OPATOVSKÝ ZPRAVODAJ
červenec/srpen 2017
OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Video a fotky (ty také na vývěskách) z vydařeného dětského dne najdete na
www.obecopatov.cz / facebook.
Návštěvníkům děkujeme za hojnou účast a všem, kdo se s námi podíleli na jeho organizaci,
děkujeme za ochotu a nápady!
MŠ Opatov děkuje za sponzorský dar od dobrovolných hasičů z Opatova. Finanční obnos
bude využit k nákupu pomůcek a hraček pro děti z MŠ. Děkujeme!
K výtěžku z dobrovolného vstupného na Hasičském letním karnevalu (2014,- Kč) hasiči
přidali ještě tři tisíce Kč.
Od 1. července 2017 máme v Opatově nového p. faráře, P. Mgr. Zdeňka Šilhánka,
přejeme mu, ať se mu daří najít cestu k srdcím obyvatel Opatova a těšíme se na dobrou
spolupráci!
Více si o něm můžete přečíst zde:
Přicházím k Vám do Opatova, Dětřichova a Opatovce Košíř ze Svojanova, kde jsem působil pět a
půl roku. Pocházím z Rokycanska, kde jsem se narodil 3. 7. 1962, pokřtěn jsem byl ve farním
kostele sv. Josefa v Mirošově. Rodiče se starali o náš filiální kostel sv. Jakuba v Hrádku u Rokycan,
kde jsme s mým bratrem Vojtěchem ministrovali, sestra Marie tam hraje na varhany. Vyučil jsem
se instalatérem u Pozemních staveb Plzeň a podnik sám mne poslal na Střední průmyslovou školu
stavební, po jejímž absolvování jsem pracoval jako stavební technik v JZD. Rok po maturitě jsem se
poprvé hlásil do kněžského semináře, ale jak to bývalo v té době obvyklé, pro podezření na spojení
s řeholníky jsem přijat nebyl. Byl jsem nucen opustit práci v zemědělském družstvu a sloužit vlasti
během dvouleté základní vojenské služby, po které jsem odešel do Prahy, kde mi bylo umožněno
být kostelníkem u sv. Tomáše na Malé Straně a při tom dělat uklízečku v sousedním domově
důchodců. Odtud jsem byl na čtvrtý pokus přijat do semináře, studoval dva roky v Litoměřicích a
pak v Praze. Vysvěcen jsem byl 21. srpna 1993. Poté jsem nastoupil na šest let na své první místo
do Pelhřimova. První moje stěhování bylo na Svatou Horu, odkud jsem byl po čtyřech letech poslán
do kláštera na jižní Moravě, do Tasovic u Znojma, rodiště sv. Klementa Marie Hofbauera. Tam jsem
působil dalších šest let i na okolních farnostech, abych se opět vracel na Svatou Horu. Necelý rok
jsem pak působil na Králíkách, odkud jsem se stěhoval do Svojanova. V roce 100. výročí
Mariánských zjevení ve Fatimě mi byla nabídnuta možnost stát se členem Fatimského apoštolátu a
od 1. července být administrátorem in spiritualibus farnosti Opatov a výpomocným duchovním v
Koclířově. Těším se na spolupráci s Vámi. P. Mgr. Zdeněk Šilhánek

22. 7. STARÉ GARDY – Memoriál Pavla „Půči“ Poláka, od 10 h na fotbalovém hřišti,
pořadatelé srdečně zvou!

LÉKAŘI - DOVOLENÁ, POHOTOVOST…
MUDr. D. Kobelková – ordinační hodiny v Opatově se přes prázdniny nemění
MUDr. H. Deáková – pro akutní zdravotní důvody 10. - 14. 7. neordinuje
Pondělí - dopoledne v ordinaci sestra, zastupuje MUDr. Porteš, Úterý - zastupuje MUDr. Patočka,
Středa, čtvrtek a pátek - zastupuje MUDr. Porteš
dovolená 31. 7. – 4. 8., info o zástupu na www.mudrhanadeakova.cz
Zubní pohotovostní služba – aktuální informaci dostanete vždy nejlépe na vrátnici Svitavské
nemocnice, tel. 461 569 111

PRÁZDNINOVÉ VÝLETY PRO DĚTI i dospělé – ještě máme několik volných míst:
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 bubnoxylofon 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)

Děkujeme Janě a Pavlovi Bartoňovým za pěkný finanční příspěvek na letní tábory v Opatově! 

26. 8. PRÁZDNINOVÝ TURNAJ VE VOLEJBALE
28. 8. ZEMĚ ŽIVITELKA, České Budějovice – ZÁJEZD
Cena dopravy: 200,- Kč, vstupné si každý hradí sám na místě (plné 140,- Kč, zlevněné 70,- Kč =
důchodci nad 70 let, invalidé, studenti, děti 6 – 15 let). Odjezd v 7 h z Opatova (od OÚ, dále po
zastávkách), odjezd z Č. Budějovic v 18 h, návrat do Opatova mezi 21 – 22 h.
Přihlásit se a zaplatit zájezd na OÚ do 21. 8. (minimální počet přihlášených je 18, max. 45 osob.).

OBECNÍ KNIHOVNA

otevírací doba: čtvrtek 14 – 17 h

Přijďte si pro pěkné letní čtení, stejně jako minulý rok, bude otevřeno i po celé prázdniny.
Těšíme se na Vás, Vlasta Jirušová a Líba Barešová

OPATOVSKÁ HOSPODA
5. 8. (sobota) V. ročník PIVNÍHO FESTIVALU OPATOVSKÉ HOSPODY
na motokros. závodišti od 17 h, hudba, různé druhy piva, občerstvení, soutěže o ceny atd.

25. 8. (pátek) LETNÍ KINO a ZAKONČENÍ PRÁZDNIN na motokrosovém závodišti
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Další zpravodaj vyjde ve druhé polovině srpna (s informacemi k začátku šk. roku, letnímu kinu a zakončení
prázdnin), uzávěrka příspěvků je 21. 8. 2017.

