
OPATOVSKÝ  ZPRAVODAJ 

               červenec/srpen 2019 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 
 

ZMĚNA SVOZU KOMUNÁLNÍHO A TŘÍDĚNÉHO ODPADU 
Kontejnery na komunální odpad a plasty budou nahrazeny popelnicemi (termín srpen – září), 
kontejnery na papír a sklo budou zatím ponechány na 5 – 6 místech, všechna ostatní svozová místa 
budou zrušena. 
Z důvodu zajištění množstevních slev a zjednodušení nákupu popelnic pro občany, objedná obec 
popelnice hromadně a občané si popelnice zakoupí na OÚ. Předpokládaná cena popelnice o 
velikosti 120l bude 550,- Kč a 800,- Kč o velikosti 240l. Jedná se o popelnice německé výroby SULO 
Weber, kvalitní, s dlouhou dobou životnosti, barva popelnic na komunální odpad je černá, na 
plasty žlutá. Ceny se mohou v závislosti na objednaném množství mírně změnit. 
Žádáme občany, aby do čtvrtka 18. 7. nahlásili na OÚ počet a velikost popelnic, abychom je mohli 
objednat, dodací lhůta cca 3 – 4 týdny. Každý rodinný dům MUSÍ MÍT popelnici na kom. odpad i 
popelnici na plasty. To znamená, nahlásit počet kusů a velikost (120 nebo 240 l) popelnice na 
komunální odpad (na popel lze z důvodu nosnosti používat pouze vel. 120 l) a počet kusů a velikost 
popelnice na plasty (120 nebo 240 l). Pokud si zakoupíte popelnice jinde, je potřeba, aby 
odpovídaly typem naší svozové technice, a upozorňujeme, že obec neponese zodpovědnost za 
jejich případné poškození při svozu – materiál, ze kterého jsou popelnice má různou kvalitu!           
U bytovek a nájemních bytů se předpokládá umístění malých, uzamykatelných kontejnerů na 
kolečkách o velikost 1100l (vždy jeden na komunální odpad a jeden na plasty), cena kontejneru 
6500,- Kč (odpovídá kapacitě cca 10 popelnic, cena bude rozdělena mezi majitele bytu 
nebo nájemníky). 
Další informace, např. termín, kdy budou popelnice k zakoupení, od kdy se budou používat, plán 
svozu a informace ke sběru ostatního odpadu, v příštím zpravodaji.  
 

V průběhu července a srpna se v Opatově budou konat letní tábory pro děti. Spoluobčany prosíme 
o ohleduplnost a zvýšenou pozornost. Janě Bartoňové děkujeme opět za pěkný finanční příspěvek! 
 

SDH Opatov 
18. 5. 2019 jsme oslavili 140 let výročí založení sboru SDH Opatov. Jsme rádi, že jsme mohli našim 
spoluobčanům předvést práci hasičů a záchranných složek, ukázat novou hasičskou zbrojnici. Akce měla 
velký ohlas. Chtěli bychom tímto poděkovat za spolupráci všem, kteří se na akci podíleli: firma JP-Prolak 
Opatov, firma Skalický Transport Česká Třebová, firma VIA-ASSIST odtahová služba Helvíkov, AMK Opatov 
za poskytnutí zázemí pro konání akce, obecnímu úřadu Opatov, starostovi Ing. Petru Kovářovi. Dále 
Opatovské hospodě za vynikající občerstvení, HZS Svitavy, JSDH Radiměř, JSDH Svitavy město, JSDH Březová 
nad Svitavou, JSDH Česká Třebová, JSDH Cotkytle, JSDH Ostřetín, JSDH Velké Svatoňovice, JSDH Korouhev. 
Na závěr ještě velký dík Denisovi Stolarikovi a Milanovi Kučerovi za zdokumentování celé akce, fotografie 
jsou k vidění na našich web. stránkách SDH Opatov. Návštěvníkům děkujeme za účast a podporu.  

Touto cestou bychom Vás rádi pozvali na LETNÍ ZÁBAVU 26. 7. 2019 na motokrosovém závodišti,    
hrát bude od 20 h kapela Rotoped a na CYKLOVÝLET S HASIČI 24. 8. 2019.                                                                          
                                                                                                                  Za SDH Opatov Karel Stolarik, jednatel 
 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
"Touto cestou bychom velice rádi poděkovali SDH Opatov za sponzorský dar. Díky sponzorskému 
daru byly nakoupeny v rámci předčtenářské gramotnosti knihy pro děti. Děkujeme, MŠ Opatov" 



19. 7. (pátek) VII. ročník PIVNÍHO FESTIVALU OPATOVSKÉ HOSPODY        
 zahájení od 16 h na motokrosovém závodišti 

 jako vždy bohaté občerstvení a více než 12 druhů piva  

 letos více zábavy ! Pro děti jeepy a motorky, obří stavebnice, skákací žirafa, malování na 
obličej a pro dospělé (i pro děti) střelnice Buffalo Bill, tentokrát velká! 

 soutěže pro dospělé 

 od 19 h hudba, hrají Radek Urban a Lukáš Trejbal 
 

20. 7. (sobota) VÝSTAVA  výtvarného uskupení FOLLOW THE ART  od 14 h v KD  

Přijďte si prohlédnout unikátní výstavu mladých výtvarníků! V případě zájmu si můžete nějaké 
dílko i zakoupit. Pořadatelé slibují také občerstvení a welcome drink pro každého . 
 

ZVEME VÁS NA ZÁJEZDY DO DIVADLA - podzim 2019 a jaro 2020: 
Do konce srpna je možné si zarezervovat vstupenku na zájezd do divadla – na OÚ nebo na         
tel. 736 270 717, J. Kovářová (SMS ve tvaru: jméno, počet vstupenek, na jaké představení).            
Rezervace je ZÁVAZNÁ, podle skutečného zájmu obec nakoupí vstupenky (nyní máme k dispozici 
počet vždy na jeden autobus), které si pak podle své rezervace zakoupíte v září, listopadu a březnu.              
  
6. 10. (neděle) komedie PLNOU PAROU VPŘED, od 19 h (délka včetně přest. 2 h), div. Palace uvádí 
ve Filharmonii Hradec Králové, cena: 450,- Kč, výborná komedie s Lenkou Vlasákovou, Janem 
Dolanským, Miroslavem Etzlerem…, odjezd z Opatova v 17 h 
 

23. 11. (sobota) komedie PŘÍSNĚ TAJNÉ ANEB ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU, od 15 h (do 17,30 h včetně 
přestávky), Strašnické divadlo (Praha), cena: 550,- Kč, odjezd z Opatova v 8 h, komedie vtipem 
podobná úspěšným Třem letuškám… v minulém roce  (od stejného autora + režie H. Gregorová), 
v tomto termínu už bude Praha předvánoční, počítáme s rozchodem v centru a potom přejezdem 
do divadla, které je mimo centrum  
 

4. 4. 2020 (sobota) muzikál MÝDLOVÝ PRINC, od 14 h, Divadlo Broadway (Praha - centrum),                            

u diváků oblíbený muzikál s písněmi Václava Neckáře, cena: 550,- Kč, odjezd z Opatova v 8 h 

 

OBECNÍ  KNIHOVNA                                otevírací  doba:  čtvrtek  14 – 17 h  

Během celých prázdnin si můžete přijít pro pěkné letní čtení, bude otevřeno v červenci i srpnu.     

 

OPATOVSKÁ HOSPODA 
 

24. 7. (středa) od 15 h POSEZENÍ S HARMONIKOU (náhradní termín za červen) 
 

27. 7. (sobota) zavřeno od 11 - 17 h (svatba), PRO VEŘEJNOST OTEVŘENO od 17 h 
 

24. 8. (sobota) LETNÍ KINO na motokrosovém závodišti                                                                                       

(program najdete před akcí na plakátech, fb a webové stránce obce) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Rodiny Flídrova, Magočova a Párova děkují za květinové dary a účast na pohřbu Elišky Závodské.                                                                           
 

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

Další zpravodaj vyjde na konci srpna, uzávěrka příspěvků je 15. 8. 2019. 


