
OPATOVSKÝ  ZPRAVODAJ 

                květen / červen 2018 

ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU  

Žádáme občany, aby neukládali bioodpad do kontejnerů na komunální odpad, k tomuto účelu 
jsou určeny domácí kompostéry, které byly rozdány v minulém roce všem zájemcům zcela zdarma. 
 

13. 5. OPATOVSKÁ POUŤ  a v kapli sv. Jana Nepomuckého v 10.30 h Poutní mše svatá 

 

Od středy 16. 5. do konce května se na OÚ PLATÍ TÁBORY 
 tábor pro větší děti, taneční, skautský 1000,- Kč 

 tábor pro malé děti 800,- Kč 
Přihlásit se ještě můžete na taneční tábor (16. 7. – 20. 7.) a několik volných míst je na skautském 
táboře (23. – 27. 7). Při platbě dostanete k táborům i další info. 
 

 

DĚTSKÝ DEN „POHÁDKOVÝ LES“ 

ve Farském lese v Opatově 

v sobotu 2. 6. 2018 od 14 do 17 h 
 

Pořádáme DĚTSKÝ DEN NEJEN PRO DĚTI a  
DĚKUJEME VŠEM, KDO SE NA JEHO ORGANIZACI PODÍLÍ! 

   

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! 
 

VÝZVA! Rádi přivítáme i další nadšence, kteří by se rádi připojili k organizátorům s vytvořením 
pohádkového stanoviště, do 25. 5. se ozvěte na tel. 736 270 717 (J. Kovářová).    

 
TENISOVÝ KURT je k dispozici ZDARMA                                                                                                                    

Klíče od kurtu si můžete zapůjčit v Opatovské hospodě, tel.603 862 694. 

FOTBAL – muži: 12. 5. Opatov - Jevíčko (17 h), 26. 5. Opatov - Hradec nad Svitavou (17 h), 9. 6. 

 Opatov - Radiměř (17 h) 
 

FOTBAL – žáci: 8. 5. Opatov – Sebranice (10 h), 12. 5. Opatov – Pomezí (14 h), 26. 5. Opatov -

 Dolní Újezd  (14 h), 9. 6. Opatov - Březová nad Svitavou (14 h) 
 

MOTOKROSOVÉ ZÁVODY: 9. 6. Meteorit Cup, 16. 6. SMS Pardubice 



 

23. 6.  ZÁJEZD NA MUZIKÁL - „ŠÍLENĚ SMUTNÁ PRINCEZENA“, od 14 h, Studio Dva Praha 

Pro přihlášené připomínáme: odjezd  v 7 h (od OÚ, dále po zastávkách), nezapomeňte si vstupenky ! 
Ještě jsou volná 3 místa (cena vstupné + doprava: 500,- Kč, přihlásit se a zaplatit OÚ v Opatově, před 
představením volno v centru Prahy, s 50% slevou se vydat na 50 min. projížďku parníkem po Vltavě, tj. po 
slevě 150,- Kč, objednává se s muzikálem).   

 

Na www.obecopatov.cz – proklik přes facebook najdete FOTOGRAFIE Z NEDÁVNÝCH AKCÍ    
(např. Noc s Andersenem v knihovně, Vyhlášení výsledků bowlingové ligy atd.) 

 

V červenci se můžete těšit např. na: 
5. 7. TURNAJ V MINIKOPANÉ  pro hráče 15+, kontakt k přihlášení 736 262 499, startovné 1500,- Kč 

13. 7. HASIČSKÁ LETNÍ ZÁBAVA 
 
VOLNOČASOVÉ CENTRUM:                                                                                                                               

MATEŘSKÉ CENTRUM - každou středu od 15 do cca 17 h si s malými dětmi můžete přijít do centra pohrát 
 

CVIČENÍ PRO DĚTI od 6 měsíců do 3 let, s H. Kroupovou každý čtvrtek od 9.30 do 11.30 h                                                                          
V případě hezkého počasí se koná venkovní program v úterý od 9.30 do 11.30 h - sraz před volnočasovým 
centrem - vyjížďka s dětmi na kole (v sedačkách), vycházka s kočárky, program na hřišti, atd.                                                   
Více informací vždy na facebooku – Dětské centrum Opatov.   
 

TVOŘIVÉ DÍLNY pro děti a mládež s Lucií Musilovou pokračují - každé úterý od 15 h.   
 

OPATOVSKÁ KNIHOVNA                                            otevřeno vždy ve čtvrtek od 14 do 17 h 
Zveme Vás k návštěvě knihovny – mimo jiné máme zásobu nových knih z Městské knihovny ve Svitavách. 

Na začátku května skončila Velká čtenářská soutěž pro děti a mládež, zúčastnilo se 47 dětí, které přečetly 
161 knížek. Soutěž slavnostně zakončíme 16. 5. ve 14 h v prostorách volnočasového centra, vyhlásíme a 
oceníme ty, kteří se snažili nejvíce, ale na odměnu se mohou těšit všichni zúčastnění čtenáři.  
                                                                  Vlasta Jirušová, knihovnice  

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
15. 5. ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY  v 16 hod. v budově MŠ (nad školní jídelnou)                                             

Těšíme se na naše nové kamarády :)! 
 

OPATOVSKÁ HOSPODA 

18. - 20. 5. AMERICKÁ KUCHYNĚ  
 

25. 5. (pátek) ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY, vstupné 200,- Kč/os., v ceně raut a hudba                                        

Hraje Lukáš Trejbal a Radek Urban, rezervace nutná! (tel. 603 862 694) 
 

30. 5. se z důvodu nemoci nekoná POSEZENÍ S HARMONIKOU, poslední harmoniky před 

prázdninami (27. 6.) by ale být měly, bližší informace v Opatovské hospodě 
 

29. 6. další ročník PIVNÍHO FESTIVALU Opatovské hospody, více informací v dalším zpravodaji 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                       
Uzávěrka příspěvků do prázdninového zpravodaje je 20. 6. 2018. 

http://www.obecopatov.cz/

