OPATOVSKÝ ZPRAVODAJ
květen / červen 2019
ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
Zahájené investiční akce:
REVITALIZACE PŘÍRODNÍ ZAHRADY ZŠ OPATOV - výsadba celkem 1400 rostlin, hrací prvky, hmyzí
hotel, atd. Dodavatel firma Hřiště hrou, Trutnov, rozpočet 750 tis., dotace z MŽP 500 tis.
Zahrada bude nejen okrasná, ale i užitková a bude plnit také výukovou funkci pro děti z místní MŠ a ZŠ.
Termín realizace květen - červen.

NOVÉ OPLOCENÍ AREÁLU ZŠ - termín realizace květen - červen.
REKONSTRUKCE PŘÍRODOVĚDNÉ A POČÍTAČOVÉ UČEBNY ZŠ OPATOV - projekt s celkovým
rozpočtem 2 800 tis. a dotací z MAS Svitava 2 660 tis. (program IROP) je rozdělen na 4 části: stavební práce
(dodavatel - Dolestav Sy), pomůcky (Multip Moravia), počítače (OR CZ Moravská Třebová), mobiliář,
interaktivní tabule a dataprojektory (Moderní škola s.r.o.). Termín realizace květen - září.

REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ S PŘÍRODNÍM TRÁVNÍKEM - schválená dotace z
ministerstva školství činí téměř 5 mil., rozpočet akce je 7,1 mil. Dodavatelem bude f. AGRO CZ Česká
Skalice, realizace bude trvat 3 - 4 měsíce (předpoklad červen - září) a mimo jiné to znamená, že podzimní
část fotbalové sezóny se bude hrát pouze na hřištích soupeřů. Na novém hřišti se bude hrát v příštím roce.

Volby do Evropského parlamentu:
Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 17. ledna 2019 (publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 9/2019
Sb.) byly vyhlášeny volby do Evropského parlamentu, které se na území ČR uskuteční
v pátek
24. května 2019
(14.00 - 22.00 hod.)
v sobotu
25. května 2019
(8.00 - 14.00 hod.)
ve volebním okrsku č. 1 se volby konají v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Opatov, čp. 159.
Voličem je občan České republiky, který ke druhému dni voleb dosáhl věku 18 let. Volič, který nemůže nebo nehodlá
hlasovat ve svém „domovském“ volebním okrsku, může na základě vydaného voličského průkazu hlasovat
v kterémkoliv volebním okrsku, avšak pouze na území České republiky. Nejpozději do 21. května 2019 jsou starostou
obce distribuovány voličům hlasovací lístky a ve dnech voleb budou voličům k dispozici i ve volební místnosti.
Volič může požádat ze zdravotních důvodů a jiných závažných důvodů ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to,
aby mohl hlasovat mimo volební místnost - možno kontaktovat na tel. čísle: 461 593 154.

12. 5. OPATOVSKÁ POUŤ a POUTNÍ SLAVNOST s generálním vikářem královéhradecké
diecéze Mons. Janem Pasekou od 10.30 h v kapli sv. Jana Nepomuckého

18. 5. SDH OPATOV - OSLAVY 140. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU - srdečně zveme!
10:00 Slavnostní předání hasičské zbrojnice
11:00 Přesun na motocrossové závodiště
12:00 Červený kříž
12:30 Ukázka zásahu HZS Svitavy
13:00 Ukázka práce policejních psů

14:00 Ukázka hašení historickou koňskou stříkačkou
14:30 JSDH Radiměř & JSDH Opatov – uk.zásahu při požáru
15:00 JSDH Březová – vyproštění osob z vozidel
15:30 Požární útok mladých hasičů

Bonus: prohlídka nově zrekonstruované hasičské zbrojnice (pivo zdarma), na motocross. závodišti
skákací hrad pro děti, výstava současné historické hasičské techniky. Občerstvení zajištěno.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Děkujeme členům Sboru dobrovolných hasičů Opatov za profesionální práci a přístup při kácení
vzrostlých stromů na naší zahradě.
Václav a Ivana Svobodovi

Od pondělí 20. 5. do konce května se na OÚ PLATÍ TÁBORY
 1000,- Kč (tábor pro větší děti, taneční a skautský)
 850,- Kč (tábor pro malé děti)
Přihlásit se ještě můžete na taneční tábor (15. 7. – 19. 7.) – poslední místa do naplnění kapacity 45 dětí a
dvě volná místa jsou na skautském táboře (8. – 12. 7). Při platbě dostanete k táborům i další informace.

DĚTSKÝ DEN „POHÁDKOVÝ LES“
opět ve Farském lese v Opatově

v sobotu 1. 6. 2019 od 14 do 17 h
Pořádáme DĚTSKÝ DEN NEJEN PRO DĚTI, pokud nemáte děti, které by přišly soutěžit, přijďte si posedět k
„občerstvovacím stanicím“ (U Hasičů a Březový háječek) nebo se jen projít do lesa…
Děti se mohou těšit zase na krásná pohádková stanoviště i občerstvení a máme připravené pěkné ceny,
vezměte si s sebou batůžek !
Přístupové cesty do Farského lesa budou značeny od pošty a za základní školou. Je možné přijít i
s kočárkem (snazší přístup směrem od pošty), ale upozorňujeme, i když upravený, stále je to les!
Akce se koná za každého počasí, přejeme si pěkný, slunečný den!
A UŽ PŘEDEM DĚKUJEME VŠEM, KDO SE NA ORGANIZACI DĚTSKÉHO DNE PODÍLÍ!

VÝZVA! Prosíme stávající organizátory i nové nadšence (kteří by rádi vytvořili pohádkové
stanoviště), aby se do 20. 5. ozvali na tel. 736 270 717 (J. Kovářová).

1. 6. OSLAVY 170. VÝROČÍ ŽELEZNICE BRNO – ČESKÁ TŘEBOVÁ
Historická jízda vlaku s parní lokomotivou, více info na plakátech a v Měst. informačním centru Svitavy.

18. 6. od 9.30 h v centru pohádka divadélka Jójo „SARKA A FARKA“, vstupné 45,- Kč
FOTBAL – muži:

FOTBAL – žáci:

11. 5. Opatov - Morašice od 17 h
25. 5. Opatov - Mladějov od 17 h
8. 6. Opatov - Březová nad Svitavou od 17 h

11. 5. Opatov - Křenov/Dl. Loučka od 14 h
25. 5. Opatov - Kunčina/Mladějov od 14 h
8. 6. Opatov - Němčice od 14 h

MOTOKROSOVÉ ZÁVODY: 8. 6. Meteor Cup, 23. 6. MMČR
TENISOVÝ KURT je k dispozici ZDARMA (klíče si můžete zapůjčit v Opatovské hosp., tel. 603 862 694)

OPATOVSKÁ KNIHOVNA

otevřeno vždy ve čtvrtek od 14 do 17 h

Na začátku května skončila Velká čtenářská soutěž pro děti a mládež, zúčastnilo se 36 dětí a nejlepším
čtenářům byly v pondělí 6. 5. slavnostně předány diplomy a drobné ceny. Všichni čtenáři, kteří se
slavnostního ukončení zúčastnili, byli odměněni zmrzlinovým pohárem v Opatovské hospodě.
11. 6. se od 15 h bude konat již tradiční Pasování prvňáčků na čtenáře. A ostatní čtenáře bude v červnu
čekat nadílka nových knih, přijďte se potěšit!
Srdečně Vás zve Vlasta Jirušová a Aneta Koldová

OPATOVSKÁ HOSPODA
18. 5. zavřeno (svatba)
29. 5. POSEZENÍ S HARMONIKOU
26. 6. poslední POSEZENÍ S HARMONIKOU před prázdninami
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzávěrka příspěvků do prázdninového zpravodaje je 20. 6. 2019.

