OPATOVSKÝ ZPRAVODAJ
březen 2018
ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
DŮRAZNĚ ŽÁDÁME OBČANY, aby nesypali teplý popel do kontejnerů na komunální odpad!
Výsledkem tohoto bezohledného, nesmyslného a nepochopitelného chování je neustále se
opakující hoření kontejnerů. Jen za poslední týden to bylo 5x!!! A za zimní sezónu se toto
opakuje 20 – 30X!!!
Po zahoření kontejneru následuje výjezd profesionálních a dobrovolných hasičů, Policie ČR a za
obec je nutná přítomnost starosty nebo místostarosty. Každý výjezd stojí cca 10 – 15 tis. Kč a každý
zničený kontejner 80 – 100 tis. Kč. A to vše jen proto, že někteří lidé nerozeznají teplý popel od
studeného nebo je jim lhostejno, že za ně někdo musí vyřešit problém, který způsobili. Nevýhodou
jsou v tomto případě kontejnery, protože kdyby si někdo zapálil vlastní popelnici u svého domu,
znovu by to neudělal.
Jsme nuceni tuto situaci řešit s HZS Svitavy a Policií ČR, návrhem je umístění kamerových systémů
na místa, kde kontejnery hoří. Na základě kamerových záznamů bude Policie ČR viníky pokutovat.
Dalším krokem bude, z důvodu zvýšených nákladů, návrh na zvýšení poplatků za odpad, abychom
tyto náklady mohli hradit.
ZNOVU UPOZORŇUJEME, POPEL JE POTŘEBA NECHAT DOMA 2 – 3 DNY VYCHLADNOUT!

ORDINACE MUDr. DEÁKOVÉ je od 26. 2. v Opatově opět v provozu
Ordinační hodiny pro ordinaci v Opatově (stejné jako v loňském roce): PONDĚLÍ: 12 – 14. 30 h, STŘEDA:
(pouze objednaní) 7 – 11 h, tel. 775 593 112. Provoz v ordinaci byl přerušený z důvodu zajištění
internetového a technického vybavení pro vydávání e-receptů, a také výmalby a oprav v ordinaci a čekárně.

FARNOST OPATOV srdečně zve na prožití velikonočních svátků, za farnost P. Zdeněk Šilhánek.
Květná neděle, pašijová, 25. 3. v 7.45 h žehnání ratolestí, průvod a mše svatá.
Zelený čtvrtek 29. 3. připomínka poslední večeře a úzkosti v Getsemanech při mši svaté v 18 h.
Na Velký pátek 30. 3. si připomeneme Ježíšovu křížovou cestu v 17.30 h při cestě kolem obrazů křížové
cesty a o velkopátečních obřadech v 18 h. O vigilii Zmrtvýchvstání budeme rozjímat nad dějinami spásy a
obnovíme svůj vlastní křest s radostí z Ježíšova zmrtvýchvstání při obřadech velik. vigilie vzkříšení v 19 h.
V neděli 1. 4. prožijeme Slavnost Zmrtvýchvstání Páně v 7.45 h a Pondělí velikonoční v 7.45 h.

CHARITA SVITAVY – výtěžnost kontejnerů na obnošený textil je 2580 kg (v r. 2016 bylo 2350 kg)
VÝZVY MAS SVITAVA V ROCE 2018
V roce 2018 plánuje Místní akční skupina Svitava z. s. vyhlásit 5 výzev v celkové finanční alokaci 23,1 mil. Kč.
Z Operačního programu Zaměstnanost bude výzva zaměřena na Sociální podnikání s plánovaným
vyhlášením v březnu 2018 v alokaci 3 mil. Kč. Ve stejném měsíci je také naplánovaná výzva z Programu
rozvoje venkova s alokací 6,2 mil. Kč na aktivity podporující zemědělské podnikatele, na techniku pro lesní
hospodářství, na rekreační funkci lesa a na protipovodňovou prevenci v lesích. V červenci 2018 budou
vyhlášeny 3 výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu v alokaci 13,9 mil. Kč na podporu
bezpečné dopravy, na stanice IZS a na infrastrukturu základních škol.
Více informací na webu MAS: www.massvitava.cz a na facebooku: www.facebook.com/massvitava/.

17. 3. (sobota) ŠIBŘINKY od 20 h v kulturním domě, pořádá TJ Opatov, hraje Epicentrum, vstupné
100,- Kč, masky 50,- Kč, rezervace vstupenek na tel. 731 322 168, L. Havlátová

POZVÁNKA DO KINA na první celovečerní film o naší přírodě, úžasný počin režiséra Mariána Poláka
z Opatova. Vezměte s sebou děti i prarodiče a pojďte se podívat na dobrodružství zvířat a rostlin žijících u
nás zcela zblízka, Marián Polák našel „divočinu hned za dveřmi“, úžasné záběry, zajímavosti, poutavé
zpracování…, (mimo jiné ve filmu uvidíte i mnohé záběry z přírody okolo Opatova), tak tedy:

22. 3. Planeta Česko, od 19.30 h, kino Vesmír ve Svitavách
V dubnu se můžete těšit na:
13. 4. (pátek) „POSTEL PRO ANDĚLA“, od 19 h v KD v Opatově, komedie Div. souboru TYL Králíky
18. 4. (středa) od 18 h v Opatov. hospodě cestovatelská přednáška RNDr. Leoše Štefky – KUBA
29. 4. (neděle) ZÁJEZD NA JARNÍ FLORU OLOMOUC - odjezd od OÚ v 8.30 h, dále po zastávkách, návrat
po 16 h, cena dopravy: 150,- Kč (vstupné si každý platí sám na místě, případně můžete využít on-line
předprodej se slevou na www.flora-ol.cz). Přihlásit se a zaplatit zájezd na OÚ do 20. 4.

Na muzikál „Šíleně smutná princezna“, (23. 6. od 14 h, Studio DVA, Praha) zbývá už jen 10 volných
lístků, výlet s návštěvou Muzea voskových figurín nebo s projížďkou parníkem, více na www.obecopatov.cz.

VOLNOČASOVÉ CENTRUM:
MATEŘSKÉ CENTRUM - každou středu od 15 do cca 17 h si s malými dětmi můžete přijít do centra pohrát
NOVĚ od března začíná KROUŽEK PRO DĚTI DO TŘÍ LET – cvičení a tanečky u říkanek nebo písniček
s Hankou Kroupovou každý čtvrtek od 9.30 do 11.30 h. Více informací na facebooku – Dětské centrum Opatov.

TVOŘIVÉ DÍLNY PRO DĚTI A MLÁDEŽ s Lucií Musilovou pokračují - každé úterý od 15 h do cca 17 h
LETNÍ „příměstské“ TÁBORY v Opatově
Velmi rychle se obsadil tábor pro starší i malé děti (a to včetně přidaných míst!), na tyto tábory se můžete
nahlásit jako náhradníci, J. Kovářová, tel. 736 270 717 (přihlaš. i na taneční). Několik volných míst můžeme
ještě nabídnout na TANEČNÍM A POHYBOVÉM TÁBOŘE s P. Oujezským a SKAUTSKÉM TÁBOŘE s D.
Kopeckou, od 5. 3. je možné se na skautský přihlašovat na tel. 730 628 024. Tento tábor je určený pro starší
děti (8 – 14 let), které se rády pohybují, touží po, aspoň malém, dobrodružství a nevšedních zážitcích. Nebo
netouží po ničem , ale vám se zdá, že by něco takového bylo pro vaše dítě fajn, nebojte se ho přihlásit!

OBECNÍ KNIHOVNA

otevírací doba: čtvrtek 14 – 17 h

V březnu na Vás v knihovně čekají opět nové knihy!
Přijďte si např. pro nové, očekávané dílo Dana Browna - Počátek, špionážní thriller ze současnosti s názvem
Nomád nebo světový bestseller Zázračný úklid, po jehož přečtení jde prý uklízení samo . Vtipné jsou Divné
hlášky z knihkupectví, milé Psí poslání nebo Psí cesta. V naší nabídce najdete nově ovšem také Ovšem od
populárního youtubera Karla Kováře alias Kovyho, novou knihu o cestovatelských zážitcích L. Zibury - Už
nikdy pěšky po Arménii a Gruzii nebo lehké a inspirativní počtení blogerky Terezy Salto s lákavým názvem
Šlehačková oblaka. Zajímavý je román inspirovaný osudem vily Tugendhat - Skleněný pokoj a mnohé další
nové knihy. Nezapomněli jsme ani na malé čtenáře, které určitě potěší Vtipy pro děti, nová kniha o Doktoru
Proktorovi od Jo Nesba nebo, a to nejen pro děti, krásné, unikátní Mapy - Atlas světa, jaký svět ještě
neviděl!
Srdečně Vás zveme k návštěvě, Vl. Jirušová

OPATOVSKÁ HOSPODA
23. - 25. 3. (pátek - neděle) ZVĚŘINOVÝ VÍKEND
28. 3. od 15 h POSEZENÍ S HARMONIKOU
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecní úřad v Opatově děkuje A. a J.Tomiškovým za ochotu a spolehlivou distribuci obecních zpravodajů!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzávěrka příspěvků do dubnového zpravodaje je 15. 3. 2018.

