OPATOVSKÝ ZPRAVODAJ
září / říjen 2020
OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Podařilo se nám získat dotace na projekt "Rekonstrukce školní tělocvičny ZŠ Opatov"
(Ministerstvo pro místní rozvoj), rozpočet akce je 6 183 000,- a schválená dotace 4 328 000,- Kč.
Rekonstrukce už je nezbytně nutná, tělocvična i zázemí pro uživatele slouží v nezměněné podobě od doby výstavby
v 80. letech (mimo opravy podlahy po povodních v r. 1997). Bude se jednat o celkovou rekonstrukci tělocvičny - nová
okna, podlaha, akustický podhled, protinárazové obklady, rozvody elektřiny a topení, nové šatny, sprchy, WC, dveře,
zateplení fasády atd., prostě úplně nová tělocvična. Termín realizace je naplánován na příští rok od května do září.

VOLBY DO ZATUPITELSTEV KRAJŮ
Rozhodnutím prezidenta republiky publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 169/2020 Sb. byly dne 15. dubna 2020
vyhlášeny volby do zastupitelstev krajů, které se budou konat:

v pátek 2. října 2020 (14.00 - 22.00 hod.) a v sobotu 3. října 2020 (8.00 - 14.00 hod.)
Ve volebním okrsku č. 1 se volby do Zastupitelstva Pardubického kraje konají v zasedací místnosti budovy Obecního
úřadu Opatov čp. 159. Nejpozději do 29. září 2020 jsou starostou obce distribuovány voličům hlasovací lístky a ve
dnech voleb budou voličům k dispozici i ve volební místnosti. Volič může požádat ze zdravotních důvodů a jiných
závažných důvodů ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost - možno
kontaktovat na tel. čísle: 461 593 154, mobil 739 396 672.

ŠKOLNÍ JÍDELNA - poplatky za stravné na září se vybírají 31. 8. od 11 do 13 h a 1. 9. od 6.15 do 10 h
POZOR! ZMĚNA ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ – odhlášení a nahlášení DEN PŘEDEM DO 12 h, pouze ve školní
jídelně na tel. 461 593 155, 728 206 586, (neodhlášený oběd je možné si případně vyzvednout).
Poplatky za stravné se budou vybírat vždy ve dny k tomu určené! Od září se opět vaří i pro důchodce.

SDH OPATOV nabízí pomoc při kácení stromů, cena dohodou, tel. 725 836 133, K. Stolarik
AKCE – UPOZORNĚNÍ: Na všechny vnitřní akce mějte roušky raději s sebou, budeme se řídit dle
aktuálních nařízení a podmínek, které teď nejsme schopni odhadnout.

28. 8. (pátek) HASIČSKÁ LETNÍ ZÁBAVA, od 20 h na motokrosovém závodišti, hraje Rotoped
30. 8. (neděle) ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI – SPORTOVNÍ ODPOLEDNE
Vedoucí sportovního tábora zvou všechny děti (nejen účastníky tábora) od 13 h na fotbalové hřiště!
Na programu bude sportovní zábava, podobně jako na táboře – soutěže, přetahovaná, fotbal, za pěkného počasí i
balónková válka . S sebou: sportovní oblečení a obuv dle počasí, ručník, lahev s pitím a věci na převlečení.
Bude otevřený kiosek, tj. mohou přijít i rodiče a užít si zábavu s dětmi. Za deště se akce nekoná.

4. 9. (pátek) BESEDA herečky a spisovatelky IVANKY DEVÁTÉ v doprovodu harmoniky
pořádá obec Opatov a obecní knihovna, v kulturním domě od 17 h (do 19 h), vstupné: 80,- Kč
Těšit se můžete na historky a příběhy s jedinečným stylem humoru paní Ivanky v doprovodu harmonikáře Libora
Šimůnka. KD bude otevřený hodinu před začátkem akce, na závěr autogramiáda.

5. 9. (sobota) HDR (Hard dog race) – mezinárodní překážkový závod se psy opět v Opatově!
Momentálně přihlášeno již cca 1000 účastníků, více info na www.harddograce.cz. Občerstvení zajišťuje Opatovská
hospoda, závody se konají od 8 do cca 17 h na motokrosovém závodišti. Přijďte se podívat!

12. 9. (sobota) zájezd na muzikál MÝDLOVÝ PRINC (s písničkami V. Neckáře), od 14 h, divadlo Broadway,
odjezd v 9 h (od OÚ, dále po zastávkách), délka představení je 3 h (včetně přestávky), nabízíme 2 volná
místa (550,- Kč, na OÚ). V souvislosti s koronavirem – divadla zajistí podmínky tak, aby mohla představení
proběhnout, tento zájezd je bez plánovaného rozchodu po Praze, pouze drobná čas. rezerva k zakoupení občerstvení.

19. 9. (sobota) CYKLOVÝLET S HASIČI – sraz v 9:30 h u hasičské zbrojnice, pro zvolení vhodné trasy a zajištění
občerstvení pro děti je potřeba se přihlásit – SMS (jméno, počet osob, dětí ve věku…) na tel. 725 836 133, K. Stolarik

20. 9. (neděle) MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR V MOTOKROSU

25. 9. (pátek) LAMPIONOVÝ PRŮVOD – průvod v 19 h vychází od Opatovské hospody, zakončení na
motokrosovém závodišti - občerstvení a vystoupení „ohniváků“ z Divadla eMILLIon!

26. 9. (sobota) TALK SHOW A. Cibulky, J. Čenského a I. Andrlové „Když princové jsou na draka“
pořádá obec Opatov, od 17 h v KD, vstupné: 150,- Kč (v předprodeji na OÚ)
Zábavný pořad plný historek z natáčení a písničkami (Dělání, Hlupáku, najdu tě …). Součástí programu je soutěž o ceny
a mnoho dalších překvapení! KD bude otevřený hodinu před začátkem akce, na závěr autogramiáda.

10. 10. (sobota) původně VELIKONOČNÍ DISCO ve stylu 80. – 90. léta, od 20 h v KD, vstupné 80,- Kč
Pořádá JARMOJL, hraje DJ Wie SeL. Přijďte se pobavit s hudbou „osmdesátek a devadesátek“!

24. 10. (sobota) SETKÁNÍ SENIORŮ - od 15 hodin v kulturním domě, pořádá obec Opatov
Pro seniory z Opatova je setkání s pohoštěním zdarma, jen je potřeba se do 21. října přihlásit na OÚ (nebo na tel.
736 270 717). Pokud máte problém se do kulturního domu dostat (zdravotní problémy, pohyblivost…), můžete si při
přihlášení objednat odvoz. K poslechu i tanci hraje Radek Urban a Lukáš Trejbal. Srdečně Vás zveme!

22. 11. (neděle) zájezd na muzikál KOCOUR V BOTÁCH (muzikálová pohádka pro celou rodinu – vystupují
např. J. Kopečný, V. Drahokoupil, M. Kovalčík…), od 10.30 h, divadlo Broadway, cena: 250,- Kč, odjezd od OÚ v 7 h,
délka představení 75 min., potom rozchod po Praze podle aktuální situace, návrat v odpoledních hodinách.
Prodej vstupenek na OÚ v Opatově od 2. 9. (v úřední dny – pondělí, středa).

OBECNÍ KNIHOVNA




otevírací doba: čtvrtek 14 – 17 h

v září budeme mít opět knihy z nově dodaného výměnného fondu svitavské knihovny
v říjnu oslavíme šesté narozeniny knihovny - naše čtenáře potěší nové knihy – oblíbení autoři, detektivky,
pohodové a veselé čtení, něco k poučení a nezapomeneme ani na děti!
Navštivte nás, zaregistrujte se, nebo pokud už registrováni jste, přijďte si obnovit členství,
v průběhu října je registrace nových členů nebo obnovení stávajícího členství na další rok zdarma !

OPATOVSKÁ HOSPODA
5. 9. ZAVŘENO (soukromá akce) a na motokros. závodišti HDR (mezinár. závody se psy) – zajišťujeme občerstvení
30. 9. a 28. 10. opět pravidelné POSEZENÍ S HARMONIKOU (od 15 h)
říjen / listopad - ZVĚŘINOVÉ HODY, ZAHÁJENÍ BOWLINGOVÉ LIGY

ZPRÁVY ZÁKLADNÍ a MATEŘSKÉ ŠKOLY:
Školní rok 2020/2021 začne 1. září 2020 v 7.45 hod.
ZŠ třídy a třídní učitelé:
Organizace školního roku 2020/2021
1. třída
2. třída
3. třída
4. + 5. třída
6. třída
7. třída
8. třída
9. třída

Mgr. Šudomová Lenka
Mgr. Šíblová Iva
Mgr. Kufnerová Jitka
Mgr. Marková Ivana
Mgr. Kopecká Dana
Mgr. Crhová Daniela
Mgr. Haladová Petra
Mgr. Sochorová Lucie

Podzimní prázdniny – 29. a 30. října 2020
Vánoční prázdniny – 23. prosince 2020 – 3. ledna 2021
Pololetní prázdniny – 29. ledna 2021
Jarní prázdniny – 15. února - 21. února 2021
Velikonoční prázdniny – 1. dubna 2021
Vychovatelka ŠD: Sonnewendová Jitka
Asistenti pedagoga: Baldrychová Kristýna, DiS., Černá Simona,
Tanko Jitka, Vaculíková Kateřina, Nepraš Patrik

Mateřská škola:
1. třída: Pohlová Eva, Tesařová Michaela, DiS. – učitelky MŠ, Slámová Simona – asistent pedagoga
2. třída: Bc. Holasová Denisa – ved. učit. MŠ, Baldrychová Kristýna, DiS. – učit. MŠ, Fabiánková Romana – as. pedagoga

Aktuální informace ohledně hygienických opatření v souvislosti s onemocněním Covid-19 budou
zveřejňovány na webových stránkách školy: www.zs-opatov.cz
Žádám všechny, kteří mají zájem o pronájem tělocvičny, aby se ozvali na telefon 731615261.
Hezký a slunečný zbytek prázdnin! Mgr. Iva Hebelková, ředitelka

TERMÍNY SVOZU ODPADU září / říjen 2020 (vždy po 14 dnech):
8. a 9. 9., 22. a 23. 9., 6. a 7. 10., 20. a 21. 10. komunální odpad (úterý, středa)
24. a 25. 9., 22. a 23. 10.
plasty (čtvrtek, pátek)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rodina Petrova děkuje za projevenou soustrast a květinové dary při rozloučení s Josefem Petrem.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzávěrka příspěvků do zpravodaje na listopad / prosinec je 26. 10. 2020.

