to bude dle aktuální epidemické situace možné,
pak v hotovosti na OÚ v úředních hodinách (PO a ST 7 – 12 h a 13 – 17 h): 12., 14., 19., a 21. 4.
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.

TJ OPATOV informuje:
Zatím není jasné, zda se odehraje jarní část sezóny. Pokud se začne hrát, budeme fanoušky
informovat, sledujte web. stránky TJ Opatov, obecní Fb, vývěsky…

OBECNÍ KNIHOVNA

otevírací doba: čtvrtek 14 – 17 h

„VÝDEJNÍ OKÉNKO“ v režimu – jeden čtvrtek vracení knih, další čtvrtek půjčování
(proto, aby se knihy ke čtenářům dostávaly „čisté“ - musí se na několik dní odkládat do karantény...).
půjčování knih: čtvrtek 11. 3., 25. 3., atd., vracení knih: čtvrtek 4. 3., 18. 3., atd.
V tomto režimu budeme pokračovat, dokud nebudou moci být knihovny otevřeny „normálně“. Vše probíhá
za zvýšených hyg. opatření – respirátor, dezinfekce, rozestupy, zdržovat se po dobu jen nezbytně nutnou…

V březnu se můžete těšit zase na pěknou „nadílku“ nových knih, které jsme pro vás připravili.

OPATOVSKÁ HOSPODA
VÝDEJNÍ OKÉNKO ZŮSTÁVÁ V PROVOZU (tj. jídlo s sebou do jednorázových menuboxů):
pondělí – pátek od 11 do 14 h, vaří se denní menu a podle upraveného jídelního lístku
(najdete na www.obecopatov.cz)

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY
Zápis do 1. třídy na školní rok 2021/2022 proběhne 22. dubna 2021 od 15.00 hod.
O formě zápisu Vás budeme informovat.
Zápis do mateřské školy proběhne v termínu od 1. do 15. května 2021.
O přesném datu a čase Vás budeme informovat.

FARNÍ ÚŘAD informuje:
Srdečně zveme všechny občany Opatova na společné prožití velik. svátků v kostele sv. Antonína, opata:
1.dubna Zelený čtvrtek – mše sv. v 18.00 hod.
2. dubna Velký pátek – obřady v 18.00 hod.
3. dubna Bílá sobota – večerní Vigilie v 19.30 hod.
4. dubna Velikonoční neděle – mše sv. v 7.45 hod.
5. dubna Velikonoční pondělí – mše sv. v 7.45 hod.

Poutní slavnost v kapli sv. Jana Nepomuckého: Slavnostní mše svatá 16. 5. 2021 v 10.30 hod.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Firma Hnát hledá řidiče autobusu k zajištění závodní dopravy (začátek i konec jízdy je v Opatově),
více informací na tel. 603 526 305.

LETNÍ „příměstské“ TÁBORY v Opatově:
Přihlašovat se můžete již nyní (do naplnění kapacity!), tábory se budou konat, pokud situace dovolí…
Z tohoto důvodu písemná přihláška, přesnější program a platba proběhne až v červnu/červenci.

12. – 16. 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, 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 J. Netušil, přihlaš. na tel. 730 628 024, kopeckada@seznam.cz

19. – 23. 7. PRO MLADŠÍ DĚTI
věk: od 4 let do 9 let (jinak dle domluvy), 1200,- Kč, min. 20/max. 30 dětí, 8 – 15 h (jinak dle domluvy)
Tento tábor bude bavit spíš klidnější děti, které si rády hrají a vyrábí. Program: trochu od všeho - les, sport, hraní
venku i v centru, soutěže…, hodně výtvarného tvoření a účastníci se mohou těšit na pěkný celodenní výlet (Dolní
Morava – Mamutíkův vodní park nebo Bludov – Pradědovo muzeum – hrací půda a zahrada, podle přihlášených dětí).

pořádá obec Opatov pod vedením: Mgr. J. Kovářová, L. Párová, V. Jiráčková, přihl. na tel. 736 270 717

26. – 30. 7. „KDO PŘEŽIJE“
věk: cca 10 – 14 let (jinak dle domluvy), 1200,- Kč, max. 20 dětí, 8 – 15 h
Tábor extrémní, soutěživý! Celodenní pobyt v lese (v Opatově), i za mírně nepříznivého počasí! Pro děti, které mají
hodně energie a mají rády výzvy. Program: hry a aktivity v duchu TV soutěží „Kdo přežije“, „Robinsonův ostrov“ stavba základny v lese, práce s mapou, obrana týmové vlajky/tábora, stavba malého plavidla, hlavolamy, morseovka,
maskování, vaření venku, hry v blátě , výlet na paintball/laser game.

pořádá obec Opatov pod vedením: Veronika Jiráčková, Lucie Párová, přihl. na tel. 736 270 717, J. Kov.

9. – 13. 8. SPORTOVNÍ TÁBOR (tábor bude probíhat v zázemí TJ Opatov)
pro děti ve věku 6 – 12 let (jinak dle domluvy s vedoucím), 1200,- Kč, max. 40 dětí, 8 – 16 h
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 Sport. parku v Pardubicích a chystá se i nějaké překvapení .

pořádá: Michal Polák, D. Sedlák, D. Stečínská, V. Jiráčková, L. Párová, přihl. na tel. 773 672 066, M. Polák
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLÁNOVANÉ KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE v Opatově v r. 2021
pokud situace konání dovolí…
DUBEN

ZÁŘÍ

OH – Zvěřinové hody
30. 4. Pálení čarodějnic

4. 9. HARD DOG RACE (závody se psy)
SDH Opatov - cyklovýlet
24. 9. Lampionový průvod

KVĚTEN
8., 9. 5. Opatovská pouť
22. 5. Dětský den „Pohádkový les“

ČERVEN
6. 6. MMČR v motokrosu
15. 6. Pasování prvňáčků na čtenáře
18. 6. Talk show Čenský, Cibulka, Andrlová

ČERVENEC, SRPEN
Tábory pro děti
fotbal – turnaj Staré gardy
23. 7. Pivní festival
Turnaj v kuličkách
Opatovská hospoda – letní kino
SDH Opatov – zábava

ŘÍJEN
8., 9. 10. Volby do poslanecké sněmovny
23. 10. Setkání seniorů
OH - Zvěřinové hody
Bowlingový turnaj družstev a zahájení ligy

LISTOPAD
27. 11. Adventní jarmark
Svatomartinská husa

PROSINEC
4. 12. Mikulášská diskotéka pro děti
25. 12. Štěpánská zábava
koncert PS Dalibor
29. 12. Opatovská hospoda - Předsilvestr

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzávěrka příspěvků do zpravodaje na květen/červen je 25. 4. 2021.

