OPATOVSKÝ ZPRAVODAJ
březen 2017
ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
ODTĚŽENÍ NÁNOSŮ Z KORYTA TŘEBOVKY - akce bude zahájena v týdnu od 6. 3. (od
horního konce), ukončení je plánováno na polovinu května. Na žádost Povodí Labe upozorňujeme
majitele dotčených pozemků, aby vyznačili veškeré jim známé sítě, potrubí apod., aby nedošlo k
jejich poškození během realizace. Investorem akce je Povodí Labe, dodavatelem firma Profistav.

PLACENÍ MÍSTNÍCH POPLATKŮ za odpad, psy a pronájmy obecních pozemků bude
probíhat ve dnech: 3. 4., 5. 4., 10. 4. a 12. 4. 2017.
Poplatek za odpad činí 400,- Kč na osobu s trvalým pobytem v obci (od poplatku jsou
osvobozeny osoby nad 76 let a děti do 6 let), za rekreační objekt 400,- Kč, poplatek za psa 80,- Kč
a za každého dalšího 100,- Kč. Možnost zaplatit na účet 1283343349/0800, jako VS číslo popisné.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OPATOV nabízí pomoc při kácení stromů v zahradách atp.,
osm hasičů má školení na práci s motorovou pilou, cena dohodou.

MĚSTSKÝ ÚŘAD SVITAVY – ve vestibulu budovy (Dvořákova 3) je zprovozněna fotokabina, kde
si můžete za poplatek 100 Kč pořídit sadu průkazových fotografií (na řidičský průkaz, průkaz ZTP,
děti na žákovské průkazy, atd.). Netýká se občanských průkazů a pasů!

CHARITA SVITAVY – výtěžnost kontejnerů na obnošený textil je 2350 kg (za rok 2016)
POZVÁNKA NA VÝSTAVU – 9. 3. (čtvrtek) v 16 h vernisáž výstavy obrazů klientů v 1. patře Fabriky
Svitavy. Letos budou k vidění autentické fotografie ze Světlanky - centra denních služeb, pořízené fotografy
„zvenčí“ a jejich fotografie následně proměněné technikou roláže, jejichž autory jsou sami klienti centra.
Výstava bude doplněna texty o Světlance, tvorbě a životě a o proměnách, jež klienti a pracovníci zažívají.

PRODLOUŽILI JSME TERMÍN PŘIHLAŠOVÁNÍ NA muzikál „MADAGASKAR“
přihlásit se a zaplatit nevratnou zálohu 200,- Kč/os. na OÚ do 10. 3.
(muzikál se sice koná až 4. 11. 2017, ale vstupenky s hromadnou objednávkou musíme zakoupit už nyní).
Připomínáme – muzikál je od 14 h, Tipsport arena Pardubice, rezervované vstupenky (žlutá místa) máme v sektoru
212, 206 a plocha vpravo, vlevo, cena: 790,- / děti do 12 let 640,- Kč. Doplatek až v říjnu + vstupenky, místa v autobuse
a bližší info - odjezd v dopoledních hodinách + volný čas v Pardubicích např. na nákupy.)

18. 3. (sobota) SOKOLSKÉ ŠIBŘINKY od 20 h v kulturním domě, hraje Epicentrum,
rezervace vstupenek na tel. 731 322 168, L. Havlátová

25. 3. FOTBAL MUŽI - TJ Opatov – Rohozná (první mistrovský zápas) od 14 h
25. 3. (sobota) II. OPATOVSKÁ TÚRA SE PSY - pořádá Klub pejskařů pozitivního tréninku,
startujeme mezi 8 a 9 hodinou na fotbalovém hřišti. S sebou vezměte dobrou obuv, očkovací průkaz psa a
hlavně dobrou náladu. Opět jsou připraveny malé odměny pro všechny účastníky túry. Přihlásit se můžete
na stránkách klubu nebo až na místě (info na tel.: 724 552 712). Přijďte poznat další krásy naší obce a
blízkého okolí a udělejte něco pro sebe i své čtyřnohé kamarády. Hana Kubešová

23. 4. (neděle) ZÁJEZD NA JARNÍ FLORU OLOMOUC - odjezd od OÚ v 8.30 h, dále po zastávkách,
návrat cca v 16 h, cena dopravy: 150,- Kč (vstupné si každý platí sám na místě, případně můžete využít online předprodej se slevou na www.flora-ol.cz).
Přihlásit se a zaplatit zájezd na OÚ do 20. 4.

LETNÍ TÁBORY pro děti:

(bližší informace na www.obecopatov.cz)

10. – 14. 7. pro děti 8 – 14 let a 17. – 21. 7. Taneční a pohybový tábor pro děti a mládež (6 - 15 let) – téměř
obsazeno, pokud se ještě chcete přihlásit, ozvěte se co nejdříve (tel. 736 270 717).

Pro děti 3 – 7 let - dle zájmu rodičů vypisujeme dva termíny: 31. 7. – 4. 8. a 14. – 18. 8.
Forma příměstského tábora tj. 7.30 – 15.30 h, cena: 600,- Kč (pokud bydlíte v Opatově nebo máte dítě v MŠ
Opatov, ostatní 800,-), obědy, program, výlet, min. 20/max. 25 dětí.

Přihlásit se můžete na tel. 736 270 717, J. Kovářová, stačí SMS: PŘIHLAŠUJI jméno, termín/termíny.
Prosím potvrdit přihlášení i od těch, kdo se nahlásili při zjišťování zájmu v únoru, děkuji.
Pro všechny tábory platí přihlášení do konce dubna, více info o programu a platba bude v květnu.

MATEŘŠKÁ ŠKOLA - přednáška PaedDr. Magdaleny Zemánkové
Dne 15. 3. (středa) od 16 hod. proběhne v MŠ ve třídě mladších dětí (třída nad školní jídelnou) přednáška
doktorky Zemánkové na téma „Všestranný vývoj dítěte předškolního věku (3 -6 let)“. Přednáška je nejen
pro všechny rodiče, ale i pro budoucí rodiče, prarodiče a pro ty, kteří mají zájem se dozvědět důležité
informace o tomto období v životě dítěte. Vstup je pro všechny zúčastněné zdarma a součástí přednášky
bude pro každého nachystané i občerstvení. Přednáška bude trvat hodinu a půl. Těšíme se na Vás.
V případě zájmu volejte na tel. 739013018 (ved.uč. D. Holasová) nebo pište na brunoholas11@seznam.cz .

OBECNÍ KNIHOVNA

otevírací doba: čtvrtek 14 – 17 h

Od poloviny března na Vás v knihovně čeká téměř 100 nových knih a hlavně knižních novinek z poslední
doby! Z nabídky vybíráme: čtení nejen pro ženy – Deník fejsbukové matky (L. Nachtigalová), pokračování
románů od K. Cassové – Dcera, Siréna, J. Moyesová Život po tobě, několik knih od M. Holcové např. Babky
na divoko, populární cestopisy od L. Zibury 40 dní pěšky do Jeruzaléma, Pěšky mezi buddhisty a komunisty,
vyprávění horolezce R. Messnera Pád nebes, zápisky ultraběžce M. Škorpila Šťastný života běh. Čekají na
Vás i další krimi – Lovec králíků (L. Kepler), Dívka v ledu (R. Brynza), další detektivka z českých dějin od V.
Vondrušky…,. Pro mladší čtenáře jsme pořídili např. pokračování Divergence (V. Rothová) – Rezistence,
Aliance…, čtyři knihy z Klubu záhad od T. Breziny, Strašidelné prázdniny od I. Peroutkové (autorka Aniček…)
a nezapomněli jsme ani na nejmenší čtenáře. Přijďte, vybírat bude opravdu z čeho! Protože Šťastní lidé
čtou a pijou kávu (napsala A. M. Lugand) – tuto knihu u nás už také najdete .
J. Kovářová, Vl. Jirušová

OPATOVSKÁ HOSPODA
23. 3. (změna původního termínu! – přesunuto z 2. 3.) KEŇA - cestovatelská přednáška od 18 h
(Francie – Alpy a Španělsko – Andalusie bude 6. 4.)
24. – 26. 3. STEAKY A HAMBÁČE (v pátek od 15 h)
29. 3. od 15 do 17 h POSEZENÍ S HARMONIKOU
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rodina Dočkalova děkuje všem za projevenou soustrast, květinové dary a účast při posledním rozloučení
s panem Miroslavem Dočkalem.
Rodina Tomiškova děkuje TJ Sokol Opatov za účast při posledním rozloučení s panem Jiřím Fečkem.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzávěrka příspěvků do dubnového zpravodaje je 25. 3. 2017.

