
OPATOVSKÝ  ZPRAVODAJ 

           březen / duben 2019 

ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU   
 

PLACENÍ MÍSTNÍCH POPLATKŮ za odpad, psy a pronájmy obecních pozemků 
bude probíhat ve dnech: 8. 4., 10. 4., 15. 4. a 17. 4. 2019 
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. 
 

16. 3. (sobota) ŠIBŘINKY od 20 h v kulturním domě, pořádá TJ Opatov, hraje Epicentrum, 

vstupné 100,- Kč, masky 50,- Kč, rezervace vstupenek na tel. 731 322 168, L. Havlátová 
 

23. 3. POLICEJNÍ PLES 
 

6. 4. (sobota) DOGMARATON 
Klub pejskařů pozitivního tréninku pořádá v sobotu 6. 4. 2019 na motokrosovém závodišti  
IV. ročník Aprílového dogmaratonu. Hlavní závod v délce 42 km je zařazen do Mistrovství ČR 
dogmaratonu. Součástí jsou i dva kratší tripy v délce 10 a 20 km. Není důležité vyhrát, ale 
zúčastnit se. Více na facebooku, internetových stránkách www.kppt.cz nebo na telefonním 
čísle 724 552 712 (Hana Kubešová). 
 

13. 4. MOTOKROSOVÉ ZÁVODY  
 

16. 4. od 9.30 h v centru „Trampoty čarodějky Čarymůry“, (div. Jójo), vstupné 45,- Kč  
 

27. 4. (sobota) komedie „NATĚRAČ“, Divadelní soubor Vicena Ústí nad Orlicí 

                          od 19 h v kulturním domě, vstupné 50,- Kč 
 

28. 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 si každý platí sám na místě 
nebo on-line předprodej se slevou na www.flora-ol.cz).                                                                             
Přihlásit se a zaplatit zájezd na OÚ do 18. 4. 
 

30. 4. (úterý) PÁLENÍ ČARODĚJNIC od 17 h na motokrosovém závodišti 

                        občerstvení zajištěno, pro děti čarodějnická dílnička 
 

FOTBAL – MUŽI: 
30. 3. Opatov - Kamenná Horka (15 h), 13. 4. Opatov - Dlouhá Loučka (16 h)                                                              

27. 4. Opatov - Městečko Trnávka (16:30 h) 
 

OPATOVSKÁ HOSPODA 
15. - 17. 3. ZVĚŘINOVÉ HODY (v pátek akce začíná od 15 h) 

19. - 21. 4. AMERICKÁ KUCHYNĚ (v pátek od 15 h) 

22. 4. ZAVŘENO (Velikonoční pondělí) 

27. 3. a 24. 4. od 15 h POSEZENÍ S HARMONIKOU         

http://www.kppt.cz/
http://www.flora-ol.cz/


LETNÍ „příměstské“ TÁBORY v Opatově:     
 

8. – 12. 7. SKAUTSKÝ TÁBOR (8 – 14 let), 1000,- Kč, max. 25! dětí,  8 – 16 h 
Pro odolné a fyzicky zdatné děti, které jsou rády v přírodě, touží po dobrodružství a hledají kamarády 
do nepohody. Program: poznávání přírodních a historických zajímavostí Opatova a jeho okolí, 
dvoudenní výlet vlakem s přespáním "pod širákem" (základy tábornictví, koupání v řece, pozorování 
noční oblohy, pro zájemce stezka odvahy, hledání pokladu, upevňování dobrých vztahů…), celodenní 
cyklistický výlet na Hřebeč (rozhledny, hradisko, důlní stezka, muldy…), aj.     
vedoucí: D. Kopecká                                                                      
 

15. – 19. 7. TANEČNÍ A POHYBOVÝ (6 - 15 let), opět s P. Oujezským, 9 – 16 h                                                                                                                          
1000,- Kč, min. 25 dětí/max. 50 – přihlásit se může kdokoli, tj. i mimo Opatov 
   

29. 7. – 2. 8. PRO MALÉ DĚTI (4 – 7 let), 850,- Kč, min. 15/max. 20! dětí, 7.30 – 15.30 h  
Mimo tradičního programu – les, výtvarné tvoření, hraní venku i v centru, atd., se účastníci mohou 
těšit na dva výlety – Moravský kras a mýdlárna Mydlidědek  / planetárium a hvězdárna.      
vedoucí: J. Kovářová 
 

12. – 16. 8. PRO STARŠÍ DĚTI (8 – 13 let), 1000,- Kč, min. 15/max. 25! dětí,  8 – 16 h 
Výlety – technický, přírodovědný a sportovní (např. sportovní letiště v Brně, lezecký park v Lipovci, 
mýdlárna a svíčkárna, Dům přírody v Moravském krasu, sportovní olympijský park v Pardubicích…), 
tradičně cyklovýlet + výtvarné tvoření.  
vedoucí: J. Kovářová 
 

Všechny tábory přihlášení do konce března nebo do naplnění kapacity jednotlivých táborů, 
na tel. 736 270 717, J. Kovářová. 
Tábory se konají za podpory obce Opatov.   
Platba + více info o programu v květnu (upozornění bude ve zpravodaji). 
K „naladění“ na letní tábory se brzy můžete podívat na videa z minulého roku 
www.obecopatov.cz/videogalerie nebo facebook !  
 

OBECNÍ  KNIHOVNA                                 otevírací  doba:  čtvrtek  14 – 17 h      

Rády bychom vás informovaly, že na vás v knihovně čeká stovka nových knih a je také 
připraven nový výměnný fond s další stovkou zajímavých knih nejen pro dospělé, ale i pro 
děti. Dále bychom vám chtěly připomenout, že naši malí čtenáři mají za sebou už více než 
půlku čtenářské soutěže a už nyní se těšíme na vítěze, to znamená na nejpilnější čtenáře.  
Jsme rády, že kniha je vaším dobrým kamarádem a těšíme se na vaši návštěvu.                                                                                                    
                                                                            Vlasta Jirušová, vedoucí knihovny  a Aneta Koldová 
 

AKTUALIZOVANÉ TERMÍNY AKCÍ: 

8. 6. Motokrosové závody Meteor cup 
23. 6.  MMČR v motokrosu 
19. 7.  Pivní festival Opatovské hospody  
26. 7. Hasiči – letní zábava 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Rodina Peňázova děkuje za projevenou soustrast a květinové dary všem, kdo se přišli 
rozloučit s panem Jiřím Peňázem.         
 

Děkujeme všem za účast a květinové dary při posledním rozloučení s panem Vladimírem 
Svobodou, rodina Pospíšilova.                                                                                                                                       
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uzávěrka příspěvků do zpravodaje květen/červen je 24. 4. 2019. 

http://www.obecopatov.cz/videogalerie

