
OPATOVSKÝ  ZPRAVODAJ 

                  květen, červen 2022 

ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU   
 

OBECNÍ ROZHLAS – upozornění na změnu  
Stávající způsob hlášení rozhlasem z reproduktorů v obci bude od 1. 6. 2022 nahrazen                 
tzv. mobilním rozhlasem (rozesílání zpráv prostřednictvím SMS, mobilní aplikace, e-mailu).  
Pokud máte zájem o informace, které se dosud hlásily rozhlasem (např. poruchy, opravy 
vodovodního řadu, prodeje, kulturní a sportovní akce, očkování psů…), zaregistrujte se - buď 
přes www.obecopatov.cz (odkaz na mobilní rozhlas je na úvodní straně v levém sloupci dole) 
nebo osobně na OÚ (je potřeba s sebou mít mobilní telefon). V novém systému lze i vybrat 
jaký druh zpráv vám má chodit.  
Stávající rozhlas bude využíván pouze jako výstražný a varovný systém (tj. v případě požáru, 
povodně, atp.), tak, jak bylo stanovené v podmínkách k jeho zřízení.  
 

SBĚRNÝ DVŮR  

Sběrný dvůr je pro veřejnost otevřený vždy v sobotu od 8 do 12 h!  
Stále platí zákaz ukládání odpadů okolo sběrného dvora! V nejbližší době zde bude 
instalován kamerový systém. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

15. 5. (neděle) MOTOKROSOVÉ ZÁVODY Meteorit Cup 
 

21. 5. POUŤOVÁ ZÁBAVA, od 20 h v KD, pořádá SDH Opatov, více info na plakátech 
 

21., 22. 5. OPATOVSKÁ POUŤ 
- koná se na motokrosovém závodišti, občerstvení zajišťuje Opatovská hospoda 
 

22. 5. (neděle) POUTNÍ MŠE SVATÁ v kapli sv. Jana Nepomuckého od 10.30 h 
 

TJ OPATOV – termíny zápasů v Opatově: 

muži: 21. 5. Opatov - Janov (16.30 h), 4. 6. Opatov - Jevíčko (17 h), 18. 6.  Opatov – H. Újezd (17 h) 

starší žáci: 21. 5. Opatov - Janov (13.30 h), 4. 6. Opatov - Němčice (14 h), 8. 6.  Opatov – Borová                  

(18 h), 18. 6. Opatov – Březová (14 h) 

starší přípravka: 14. 5. turnaj od 10 h 

VOLNOČASOVÉ CENTRUM      

MATEŘSKÉ CENTRUM – každý čtvrtek od 9 do 12 h si s malými dětmi můžete přijít do centra pohrát 

20. 5. od 9.30 h v centru pohádka divadélka Jójo „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“, vstupné 50,- Kč  

TENISOVÝ KURT je pro zájemce k dispozici zdarma a volně přístupný 

OPATOVSKÁ HOSPODA  
21. - 22. 5. OPATOVSKÁ POUŤ 
17. – 19. 6. RYBÍ A SALÁTOVÝ VÍKEND 
25. 5. a 29. 6. POSEZENÍ S HARMONIKOU (od 15 h) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzávěrka příspěvků do zpravodaje červenec/srpen je 15. 6. 2022. 

http://www.obecopatov.cz/


LETNÍ „příměstské“ TÁBORY v Opatově:  
více informací k táborům najdete na www.obecopatov.cz 
 

PLATBA TÁBORŮ: (u všech táborů info k programu a přihláška při platbě – potřebujete vědět 

zdravotní pojišťovnu, rodné číslo dítěte, zda potřebuje na cestu autobusem Kinedryl, atp.) 
 

• Kdo přežije (volná místa) a Tábor pro mladší děti (volná místa): platba na OÚ od pondělí                
16. 5. do konce května (vždy v úředních dnech pondělí a středa) 

• Outdoorový tábor (plně obsazeno): 23. a 24. 5. (po,út), 18 – 19 h, platba přímo u D. Kopecké 
na adrese Opatov 227 (pod Vlabem) a v tyto dny i ráno 7.15 – 7.30 h před ZŠ 

• Sportovní tábor (volná místa): 24. a 25. 5. (út, st), 17 – 19 h, platba přímo u M. Poláka                     
(jinak volat 773 672 066) 

 

DĚTSKÝ DEN „POHÁDKOVÝ LES“ 
opět ve Farském lese v Opatově 

v sobotu 4. 6. 2022 od 14 do 17 h 
 

POŘÁDÁME DĚTSKÝ DEN NEJEN PRO DĚTI ☺.                                                                                                        
Děkujeme všem, kdo se spolu s obcí na jeho organizaci podílí! 

 

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

 

Děti se mohou těšit na krásná pohádková stanoviště i občerstvení! 
 

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 (mimo vytrvalého deště, bouřky…), přejeme si pěkný, slunečný den!   
                                                                                                         

VÝZVA! Prosíme stávající organizátory i nové nadšence (kteří by rádi vytvořili pohádkové 
stanoviště), aby se do 20. 5. ozvali na tel. 736 270 717 (J. Kovářová).    

 

OBECNÍ  KNIHOVNA                                 otevírací  doba:  čtvrtek  14 – 17 h      
 

 

Knihovna „trhá“ rekordy v návštěvnosti, minulý čtvrtek nás navštívilo přes 30 čtenářů! Přijďte si i Vy 
pro pěkné čtení, máme opět mnoho nových knih, ať už našich vlastních nebo, tento týden „čerstvě“, 
z výměnného fondu svitavské knihovny.  
 

Březen, jako měsíc knihy, jsme i v naší knihovně oslavili. Například v rámci Noci s Andersenem 
knihovnu navštívilo na 70 žáků ze ZŠ. Návštěva byla spojena s krátkou besedou a četbou, mnoho dětí 
si i vypůjčilo knížku. Nesmím zapomenout na děti z MŠ, kterých bylo 31, všechny si pozorně vyslechly 
pohádku z Andersenových pohádek. Věřím, že v knihovně bylo všem dobře a těším se na jejich další 
návštěvu!                                                                                 Vlasta Jirušová, knihovnice 
 
 

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY 
 

Dne 27. dubna 2022 vybojovalo družstvo fotbalistů ve složení - Valerie Burešová, Jolana Malíková, 
Denis Oblouk, Filip Stříteský, Mikuláš Malík, Adam Polák a Josef Viták nádherné 1. místo v obvodním 
kole McDonalds cupu a budou bojovat v kole okresním. 
DĚKUJEME ZA REPREZENTACI ŠKOLY A DRŽÍME PALCE!!!   
Velké díky patří panu Obloukovi za podporu našeho družstva. 
 

Srdečně zveme všechny po dvouleté vynucené pauze na již tradiční ŠKOLNÍ AKADEMII, která se bude 
konat dne 23. 6. 2022 od 15.00 hod. v kulturním domě. Přivítáme nové prvňáčky, rozloučíme se                    
s deváťáky a samozřejmě připravíme bohatý program.  
 

Chtěli bychom touto cestou poděkovat opatovské společnosti JP-PROLAK zejména panu Jaroslavu 
Prokopovi, Honebnímu společenstvu Opatov zejména panu Petru Párovi za sponzorské dary pro naši 
základní a mateřskou školu. 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Děkujeme Márii a Jozefu Macekovým za velké množství kompostu na školní záhonky a k přesazování 
rostlin, všechno nám krásně roste! Děkují děti ze školy. 


