
OPATOVSKÝ  ZPRAVODAJ 

                                červen 2017 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 
 

7. 6. (středa) VYPRÁVĚNÍ Z PRALESA, divadélko Jójo, od 8.30 h ve volnočasovém centru, 

vstupné 45,- Kč. 
 

9. 6. (pátek) NOC KOSTELŮ – poprvé také v Opatově! Přijďte se seznámit s historií našeho 

kostela sv. Antonína, podívat se na některé liturgické předměty, navštívit kůr, poslechnout si 
varhany, odvážní mohou vystoupat na věž… Společný začátek programu v 19 h, ukončení ve 20 h.  
 

10. 6. FOTBAL MUŽI – TJ Opatov – Jevíčko od 17 h 
 

11. 6. VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ, od 10 h na OÚ 

MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR V MOTOKROSU                                                                           

1. 7. (sobota) večer crossparty, 2. 7. (neděle) závody, občerstvení zajišťuje Opatovská hospoda  

 

PRÁZDNINOVÉ VÝLETY PRO DĚTI i dospělé:                                                                                                              

Můžete se k nám přidat! V rámci celodenních táborových výletů (v termínech táborů pro malé 
děti) nabízíme volná místa v autobusech na VÝLETY do PRADĚDOVA MUZEA v Jeseníkách a do 
EKOCENTRA PASÍČKA (Bor u Skutče). 
Vhodné pro všechny věkové skupiny, celé rodiny, maminky s dětmi nebo s námi pošlete jen děti 
(od 6 let zajistíme dozor).  
Úterý 1. 8. nebo 15. 8. Pradědovo muzeum (zábavní park s hravými expozicemi v interiéru, velké 
přírodní dětské hřiště, dětská vesnička, lodičková rychlodráha, tunely, podzemní telefony, největší bubno-
xylofon ve střední Evropě, klouzačky, lanovka…). 

Pátek 4. 8. nebo 18. 8. Pasíčka (záchranná stanice a ekocentrum - procházka po přírodní rezervaci 
Maštale, hraní, vyprávění, soutěže, při kterých děti dostávají drobné odměny a prohlídka expozice v záchranné 
stanici s povídáním o zvířatech naší fauny (dravci, sovy a drobní savci).                                                              
Přihlásit a zaplatit na OÚ do 20. 7., cena: 220,- Kč (vstupné + doprava), oběd individuálně (info u přihlášení) 
 
   

OBECNÍ  KNIHOVNA                                        otevírací  doba:  čtvrtek  14 – 17 h      

Máme pro Vás nové knihy - téměř 100 knih z výměnného fondu svitavské knihovny! 
 
Na konci května jsme vyhlašovali vítěze naší Velké čtenářské soutěže pro děti a mládež, která 
probíhala od listopadu do zač. května. Za toto období děti přečetly na 200 knih, ke kterým vyplnily 
pracovní listy (mimo MŠ a prvňáčků), zúčastnilo se téměř 50 různě zdatných čtenářů. Odměnili 
jsme ale všechny účastníky, tj. každého, kdo si dal tu práci, přišel, četl, vyplňoval… Všechny děti 
vyhrály zmrzlinový pohár v Opatovské hospodě, kam jsme se hned po vyhlášení také vydali a ti, 
kteří stáli na pomyslných stupních vítězů, získali i poukazy na bowling, USB disky nebo sladkosti. Na 
www.obecopatov.cz – proklik na facebook (dostanete se tam, i když sami facebook nemáte) se 
můžete podívat na fotografie z této akce a zde jsou jména nejlepších čtenářů z jednotlivých 
kategorií (první tři místa, prostor ve zpravodaji nedovoluje uvést všechna jména, děkujeme za 
pochopení, uvádíme počet bodů = počet přečtených knih + bonusové body za výjimečné výkony): 

http://www.obecopatov.cz/


MŠ – třída p. uč. Holasové (zúčastnilo se 10 dětí, kterým rodiče přečetli 20 knih). Soutěž měla 
podpořit zájem o čtení, tak doufáme, že tyto děti přivítáme v knihovně, až si budou moci číst samy. 
Kat. 1. tř.: 1. Johana Jokešová (16 bodů), 2. Petr Kolomazník (6 bodů), 3. osm žáků z 1.tř. ZŠ Opatov  
Kat. 2. + 3. tř.: 1. Barbora Stečínská (19 b.), 2. Natálie Šmídková (11 b.), 3. Aneta Popelková (6 b.) 
Kat. 4. + 5. tř.: 1. Petra Šmídková (19 b.), 2. Marie Kučerová (4 b.), 3. R. Částek, S. Tomišková (3 b.) 
Kat. 6. + 7. tř.: 1. – 3. místo Aneta Broulíková, Aneta Koldová, Michal Kýr (všichni 12 b.)  
Kat. 8. + 9. tř.: odměna „za statečnost“  – jediný účastník z 8. tř. V. Mráz a 9. tř. Petr Tůma (7 b.) 
Těšíme se i na mimosoutěžní a prázdninové čtenáře a děkujeme za spolupráci rodičům, vedení 
ZŠ a učitelkám ZŠ a MŠ v Opatově!                                                                         J. Kovářová, V. Jirušová 
 

OPATOVSKÁ HOSPODA         

10. 6. (sobota) od 17 hod zavřeno (soukromá akce)      1. 7. (sobota) zavřeno – svatba 

28. 6. (středa) od 15 do 18 h posezení s harmonikou, poslední před prázdninami 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------  

DĚTSKÝ DEN „POHÁDKOVÝ LES“ 

ve Farském lese v Opatově 
v sobotu 3. 6. 2017 od 14 do 17 h 

 

Pořádáme DĚTSKÝ DEN NEJEN PRO DĚTI! 
Pokud nemáte děti, které by přišly soutěžit, přijďte si posedět k „občerstvovacím stanicím“ (U 
Hasičů a Březový háječek) nebo se jen projít do lesa… 
 

Těšit se můžete např. na Křemílka a Vochomůrku, k Rumcajsovi a Mance, na poníky a na dalších 
osm pohádkových stanovišť. Pro děti se bude v lese k oslavě dne dětí podávat řízeček a kofola 
(zdarma jako dárek) 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, ale přejeme si pěkný, slunečný den! 
 

Pořadatelé: obec Opatov, členové místních zájmových organizací a spolků (hasiči, včelaři, 
fotbalisté, volejbal, chovatelé, myslivci), kulturní komise, zastupitelé, Opatovská hospoda, 
Broulíkovi, Maškovi a Klárka s Míšou   
 

DĚKUJEME VŠEM, KDO SE NA ORGANIZACI DĚTSKÉHO DNE PODÍLÍ! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------        

Mikroregion Svitavsko (jehož je i obec 
Opatov členem) Vás zve na letní 
hudební festival. 
 

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

 
 
                                                                                      
Uzávěrka příspěvků do zpravodaje na 
červenec a srpen je 16. 6. 2017. 


