
OPATOVSKÝ  ZPRAVODAJ 

                                duben 2017 

ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU  

ODTĚŽENÍ NÁNOSŮ Z KORYTA TŘEBOVKY - akce byla zahájena Povodím Labe v březnu a měla by trvat 
přibližně do konce června (odtěžení bahna – do konce dubna, dokončení a terénní úpravy – konec června). 

Z důvodu plánované OPRAVY A ROZŠÍŘENÍ KOMUNIKACE od křižovatky pod firmou Vlabo k firmě 
POLAK CZ a k Farmě Opatov, bude tato komunikace od začátku dubna do konce června pro automobily 
uzavřena. Jako objízdná trasa je vyznačena místní komunikace směr Dětřichov.                                                                                         
Pro pěší a cyklisty je zajištěn průchod přes areály firem Vlabo a Farma. Jedná se o opravu a rozšíření 
komunikace na cca 5 – 7 m, stavbu opěrných zdí, přeložku 3 plynových přípojek, dešťovou kanalizaci, 
veřejné osvětlení atd. Stavba bude realizována s dotací 1 mil. Kč od firmy POLAK CZ.                                                                                                                                                                   
Po dokončení budeme pokračovat opravou komunikace od č. p. 101 (M. Šilarová) až k č. p. 50 (K. Jánský) a 
od bývalé dolní Jednoty k mostu, celková délka cca 1100 m. 

Po několika letech úsilí se podařilo uspět se žádostí z programu IROP o dotaci na CELKOVOU 
REKONSTRUKCI HASIČSKÉ ZBROJNICE (výměna krovu a střešní krytiny, oprava garáží, podlahy, vstupní 
vrata, omítky atd…).                                                                                                                                                                   
Dotace činí 90%, tzn. přibližně 3 mil. Kč! Termín realizace je nejpozději do konce příštího roku. 

PLACENÍ  MÍSTNÍCH  POPLATKŮ  za odpad, psy a pronájmy obecních pozemků probíhá 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 uveďte číslo popisné. 
 

VOLNOČASOVÉ CENTRUM je opět otevřeno pro maminky s malými dětmi – vždy ve středu 15 - 17 h 

 

OPATOVSKÁ HOSPODA                   

6. 4.          Španělsko – Andalusie + Francouzské Alpy - cestovatelská přednáška od 18 h  
 

7. – 9. 4.  STEAKY A HAMBÁČE (v pátek od 15 h)   
 

13. 4.        Na Zelený čtvrtek Vás zveme na zelené pivo! 
 

26. 4.        od 15 do 17 h POSEZENÍ S HARMONIKOU  
 

ZAVŘENO: 17. 4. – Velikonoční pondělí a 1. 5. (pondělí) - sanitární den 
 

 

7. 4. (pátek) div. představení „DÁMSKÁ ŠATNA“ – v kulturním domě od 19 h, Divadelní soubor TYL 

Králíky Komediálně laděná hra Arnošta Goldflama nás zavede do divadelní šatny, kde se setkáme se čtyřmi herečkami 

různého věku a různých, takříkajíc, oborů. Čtyři kolegyně, kamarádky a soupeřky. Prožijete spolu s nimi dlouhé čekání 
na roli,  vzrušující přípravu premiéry, každodenní rutinu repríz, ale hlavně jejich obyčejné a přece dojímavé osudy. 

Upozornění div. souboru - hra není vhodná pro děti do 12 let.                                                                    Vstupné: 50,- Kč 
 
 

8. 4. FOTBAL: TJ Opatov – Sebranice od 16 h, 22. 4. TJ Opatov – Březová nad Svitavou od 16.30 h  



15. 4. ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY - tentokrát v Koclířově od 13 h, více info na plakátech  
 

16. 4. HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ - bohoslužba v 10.15 h (P.Pavel Dokládal) 
 

18. 4. od 18 h ve volnočasovém centru přednáška na téma "PORAĎTE SI S (NE)MOCEMI" 
Ve Svitavách můžete nyní využít služeb terapeutické poradny ENERGETICKÉ PSYCHOLOGIE a pomocí metody EFT (Techniky emoční 
svobody) vyřešit mnoho svých problémů a těžkostí. EFT je psychoterapeutická metoda, vycházející ze znalostí Tradiční čínské 
medicíny. Spojuje akupresuru s psychologií. Efektivně dokáže řešit např. strachy a fobie, fyzické i psychické bolesti, 
úzkosti, panické poruchy, soc. fobii, deprese, závislosti, nadváhu, kouření, alkoholismus, traumata, poúrazové a pooperační 
bolesti, sebevědomí, vztahy, chron. nemoci, migrény, alergie, problémy s otěhotněním, sex. problémy, výkonnost (práce) a další. 

Poznejte revoluční TERAPEUTICKOU METODU a ZMĚŇTE SVŮJ ŽIVOT K LEPŠÍMU, JDE TO! JAK? Dozvíte se na 
přednášce. Také se naučíte ZÁKLADNÍ TERAPEUTICKOU TECHNIKU, která Vám rychle pomůže od fyzických projevů 
denního stresu! Dozvíte se, jak reaguje naše psychika, když je v zajetí negativních emocí, jak negativní emoce působí 
na naše fyzické tělo, jak pod jejich vlivem vnímáme okolí a jak okolí vnímá nás, jak nás ovlivňují životní 

programy a přesvědčení a jak to ZMĚNIT...! David Bulva, člen profesionálního týmu terapeutů Institutu energetické 

psychologie Z. KATAYAMA, kontakt: tel. 605 519 943, www.eft-svitavy.cz, www.terapie-svitavy.cz, Vstupné: 60,- Kč 
 

20. 4. od 8.30 h ve volnočasovém centru „POPLETENÁ POHÁDKA“, divadélko Jójo, vstupné 45,- Kč 

 

21. - 22. 4. MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR SAJDKÁR A ČTYŘKOLEK 
                       pátek večer - cross párty, sobota závody 
 

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, přihlásit se a zaplatit zájezd na OÚ do 20. 4., zbývá 5 míst! 
 

29. 4. (sobota!) od 17 h PÁLENÍ ČARODĚJNIC na motokrosovém závodišti                                                           
občerstvení zajištěno (točené pivo, destiláty, nealko, gril i  udírna v provozu)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA                                         

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY                                                              
Zápis do 1. třídy pro školní rok 2017/2018 
proběhne 26. 4. 2017 od 15.00 hod. v ZŠ a MŠ 
Běly Jensen, Opatov. Více informací na stránkách 
www.zs-opatov.cz. 
 

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ                                              
Ve středu 12. dubna 2017 od 14.30 hod. 
proběhne ve škole akce „VELIKONOČNÍ 
TVOŘENÍ“. Děti si v jednotlivých dílnách za 
pomocí učitelů vyrobí velikonoční dekorace.  

Krásné a slunečné Velikonoce přejí učitelé 
ZŠ a MŠ.                                                                         
 
 

 

 
ČARODĚJNÉ ODPOLEDNE                                                                                
Dne 27. dubna 2017 se ve škole od 15.00 hod. 
bude konat akce „ČARODĚJNÉ ODPOLEDNE“. Na 
děti čeká spousta soutěží a opékání vuřtů u ohně.  
Kouzelnické zaříkávadlo:                                             
„Muší noha, žabí sliz,                                                                       
něčí chlup a myší hryz.                                                                
Hadí ocásek a dračí zub,                                                                  
ve škole i doma HODNÝ BUĎ.“ 
 

ANDERSENOVA NOC                                                                      
Dne 31. 3. 2017 proběhla ve škole 
„ANDERSENOVA NOC“ ve spolupráci s Obecní 
knihovnou v Opatově. Letošní ročník probíhal na 
téma: „ILUSTRÁTOŘI DĚTSKÝCH KNIH“.

MATEŘSKÁ ŠKOLA - ZÁPIS DO MŠ proběhne dne 10. 5. v 16 hod. v budově mateřské školy 

(třída nad školní jídelnou). Těšíme se na naše nové kamarády:)! 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rodina Volfova a Bicanova děkují všem za projevenou soustrast, květinové dary a účast při posledním 
rozloučení s paní Růženou Havlovou.       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                   
Uzávěrka příspěvků do dubnového zpravodaje je 24. 4. 2017. 

http://www.eft-svitavy.cz/
http://www.terapie-svitavy.cz/
http://www.zs-opatov.cz/

