
OPATOVSKÝ  ZPRAVODAJ 

                          speciální vydání                                                                          

               červen 2017 
 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OPATOV VÁS SRDEČNĚ ZVE: 

 

17. 6. (tato sobota)  

HASIČSKÁ OKRSKOVÁ SOUTĚŽ                                                           
na fotbalovém hřišti v Opatově od 9 h 

Za Opatov budou soutěžit, mimo družstev 
dospělých, i mladší a starší žáci. 

Uvidíte požární útok historickou stříkačkou, štafetu, atd.                                      

    Občerstvení zajištěno.    PŘIJĎTE SE NA NÁS PODÍVAT A FANDIT! 

                         

23. 6. (příští pátek)                                                 

HASIČSKÝ LETNÍ KARNEVAL                           
na motokrosovém závodišti v Opatově                                                     

Posezení před zábavou s hudbou i pro děti                   
od 18 do 20 h, zábava pro dospělé od 20 h,                                
hraje kapela ROTOPED. 

Letní karneval býval název pro letní venkovní zábavu, není to maškarní karneval, rádi 
bychom tuto tradici obnovili, přijďte ji svou účastí podpořit a letně se pobavit ! 

Za dobrovolné vstupné všem předem děkujeme, věnujeme ho dětem do MŠ Opatov.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Změna termínu - uzávěrka příspěvků do zpravodaje na červenec a srpen je 28. 6. 2017. 



MOTOKROS: Mezinárodní mistrovství České republiky                                                               

1. 7. CROSSPÁRTY 

občerstvení od 17 hod, zajišťuje Opatovská hospoda (kýta, koleno, klobásy, párky v 
rohlíku, mexické fazole, hranolky, nanuky...)  

2. 7. Mezinárodní mistrovství České republiky  

od 9.30 h kvalifikace, od 13 h závody, doprovodný program, skákací hrad 

 

OPATOVSKÁ HOSPODA 

1. 7. (sobota) zavřeno - svatba   2. 7. (neděle) zavřeno – motokros 

 

INFORMUJEME:                                                                                                                         
V příštím týdnu najdete na obecních vývěskách nové fotografie z jarních akcí, 
dětského dne a Vítání občánků. Na aktuální foto se ale můžete vždy podívat na 
www.obecopatov.cz – na pravé straně kliknout na ikonu facebook, fotografie si 
můžete prohlédnout, i když na facebooku sami nejste!                                                                       
Na stejné místo se dostanete i přes odkaz na levé straně: Fotogalerie – akce. 

 

Z OKOLNÍCH OBCÍ 

Obec Opatovec Vás zve na divadelní představení: 

DON QUIJOTE de la Ancha - „Představení, které prodlužuje život“  
 
Vážení přátelé,  
dne 16. června 2017 zavítá do Opatovce přední světový chůdoherec Lennoire 
Montaine s vynikající komedií Don Quijote de la Ancha - nejhranějším představením 
v Evropě. Tuto „didaktickou klauniádu“ v režii pana Bolka Polívky můžete zhlédnout 
dne 16. června 2017 v 19:00 hodin v Kulturním domě v Opatovci. Představení 
přináší pohodu a spoustu smíchu, také však potěšující dárečky. Je vhodné i pro 
rodiny se školními dětmi. Těšíme se na Vás!  
Vstupné: 50,- Kč 
Představení se uskuteční v rámci projektu COMENIUS 2016 - Podpora kultury s EU. 

http://www.obecopatov.cz/

