OPATOVSKÝ ZPRAVODAJ
červen, červenec
ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
Obecní úřad - pro veřejnost otevřeno v úřední dny: pondělí a středa 7 - 12 h a 13 - 17 h
PLACENÍ MÍSTNÍCH POPLATKŮ za odpad, psy a pronájmy obecních pozemků bude
na OÚ probíhat ve dnech: 15., 17., 22., 24., 6. 2020
Poplatek za odpad činí 400,- Kč na osobu (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 – před platbou si ověřte celkovou
částku u p. Hromádkové, tel. 461 593 154, obecopatov@cmail.cz.

DĚTSKÁ SKUPINA SLUNÍČKO (malá obecní školka)- nabízíme volná místa od 1. 9. 2020
Obec DS zřídila v minulém roce pro děti, které se „nevešly“ do MŠ. DS se nachází v budově OÚ (volnočasové
centrum) a slouží jako pomoc rodičům při sladění pracovního a rodinného života. Je určena pro děti od 2 let
(mohou docházet každodenně po celý týden nebo jen některé dny, případně části dne). V každodenním
programu nabízíme dětem pestrou paletu různorodých činností a aktivit. Výhodou je malý kolektiv s možností
individuální péče, pro děti je vytvářeno rodinné a podnětné prostředí, pobyt v DS může pro děti být
„přípravkou“ na MŠ. Více informací o DS najdete na www.obecopatov.cz – život v Opatově.

Přihlašování do 22. 6. na tel. 736 270 717, J. Kovářová

20. 6. (sobota)

Tělovýchovná jednota Opatov a obec Opatov Vás zvou na:

„SPORTOVNÍ ODPOLEDNE U PŘÍLEŽITOSTI
OTEVŘENÍ ZREKONSTRUOVANÉHO AREÁLU FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ“
Program:
13:30 slavnostní otevření nového sportoviště
14:00 fotbalové utkání přípravky
15:00 fotbalové utkání mladších žáků
16:00 fotbalové utkání starších žáků
17:00 prestižní fotbalové utkání mužů TJ Opatov vs. Stará garda Opatov
od 19:00 posezení s hudbou, hraje R. Urban
 program pro děti i během zápasů (nafukovací atrakce)
 dovednostní soutěž ve střelbě na branku
 VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
 OBČERSTVENÍ BĚHEM CELÉHO ODPOLEDNE A VEČERA ZAJIŠTĚNO

4. 7.(sobota)

8. ročník FOTBALOVÉHO TURNAJE STARÝCH GARD
Memoriál Pavla „Půči“ Poláka

Od 10 h na fotbalovém hřišti TJ Opatov, občerstvení zajištěno, pořadatelé srdečně zvou!

OPATOVSKÁ HOSPODA
Od 25. 5. byl obnovený téměř běžný provoz restaurace (aktuální info na www.obecopatov.cz).

17. 7. (pátek) VIII. ročník PIVNÍHO FESTIVALU OPATOVSKÉ HOSPODY





od 16 h na motokrosovém závodišti
jako vždy bohaté občerstvení a více než 12 druhů piva
střelnice Buffalo Bill (velká), 3G trenažér (jako v minulém roce), velký skákací hrad
se skluzavkou, soutěže pro dospělé
hrají Radek Urban a Lukáš Trejbal

8. 8. TURNAJ V KULIČKÁCH - pořádá JARMOJL, hraje se dle pravidel Českého kuličkového
svazu, více info k programu v dalším zpravodaji, přihlašování na tel. 724 168 222, J. Vlčková
4. 9. (pátek) Beseda s Ivankou Devátou (náhradní termín za duben)
12. 9. (sobota) zájezd na muzikál Mýdlový princ (náhradní termín za květen, dostali jsme
i lepší místa  ), bližší informace k času odjezdu (dle aktuální situace) ve zpravodaji na září

OBECNÍ KNIHOVNA

otevírací doba: čtvrtek 14 – 17 h

Ke konci června čtenáře potěšíme „nadílkou“ nových knih, v naší knihovně na ně budou čekat tolik
oblíbené romány od K. Gillerové, N. Robertsové, T. Keleové Vasilkové, nejnovější román Radky
Třeštíkové - Foukneš do pěny, další "nálož" od Ivanky Deváté, zdravému životnímu stylu přispějí
T. Kosačík, P. Lamschová a Petr Havlíček. Neviditelná superhrdinka, Muž u kormidla, Kořeny, Merde
po evropsku… čtenáře pobaví, ale budeme mít i nové detektivky a thrillery - Jáma, Palindrom, Helix,
mužské části čtenářů nabídneme např. Honbu za pirátem, Rozpojené státy, Utajený les... a spousta,
spousta dalších.
Srdečně zveme k návštěvě!
I během prázdnin si můžete přijít pro pěkné letní čtení, bude otevřeno v červenci i srpnu.

LETNÍ „PŘÍMĚSTSKÉ“ TÁBORY PRO DĚTI SE KONAT BUDOU!
Pro předběžně přihlášené účastníky vypisujeme termíny platby táborů, pokud jste si ale
přihlášení vzhledem k situaci rozmysleli, dejte co nejdříve vědět vedoucím táborů!
Několik volných míst je ještě na táborech pro malé děti a táboře tanečním, ostatní jsou
plně obsazené. Tábory se konají za podpory a spolupráce s obcí a za všeobecně platných
aktuálních hygienických podmínek.
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, volná místa stále jsou, více informací a přihláška na webu www.bodyrockers.cz v sekci Léto
2020. Na všechny tanečníky se těší tým taneční školy Body rockers!

27. – 31. 7. OUTDOOROVÝ TÁBOR
pořádá: Mgr. Dana Kopecká, DiS. a Jakub Netušil
Od 15. do 19. 6. platba přímo u D. Kopecké: PO a ST od 17 do 19 h na adrese Opatov 227 (u Vlaba),
ÚT a ČT 7 – 7.30 h před ZŠ Opatov, jinak volat 730 628 024, info k programu při platbě.

20. – 24. 7. a 3. – 7. 8. tábory PRO MALÉ DĚTI – několik volných míst
pro děti ve věku 4 – 8 let (jinak dle domluvy s ved.), po - pá 7.30 – 15 h, max. 20 dětí, cena: 800,- Kč
pořádá obec Opatov pod vedením: Dana Stečínská, Veronika Jiráčková a Pavlína Koldová
přihlašování na tel. 605 738 326, D. Stečínská
Platba na OÚ 15., 17., 22., 24. 6. (úřední dny), informace k programu a přihlášku dostanete při platbě
nebo bude na www.obecopatov.cz ke stažení.

10. – 14. 8. SPORTOVNÍ TÁBOR
pořádá: Michal Polák a Dana Stečínská, Veronika Jiráčková, Daniel Sedlák, Lucie Párová
Od 15. do 24. 6. platba přímo u M. Poláka: PO, ST, ČT vždy od 16.30 do 19 h, jinak volat 773 672 066.
Info k programu a přihlášku dostanete při platbě nebo bude na www.obecopatov.cz ke stažení.

TERMÍNY SVOZU ODPADU červen – srpen 2020:
2. 6. a 3. 6. komunální odpad (úterý, středa)
16. 6. a 17. 6. komunální odpad (úterý, středa)
30. 6. a 1. 7. komunální odpad (úterý, středa)
14. 7. a 15. 7. komunální odpad (úterý, středa)
28. 7. a 29. 7. komunální odpad (úterý, středa)
11. 8. a 12. 8. komunální odpad (úterý, středa)
25. 8. a 26. 8. komunální odpad (úterý, středa)

4. 6. a 5. 6.

plasty (čtvrtek, pátek)

2. 7. a 3. 7.

plasty (čtvrtek, pátek)

30. 7. a 31. 7. plasty (čtvrtek, pátek)
27. 8. a 28. 8. plasty (čtvrtek, pátek)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------

Uzávěrka příspěvků do srpnového zpravodaje je 25. 7. 2020.

