OPATOVSKÝ ZPRAVODAJ
červenec, srpen 2021
ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
PARKOVÁNÍ KAMIONŮ V OBCI
Na základě stížností občanů na parkování kamionů bylo zastupitelstvem obce rozhodnuto
o omezení pro parkování kamionů v celé obci: zákaz stání nad 3,5t od 22 h do 6 h ráno.
Kamiony v obci pravidelně parkují na různých místech, která k tomu nejsou určená (autobusové
zastávky, místní komunikace, atd.) a jsou zde odstavovány také na víkendy.
Takovéto parkování kamionů ničí místní komunikace, zhoršuje průjezdnost a způsobuje kolizní
situace. Každá firma provozující nákladní dopravu přitom musí mít pro svá auta zajištěna schválená
firemní parkovací místa, jinak by jí autodoprava nebyla povolena.
Zákaz parkování začne platit v nejbližší době osazením dopravního značení.

10. 7.

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

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

24. 7. TURNAJ V KULIČKÁCH (změna původního termínu)







pořádá JARMOJL, hraje se dle pravidel Českého kuličkového svazu
od 10 h na motokrosovém závodišti
startovné 100,- Kč/os. (v ceně klobása + pivo/limo), kuličky budou na místě
k zapůjčení
přihlašování do čtvrtka 23. 7. na tel. 724 168 222, J. Vlčková, nebo je možné
se přihlásit i na místě před začátkem akce
na akci je potřeba alespoň trochu příznivé počasí, za deště se konat nebude

31. 7. a 1. 8. OPATOVSKÁ POUŤ
 na motokrosovém závodišti
 občerstvení - Opatovská hospoda a pro návštěvníky bude zajištěno zázemí (toalety)

6. 8. (pátek) IX. ročník PIVNÍHO FESTIVALU OPATOVSKÉ HOSPODY
(změna původního termínu)

 od 16 h na motokrosovém závodišti
 jako vždy bohaté občerstvení, soutěže, zábava
 hrají Radek Urban a Lukáš Trejbal

27. 8. (pátek) HASIČSKÁ LETNÍ ZÁBAVA - bližší infomace na plakátech před akcí
13. 11. je náhradní termín pro Talk show „Když princové jsou na draka“
(zábavný pořad A. Cibulky, J. Čenského a I. Andrlové).
Původní termín 18. 6. byl před akcí zrušený z důvodu akutní hospitalizace Aleše Cibulky v nemocnici,
tak snad se už to tentokrát podaří!!! Pořádá obec Opatov, na podzim už bude možné využít kulturní
dům (oprava střechy bude na podzim už hotová), zakoupené vstupenky platí, další zájemci si je
budou moci zakoupit na místě.

LETNÍ „PŘÍMĚSTSKÉ“ TÁBORY – PLATBA
Tábory jsou plně obsazené (mimo jednoho termínu Outdoorového t.), při platbě vyplníte přihlášku,
mimo jiné uvádíte rodné číslo, zdr. pojišťovnu, (a u tábora pro mladší děti ještě potřebujete vědět,
jestli je potřeba Kinedryl na cestu autobusem…).

OUTDOOROVÝ TÁBOR:
pořádá: Mgr. Dana Kopecká, DiS., tel. 730 628 024
Vzhledem k velkému počtu účastníků budou nakonec outdoorové tábory dva:
1. termín: 12. - 16. 7. a 2. termín: 26. - 30. 7. Jelikož se některé děti přehlásily z 1. termínu,
je zde ještě několik míst volných (přihlásit lze do ST 23. 6. kvůli pojištění). 2. termín je již plně
obsazen! Od 23. 6. do 25. 6. platba přímo u D. Kopecké: ST a PÁ od 18 do 19 h na adrese
Opatov 227 (pod Vlabem), ČT 7 - 7.45 h před ZŠ Opatov, jinak volat 730 628 024,
info k programu a přihláška při platbě.

PRO MLADŠÍ DĚTI (19. – 23. 7.) a „KDO PŘEŽIJE“ (26. – 30. 7.)
pořádá obec Opatov pod vedením: mladší děti - Mgr. J. Kovářová, tel. 736 270 717
„Kdo přežije“ – Veronika Jiráčková, tel. 737 835 481
DVĚ VARIANTY PLATBY: 21., 23., 28., 30. 6. (úřední dny) platba na OÚ
(informace k programu a přihlášku dostanete při platbě) NEBO do 30. 6. platba na účet obce
(1283343349/0800), do poznámky (zpráva příjemci) MUSÍTE NAPSAT JMÉNO DÍTĚTE A
JAKÝ TÁBOR PLATÍTE – na OÚ se platí pouze PRO MLADŠÍ DĚTI nebo KDO PŘEŽIJE.
Informace k táboru a přihlášku si stáhnete na www.obecopatov.cz (pravý sloupec - tábory)
a do 30. 6. ji přinesete na OÚ, stačí hodit do schránky (list s informacemi a programem
si ponecháte doma).

SPORTOVNÍ TÁBOR (9. – 13. 8.)
pořádá: Michal Polák, tel. 773 672 066
Od 21. do 30. 6. platba přímo u M. Poláka: PO, ST od 18 do 19 h, jinak volat 773 672 066.
Info k programu a přihlášku dostanete při platbě nebo je na www.obecopatov.cz ke stažení.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBECNÍ KNIHOVNA

otevírací doba: čtvrtek 14 – 17 h

V úterý 22. 6. se v knihovně bude konat slavnostní Pasování prvňáčků na čtenáře
a pro pěkné letní čtení si můžete přijít i během prázdnin, bude otevřeno v červenci a srpnu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PALIATIVNÍ A OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE – NOVÁ SLUŽBA SVITAVSKÉ CHARITY
DoŽÍT mezi svými - domácí ošetřovatelská a paliativní péče přinese občanům Svitav a dalších
17 obcí, včetně obce Opatov, možnost stonat a důstojně zemřít s veškerou péčí v jejich
domácím prostředí. Péči začneme poskytovat od října, je hrazená zdrav. pojišťovnou, bude
dostupná 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, včetně víkendů a svátků. Odbornou péči zajistí tým
pěti všeob. zdr. sester, péči předepisuje lékař. Náklady na vznik nové služby jsou vysoké, činí
asi 3,5 milionů korun (auta, kterými se sestry k pacientům dostanou, zdrav. přístroje a
pomůcky, tech. vybavení, polohovací postele, atp. k zápůjčce pacientům, atd.).
Obec Opatov přispěla částkou 50 tis. Kč, za což ji patří velký dík, město Svitavy 500 000 Kč,
z Tříkrálové sbírky máme k dispozici 300 000 Kč, s dary se přidávají další okolní obce
a Pardubický kraj. Oslovujeme také firemní dárce a jednotlivce. Ale zdaleka ještě nemáme
všechny prostředky, přispět může kdokoli darem na transparentní účet 238597257/0600.
Všem dárcům patří obrovské díky! Další info na: www.svitavy.charita.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzávěrka příspěvků do zpravodaje na září/říjen je 20. 8. 2021.

