OPATOVSKÝ ZPRAVODAJ
mimořádné vydání
Vzhledem k nařízení Vlády ČR a vyhlášení stavu nouze byla v naší obci přijata
tato opatření (aktualizováno k 16. 3. 2020):


uzavřena je základní škola a tělocvična (tělocvična je zavřená i pro veřejnost)



uzavřena je mateřská škola, školní jídelna, Dětská skupina Sluníčko



pro veřejnost je uzavřen Obecní úřad v Opatově (kontakt pouze tel.: 461 593 154,
604 241 943, email: obecopatov@cmail.cz, datová schránka: vgfa46j)



zavřená je také knihovna (doba výpůjčky se automaticky po dobu uzavření prodlužuje) a
kulturní dům (zrušeny plesy, Velikonoční disco), zrušeno je i představení divadélka Jójo ve
volnočasovém centru



jsou upraveny jízdní řády (prázdninový režim), vyvěšeno na www.obecopatov.cz



hokej - sezóna ukončena, fotbal - sezóna nezačala a nejspíš ani hned tak nezačne, plánované
zápasy jsou zrušeny



Opatovská hospoda - od 14. 3. na 10 dní uzavřena



informace z ordinace MUDr. Deákové – v Opatově zavřeno, ordinuje pouze ve Svitavách a
pouze po předchozí telefonické domluvě (tel. 775 593 112)



MUDr. Drahomíra Kobelková - z důvodu absence ochranných pomůcek ordinuje v
tzv. nouzovém režimu - poskytuje pouze telefonické konzultace na tel. 737 924 080



MUDr. Zdena Štefková - po tel. domluvě (tel. 461 593 907) ošetřuje pouze akutní případy

 Prodejny potravin a pošta v obci fungují beze změn.
VÝZVA - v Opatově hledáme dobrovolníka/ky, kteří jsou ochotni a schopni (umí šít a mají doma
zbytky bavlněných látek) rychle ušít látkové roušky, abychom mohli nabídnout alespoň nějakou
ochranu lidem, kteří ve své práci přichází do styku s ostatními (prodavačky, hasiči, pošta...).
Zájemci nechť se přihlásí na tel.: 461 593 154, 604 241 943, email: obecopatov@cmail.cz.
Na OÚ je k dispozici návod na výrobu bavlněné roušky (také na www.obecopatov.cz).

Hasiči Opatov zajistí pro seniory po dobu karantény nákup základních potravin a léků.
V případě zájmu volejte na tel. 725 836 133, Karel Stolarik, SDH Opatov.
Co se týká dalších akcí, jako např. motokrosy, čarodějnice, beseda s Ivankou Devátou, pouť,
atd., bude záležet na vývoji situace.
AKTUALITY A ZMĚNY SLEDUJTE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH OBCE A NA VÝVĚSKÁCH.
Dodržujme nařízená opatření, správnou hygienu a prevenci ke snížení rizika nakažení,
abychom se brzy mohli navrátit k běžnému životu!

