
OPATOVSKÝ  ZPRAVODAJ 

                             srpen 

ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU           

VÝZVA k zaplacení místních poplatků za odpad, psy a pronájmy pozemků 
Obecní úřad Opatov, jako správce poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů, upozorňuje občany, že 30. června 2020 
uplynula lhůta pro úhradu poplatku za provoz výše uvedeného systému. 
 

Žádáme poplatníky, kteří nemají dosud poplatek uhrazen, aby tak neodkladně učinili a tím 
se vyhnuli případným finančním postihům vyplývajícím z platné legislativy. 
 

Obecní úřad - pro veřejnost otevřeno v úřední dny: pondělí a středa 7 - 12 h a 13 - 17 h 
 

Místní akční skupina Svitava z.s. podpořila projekt Opatov – Oplocenky 2019 

z Programu rozvoje venkova, obec dosáhla na 100% dotaci, výše dotace 112 200 Kč. Projekt 
řeší hromadnou ochranu vysazených dřevin na plochy, které byly zasaženy kůrovcovou 
kalamitou. Bylo zhotoveno 1,32 km oplocenek, které chrání meliorační a zpevňující dřeviny 
před zvěří. 
 

Děkujeme p. faráři Zdeňku Šilhánkovi za jeho přívětivé působení v naší obci a dobrou 
spolupráci. Zabydlel se tady a udělal spoustu práce, proto je překvapením, že byl přesunut na 
jiné působiště a nezůstává v Opatově natrvalo. Za obec mu přejeme, ať se mu dobře daří. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. a 2. 8. (sobota a neděle) OPATOVSKÁ POUŤ                                                                                    
Pouť se tentokrát koná v areálu motokrosového závodiště, občerstvení a počasí zajištěno ! 

2. 8. FOTBAL – přátelské utkání proti Semanínu, TJ Opatov zve příznivce fotbalu                  

od 17 h do Opatova na nové hřiště. 
Další zápasy - muži: 15. 8. Opatov – Morašice, 17 h, 29. 8. Opatov – Cerekvice, 17 h 
Aktualizované rozpisy utkání mužů, starších a mladších žáků najdete na stránkách TJ Opatov. 
 

8. 8. (sobota) TURNAJ V KULIČKÁCH 
Od 10 h na motokrosovém závodišti, pořádá JARMOJL, hraje se dle pravidel Českého kulič. 
svazu, startovné 100,- Kč/os. (v ceně klobása + pivo/limo), kuličky budou na místě 
k zapůjčení. Na akci je potřeba alespoň trochu příznivé počasí, za deště se konat nebude. 
Přihlašování je ještě možné do pátku 7. 8., na tel. 724 168 222, J. Vlčková (pokud budou ještě 
volná místa, je možné se přihlásit i na místě před začátkem akce). 

28. 8. (pátek) HASIČSKÁ LETNÍ ZÁBAVA, od 20 h na motokros. závodišti, hraje Rotoped  

TERMÍNY SVOZU ODPADU srpen 2020: 
11. 8. a 12. 8.  komunální odpad (úterý, středa)  
25. 8. a 26. 8.  komunální odpad (úterý, středa)  27. 8. a 28. 8. plasty (čtvrtek, pátek) 



DĚTSKÁ SKUPINA SLUNÍČKO (malá obecní školka/jesle)                                                                         

nabízí od 1. 9. 2020 volná místa 

Dětská skupina má sloužit nejen pracujícím rodičům, ale mohou ji využít i např. maminky 
na „mateřské“, které někdy potřebují třeba na dopoledne pohlídat dítě, atp.                                                                                        
Je určena pro děti od 2 let (mladší po osobní domluvě). Děti mohou chodit každý den po celý 
týden nebo jen některé dny, případně jen část dne. V každodenním programu jsou dětem 
nabízeny různorodé činnosti a aktivity, velkou výhodou je malý kolektiv s možností 
individuální péče, rodinné prostředí…, pobyt v DS může pro děti být „přípravkou“ na MŠ               
a podle zkušenosti z minulého roku - dětem se v DS moc líbí, jsou veselé, v pohodě a hodně 
se toho naučí…  Cena za měsíc je 250,- Kč + stravné. Zavolejte, zeptejte se, co vás zajímá…                            
Přihlašování a případné dotazy na tel. 736 270 717, Mgr. Jana Kovářová  
        

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

4. 9. (pátek) BESEDA herečky a spis. IVANKY DEVÁTÉ v doprovodu harmoniky 

pořádá obec Opatov a obecní knihovna, v kulturním domě od 17 h (do 19 h), vstupné: 80,- Kč     

Těšit se můžete na smršť historek, postřehů, vzpomínek a příběhů z hereckého, 
spisovatelského i osobního života, okořeněnou jedinečným stylem humoru paní Ivanky 
v doprovodu harmonikáře Libora Šimůnka. 
  

26. 9. (sobota) TALK SHOW Aleše Cibulky, Jana Čenského a Ivany Andrlové                                                             
„Když princové jsou na draka“ 

pořádá obec Opatov, od 17 h v KD, vstupné: 150,- Kč 
Zábavný pořad plný historek z natáčení, perliček ze zákulisí atd., zazní všechny slavné písně v 
originálním podání: Dělání, Hlupáku, najdu tě, Statistika… Součástí programu je také soutěž o 
ceny, nebude chybět ani hra na jednu ze scén této pohádky a mnoho dalších překvapení!    
               

VSTUPENKY NA OBĚ AKCE JSOU NA OÚ V PŘEDPRODEJI 
 

Seniorům nabízíme odvoz – nahlásit se při zakoupení vstupenek. 
 

Kulturní dům bude otevřený hodinu před začátkem akce. 
 

Besedy budou zakončeny autogramiádou.                                                                                               
 

Nemusíte mít obavy si vstupenky zakoupit, v případě, že by se akce z nějakého důvodu 
nekonala, budou peníze za vstupné vráceny.                                                                                               

Ale věříme, že se besedy konat budou a přinesou mnoho radosti. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Děkujeme všem za účast a květinové dary  při  posledním rozloučení s Oldřichem Špačkem,     
rodina Špačkova a Kalánkova. 
 
Rodina Bartoňova děkuje za projevenou soustrast a květinové dary všem, kdo se přišli 
rozloučit s Jindřichem Bartoněm.        
 

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

Uzávěrka příspěvků do zpravodaje na září a říjen je 20. 8. 2020.  


