
OPATOVSKÝ  ZPRAVODAJ 

                                         květen 

ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU   
 
 

Obecní úřad - pro veřejnost bude otevřeno od 11. 5. 2020 vždy v úřední dny:                           
pondělí a středa 7 - 12 h a 13 - 17 h 

 

OPATOVSKÁ POUŤ přesunuta z víkendu 9., 10. 5. na 1. - 2. srpna 

MOTOKROS -  plánované závody zrušeny, řeší se náhradní termíny 
LETNÍ TÁBORY PRO DĚTI – zatím není možné rozhodnout o konání táborů, nejsou jasné 
podmínky, za kterých mohou proběhnout, vyčkáváme na vydání nařízení  
 

ZŠ (1. stupeň a příprava na přijímačky pro žáky 9. tříd), MŠ, ŠKOLNÍ JÍDELNA budou v 
provozu od 25. 5. dle stanovených podmínek. Vše bude probíhat za zvýšených hyg. opatření. 
Školní jídelna pro veřejnost otevřena nebude, tj. vaření pro důchodce do konce června bude 
zajišťovat i nadále Opatovská hospoda.  

 

OPATOVSKÁ HOSPODA  
 

Od příštího týdne může být v provozu kromě výdejního okna, a při dodržení stanovených 
podmínek, také venkovní terasa (bez možnosti vstupu do restaurace). Jednou z podmínek je 
vzdálenost mezi sousedními stoly (lavicemi) 1,5 m. Terasa u Opatovské hospody by z tohoto důvodu 
měla malou kapacitu, a protože největší terasu na okrese máme na motokrosovém závodišti, bylo 
dohodnuto, že bude následující 2 týdny v odpoledních a večerních hodinách v provozu pergola na 
motokrosovém závodišti, kde si návštěvníci (za dodržení daných podmínek) mohou dát pivo, jídlo… 
(jídelní a nápojový lístek bude upraven dle možností zázemí motokrosového závodiště). 
 

Opatovská hospoda - otevřeno do 11 do 14 hod (pondělí – pátek) – výdejní okno  
 

Motokrosové závodiště – od 12. 5. otevřeno  
úterý – pátek od 15 do 20 (až 22 h – v době vydání zpravodaje nebylo známo, při otevření 
bude upřesněno) a sobota - neděle od 11 h do 20 (22) h 
 

Do téměř normálního provozu by se restaurace měly vrátit od 25. 5. 2020. 
 

OBECNÍ  KNIHOVNA                                 otevírací  doba:  čtvrtek  14 – 17 h      

Od 30. 4. JE ZNOVU OTEVŘENO! Jste srdečně zváni!                                                                                     
Provoz probíhá až do odvolání za zvýšených hygienických podmínek (vstup s rouškou a rukavicemi, 
udržovat 2 m odstupy, zaměstnanci knihovny průběžně zajišťují zvýšenou hygienu ploch, klik, knihy 

jsou po převzetí knihovnou od zákazníka nechané minimálně 48 h uložené v „karanténě“…). 
 

Ke konci května bude čtenáře čekat „čerstvá“ nabídka knih z výměnného fondu svitavské knihovny. 
 

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI byla ukončena, ale vzhledem k současné situaci a s přihlédnutím 
k tomu, že čtenáři neměli možnost využít celý čas soutěže, nebudeme slavnostně vyhlašovat vítěze, 
ale drobnou odměnou oceníme snahu na prvních místech.  

VŠEM ZÚČASTNĚNÝM ČTENÁŘŮM DĚKUJEME! 
 

TERMÍNY SVOZU ODPADU: 
7. 5. a 8. 5. plasty (čtvrtek, pátek)               19. 5. a 20. 5. komunální odpad (úterý, středa)  
2. 6. a 3. 6.  komunální odpad (úterý středa)  4. 6. a 5. 6. plasty (čtvrtek, pátek) 
 

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

Uzávěrka příspěvků do červnového zpravodaje je 25. 5. 2020. 


