
OPATOVSKÝ  ZPRAVODAJ 

               červenec/srpen 2018 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 
 

REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE je téměř u konce, během následujícího 
měsíce bude stavba zkolaudována, požádáme o proplacení schválené dotace ve výši 
3 226 tis. z programu IROP a naši dobrovolní hasiči se budou moci „nastěhovat“. 
 

V červenci bude na 3 místech zahájena REKONSTRUKCE ČÁSTI VODOVODNÍHO 
ŘADU (od vodojemu k firmě JP PROLAK, od bývalého vrtu pod farmou směrem k 
obci a u základní školy) v celkové délce 1 400 m. Rozpočet akce je 3 770 tis. a 
schválená dotace Pardubického kraje činí 1 880 tis., dodavatelem akce je firma 
Building Expert s.r.o., Pardubice. 
 

REALIZACE 4. ETAPY OPRAV MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ (v letošním roce na 10 
místech) je plánována na červenec a srpen. Z důvodu nejnižší cenové nabídky, byla 
ve výběrovém řízení jako dodavatel oprav vybrána firma M-Silnice a.s. Pardubice, 
rozpočet 1 254 tis. bez DPH. 
 

NABÍZÍME K PRODEJI TRAKTOROVÝ KONTEJNEROVÝ NÁVĚS, cena 300 tis. Kč + DPH, 
podrobné info na OÚ. 
 

Fotky (nejen) 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! 
 

V průběhu července se v Opatově budou konat letní tábory pro děti. Když táborníky 
potkáte, prosíme o ohleduplnost a zvýšenou pozornost a klidně nám zamávejte . 
Janě a Pavlovi Bartoňovým děkujeme opět za pěkný finanční příspěvek! 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

7. 7. (sobota) 7. ročník fotbalového turnaje STARÝCH GARD 
Memoriál Pavla „Půči“ Poláka, od 10 h na fotbalovém hřišti TJ Opatov, 

bohaté občerstvení zajištěno, pořadatelé srdečně zvou! 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

OBECNÍ  KNIHOVNA                                otevírací  doba:  čtvrtek  14 – 17 h   
 

UPOZORNĚNÍ pro naše pravidelné návštěvníky: ve čtvrtek 5. 7. bude knihovna 
zavřená. Jinak si ale můžete během celých prázdnin přijít pro pěkné letní čtení, 
stejně, jako minulý rok, bude otevřeno v červenci i srpnu.        

http://www.obecopatov.cz/


OPATOVSKÁ HOSPODA 
 

27. 6. (středa) od 15 h POSLEDNÍ HARMONIKY před prázdninovou přestávkou 
 

29. 6. (pátek) VI. ročník PIVNÍHO FESTIVALU OPATOVSKÉ HOSPODY        

 od 17 h na motokrosovém závodišti 

 více než 12 druhů piva 

 udírna, gril, pečené koleno, hranolky 

 soutěže pro dospělé 

 pro děti maxi skluzavka a (nejen) pro děti střelnice Buffalo – Bill 

 hudební produkce: Radek Urban a Lukáš Trejbal 
 

11. 8. (sobota) LETNÍ KINO na motokrosovém závodišti                                                       

(program najdete před akcí na plakátech, fb a webové stránce obce) 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Po delší době plánujeme ZÁJEZD DO ITÁLIE do naší partnerské obce 
COLVERDE (dříve Drezzo) 27. – 30. 9., přihlásit se může kdokoli!                                                                   
(dobrá zpráva pro zájemce – v pátek 28. 9. je st. svátek, tj. případně stačí jeden den dovolené ) 
                                                                                                                                                                                             

Ve čtvrtek brzy ráno odjezd z Opatova, příjezd do Colverde ve večerních hodinách.                                                                                                                                                                      

Předběžný program: prohlídka obce Colverde (tj. spojené obce Drezzo + Gironico + Paré), návštěva 

školy, večerní zábava, fotbalový zápas – žáci, výlet a další program bude upřesněn ve zpravodaji 

v září. V sobotu večer odjezd, návrat do Opatova v neděli okolo poledne.                                                    

Účastníci platí příspěvek na dopravu, každý si sám zajišťuje cestovní pojištění do zahraničí (musí 

mít všichni!), platný občanský průkaz nebo cestovní pas, dárek pro ubytovatele a osobní výdaje 

cestou. V Colverde je všechno ostatní (ubytování, strava) zajištěno.                            

Cena (příspěvek na dopravu): 2000,- Kč/dospělý, 1000,- Kč/dítě (do 15 let) 

Přihlásit se a zaplatit zájezd můžete na OÚ do 20. září (počet míst je omezen 

kapacitou autobusu a možnostmi ubyt., tj. doporučujeme se přihlásit co nejdříve).                                                                                                                                                                       

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po prázdninách a na podzim se mimo tradičních akcí jako je Lampionový průvod, 

Setkání seniorů nebo Adventní jarmark, můžete těšit např. na: velké závody - 

Mezinárodní motokrosové mistrovství ČR a Hard Dog Race (mezinárodní překážkový 

závod se psy), dva zájezdy do Prahy do divadla (muzikál Královna Kapeska – říjen, 

komedie Tři letušky v Paříži - listopad), v listopadu budou zase taneční, v prosinci 

opět relaxační koncert Zpívající mísy…  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Další zpravodaj vyjde na konci srpna, uzávěrka příspěvků je 24. 8. 2018. 


