
OPATOVSKÝ  ZPRAVODAJ 

           duben (mimořádné vydání) 

ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU   
 

Děkujeme všem dobrovolnicím/dobrovolníkům za ušití a dodání téměř 800 ks ochranných 
roušek a 40 ks respirátorů, které byly dále poskytnuty hasičům, zaměstnancům prodejen a 
pošty, důchodcům a nabídnuty veřejnosti v prodejnách potravin. Část byla předána 
také pečovatelské službě Světlanka, která se stará o některé naše občany. 
 

PLACENÍ MÍSTNÍCH POPLATKŮ za odpad, psy a pronájmy obecních pozemků by mělo 

proběhnout v dubnu, ale z důvodu vyhlášeného nouzového stavu obecní úřad prozatím 
odsouvá placení místních poplatků v hotovosti na OÚ .  
Bez omezení zůstávají platby převodem na účet obce 1283343349/0800. Před platbou 
si ověřte, prosím, celkovou částku u p. Hromádkové (tel. 461593154, obecopatov@cmail.cz).  
 
 

 

AKTUÁLNĚ K PLÁNOVÁNÝM AKCÍM: 
 

17. 4. BESEDA herečky a spisovatelky IVANKY DEVÁTÉ – beseda se v tomto termínu ruší,                  
ale vstupenky platí, s pořádající agenturou máme domluveny náhradní termíny – ke konci 
června nebo začátkem září (dle aktuální situace v oblasti pořádání hromadných akcí),  
budeme včas informovat 
 

26. 4. ZÁJEZD NA JARNÍ FLORU OLOMOUC – výstava byla pořadateli zrušena 
 

2. 5. ZÁJEZD DO DIVADLA – muzikál MÝDLOVÝ PRINC – v tomto termínu se zájezd 
neuskuteční, ale vstupenky platí, až to bude možné, divadlo nabídne podzimní/zimní termín, 
účastníky budeme informovat 
 

9. 5. a 10. 5. OPATOVSKÁ POUŤ (na motokrosovém závodišti) – provozovatelé pouťových 
atrakcí vyčkávají, jaká bude situace, tj. zatím pouť zrušena není 
 

29. 5. DIVADÉLKO JÓJO V CENTRU – uskuteční se, pouze pokud bude v normálním, 
bezpečném režimu fungovat MŠ a DS 
 

6. 6. DĚTSKÝ DEN „POHÁDKOVÝ LES“ – pro letošní rok zrušeno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Předpokládáme, že se situace do léta vyjasní a letní akce už budou moci alespoň nějak proběhnout. 
V této souvislosti se posunuje termín platby táborů pro děti na červen. 

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

ZŮSTÁVÁ UZAVŘENO (do odvolání):                          

 pro veřejnost je uzavřen Obecní úřad v Opatově (kontakt pouze tel.: 461 593 154, 604 241 943,                  
email: obecopatov@cmail.cz, datová schránka: vgfa46j), uzavřena je základní škola a tělocvična 
(tělocvična je zavřená i pro veřejnost), mateřská škola, školní jídelna, Dětská skupina Sluníčko, zavřená 
je také knihovna (doba výpůjčky se automaticky po dobu uzavření prodlužuje) a kulturní dům, jsou 
upraveny jízdní řády (prázdninový režim) - vyvěšeno na www.obecopatov.cz  

 ordinace MUDr. Deákové – v Opatově zavřeno, ordinuje pouze ve Svitavách a pouze po předchozí 
telefonické domluvě (tel. 775 593 112)                                                                                                                                      
MUDr. Drahomíra Kobelková – ordinuje v tzv. nouzovém režimu -  poskytuje pouze telefonické 
konzultace na tel. 737 924 080                                                                                                                                                       
MUDr. Zdena Štefková - po tel. domluvě (tel. 461 593 907) ošetřuje pouze akutní případy 

 Prodejny potravin a pošta v obci fungují. 

http://www.obecopatov.cz/


 

OPATOVSKÁ HOSPODA - VELIKONOČNÍ SVÁTKY (pátek a pondělí) – ZAVŘENO   
 

Od 25. 3. je částečně obnovený provoz, VAŘÍ SE JÍDLA S SEBOU (jedno jídlo jako denní menu a ostatní dle 
upraveného jídelního lístku - info v restauraci a na www.obecopatov.cz). 
- na telefonním čísle restaurace 603 862 694 si jídlo objednáte, nejlépe den předem                           
OBJEDNÁVÁNÍ JÍDEL: pondělí – pátek od 10 do 15 h, jídlo si vyzvednete u vchodu do restaurace, platba pokud 
možno kartou                                                                                                                                                                                    
- z hyg. důvodů není možné dávat jídla do vlastních jídlonosičů, výdej restaurace zajišťuje do jednorázových 
menuboxů (polystyren. krabička, která po použití patří do směs. odpadu) nebo do papírové krabice (pizza)                                                                                                                                                                                                            
VYDÁVÁNÍ JÍDEL: pondělí – pátek od 11 do 15 h, není možné vstupovat do rest. ani jídla konzumovat na terase                                                                                                                                                   

VAŘENÍ PRO DŮCHODCE - protože je zavřená školní jídelna, Opatovská hospoda vaří a rozváží  obědy pro 

důchodce - jídlo, které je jako denní menu (pondělí – pátek). CENA (včetně rozvozu a krabiček) je pro důchodce 
zvýhodněná na 70,- Kč. Platba za obědy bude vždy po skončení měsíce. OBJEDNÁVÁNÍ na tel. 603 862 694, den 
předem. Tuto službu může využít kdokoli z důchodců, tedy nejen ti, kteří dosud měli obědy ze šk. jídelny.     

ZPRÁVY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY 
 

Zápis k předškolnímu vzdělávání                                                                                                               
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně 
obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předšk. 
vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zák. zástupců.  

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu 
dle školského zákona, tedy v období od 2. května 2020 do 16. května 2020.  

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:                                                                        
1. organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Upřednostnit, 
pokud je to možné, podání přihlášky datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, poštou, 
v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole.  
2. pro příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání stanovuji období v rozmezí stanoveném 
školským zákonem, tedy od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020. 
Pokud nemůžete podat žádost o přijetí žádnou z výše uvedených možností, vyzvedněte si 
dokumenty v termínu od 27. 4. do 30. 4. 2020 vždy od 9.00 hod. do 12.00 hod. ve třídě 
předškolních dětí. Dokumenty budou připraveny na stole u vchodu do MŠ. 

Vyplněné dokumenty stačí vhodit v období od 2. do 16. května 2020 do schránky základní školy.       
Pro bližší informace mě kontaktujte na telefonním čísle: 731 615 261. 
 

Zároveň bych chtěla poděkovat všem žákům a rodičům, kteří se zapojili do distanční výuky.                                                                                                                            
                                                                                                                       Mgr. Hebelková Iva, ředitelka školy 
 

PRODEJ SAZENIC  
Děti z přírodovědného kroužku při ZŠ a MŠ Běly Jensen v Opatově vypěstovaly velké množství paprik, 
rajčat a různých letniček, a protože jich je mnoho, nabízíme je k prodeji pro veřejnost. 
Prodej již vzrostlých sazenic proběhne za dodržení preventivních opatření v rámci současné situace 
(prodejci i nakupující budou mít roušky, rukavice, odstupy) ve středu 22. dubna od 9 do 12 h venku 
před budovou školy. Jednotná cena za sazenici bude 5 Kč. 
Výběr bude z asi 1000 sazenic: 7 odrůd paprik (PCR, Rubínova, Fatima, beraní roh Poseidon, kápie 
Radúza, kozí roh Sora, banánový typ Corno di toro rosso), 8 odrůd rajčat (Tornádo, Toro, Šejk,                        
S. Marzano gigante, datlová Mandat a Valdo a koktejlová Bejbino a Tastier), letničky (afrikán 
oranžový nízký, afrikán jemnolistý, kopretina kýlnatá a balkónová, lobelka nízká, vitálka), třapatka 
srstnatá a mochyně peruánská. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TERMÍNY SVOZU ODPADU duben - květen: 
9. 4. a 10. 4.  plasty (čtvrtek, pátek) 
21. 4. a 22. 4. komunální odpad (úterý, středa)  
5. 5. a 6. 5. komunální odpad (úterý, středa)   
7. 5. a 8. 5. plasty (čtvrtek, pátek) 
19. 5. a 20. 5. komunální odpad (úterý, středa)  

http://www.obecopatov.cz/

