
OPATOVSKÝ  ZPRAVODAJ 

                          září / říjen 2021 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE            
 

 

KULTURNÍ DŮM 
V červenci byla dokončena výměna střešní krytiny celé budovy (1000 m²). Práce budou ještě pokračovat 
v září, kdy se zastřeší venkovní prostor za KD. 
 

SBĚRNÝ DVŮR - od 1. září ZMĚNA, sběrný dvůr OTEVŘENO VŽDY V SOBOTU od 8 do 12 h. 
S výstavbou sběrného dvora se pokračuje, aktuálně probíhají zemní práce - příprava na asfaltování celé 
plochy SD, které je naplánováno na říjen. Projekt bude pokračovat v příštím roce osazením obytné buňky, 
skladových kontejnerů, vybavením sběrného dvora, atd. 
 

Informace k popelnicím na papír budou v první půlce září ve zvláštním zpravodaji. 
 

REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY ZŠ – ve škole probíhají intenzivní práce na dokončení nejen nové 

tělocvičny, pro veřejnost připravujeme Den otevřených dveří v ZŠ  1. 10. od 15 h (přijde vám pozvánka). 
 

Možnost OČKOVÁNÍ PROTI COVIDU v Opatově 
V neděli 19. 9. by do Opatova mohl, v případě zájmu obyvatel, přijet mobilní očkovací tým. K dispozici by byl 
dvoudávkový Pfizer (věk 16+, na druhou dávku by též přijeli), jednodávkový Janssen (věk 18+). 
Pokud máte zájem, je potřeba se do 1. 9. do 15 h nahlásit na OÚ, tel. 461 593 154, 604 241 943 (starosta). 
 

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY - prezident republiky vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny 

rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020 Sb., které se budou konat: 

pátek 8. října 2021 (14.00 - 22.00 hod.) a sobota 9. října 2021 (8.00 - 14.00 hod.) 
Ve volebním okrsku č. 1 se volby do PS konají v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Opatov čp. 159. Nejpozději 
do 5. října 2021 jsou starostou obce distribuovány voličům hlas. lístky a ve dnech voleb budou voličům k dispozici i ve 
volební místnosti. Volič může požádat ze zdravotních a jiných závažných důvodů ve dnech voleb okrskovou volební 
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Možno kontaktovat na tel.: 461 593 154 nebo 739 396 672. 
 

ŠKOLNÍ JÍDELNA - placení obědů na září proběhne  ve dnech: 

úterý 31. 8. a středa 1. 9. vždy od 6.15 do 12.00 hod. 
 

VOLNOČASOVÉ CENTRUM (herna v budově obec. úřadu) je od 2. 9. každý čtvrtek od 9 do 12 h   

otevřeno jako mateřské centrum pro maminky s miminky a malými dětmi (jiný den nebo čas je dále na 
domluvě návštěvníků),  po domluvě je možno také opět pronajmout na dětské oslavy a znovu je k dispozici 
pro děti z MŠ a ZŠ (divadlo, herna při návštěvě knih., atp.), vedoucí centra:  Jana Vlčková, tel. 724 168 222.  
Činnost Dětské skupiny Sluníčko, pro kterou byly tyto prostory dva roky využívány, byla ukončena.   
 

SPORTOVNÍ KROUŽEK PRO NEJMENŠÍ při TJ Opatov, pro děti 3 – 8 let, každé úterý 16 – 17 h,             

čl. příspěvek dítě/šk. rok 300,- Kč, poprvé 7. 9. na fotbal. hřišti, bližší info Z. Matochová, tel. 732 737 977 
 

11. 9. (sobota) CYKLOVÝLET S HASIČI (pro dospělé i děti) – sraz v 9:30 h u hasičské zbrojnice 
 

SDH OPATOV nabízí pomoc při kácení stromů, cena dohodou, tel. 725 836 133, Karel Stolarik 
 

 

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

24. 9. (pátek) LAMPIONOVÝ PRŮVOD – průvod v 19 h vychází od Opatovské hospody, zakončení 

na motokrosovém závodišti - občerstvení a vystoupení „ohniváků“ z Divadla eMILLIon!  



23. 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 20. října přihlásit na OÚ                                             
(tel. 461 593 154 nebo 736 270 717). Pokud máte problém se do kulturního domu dostat (zdrav. problémy, 
pohyblivost…), můžete si při přihlášení objednat odvoz. K poslechu i tanci hraje R. Urban a L. Trejbal.       
 

13. 11. (sobota) TALK SHOW „Když princové jsou na draka“ (A. Cibulka, J. Čenský a I. Andrlová)                                                                                 
Pořádá obec Opatov, od 15 h v KD, vstupné: 150,- Kč (v předprodeji od 30. 8. na OÚ).  
 

 

OBECNÍ  KNIHOVNA                                otevírací  doba:  čtvrtek  14 – 17 h  
• už od srpna máme opět knihy z nově dodaného výměnného fondu svitavské knihovny  

• v říjnu oslavíme sedmé narozeniny knihovny - naše čtenáře potěší ale nové knihy „k narozeninám“                       
už v září – oblíbení autoři, pohodové i veselé čtení, detektivky…  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 
 

4. 9. ZAVŘENO – zajišťujeme občerstvení na akci Den otevřených dveří firmy POLAK CZ 

29. 9. a 27. 10. opět pravidelné POSEZENÍ S HARMONIKOU (každou poslední středu v měsíci od 15 h)  
22. – 24. 10. ZVĚŘINOVÉ HODY 
BOWLINGOVÁ LIGA – je v plánu od konce října, zájemci se mohou nahlásit v Opatovské hospodě 
 
 

ZPRÁVY ZÁKLADNÍ a MATEŘSKÉ ŠKOLY:                                                  
Školní rok 2021/2022 začne 1. září 2021 v 7.45 hod. 
 

ZŠ třídy a třídní učitelé:   Organizace školního roku 2021/2022 
1. třída  Mgr. Šíblová Iva   Podzimní prázdniny – 27. a 29. října 2021 
2. třída  Mgr. Šudomová Lenka    Vánoční prázdniny – 23. prosince 2021 – 2. ledna 2022 
3. třída  Mgr. Kufnerová Jitka  Pololetní prázdniny – 31. ledna 2022  
4. + 5. třída  Mgr. Marková Ivana                           Jarní prázdniny – 28. února – 6. března 2022  
6. třída Bc. Sochorová Lucie  Velikonoční prázdniny – 14. dubna 2022 
7. třída Mgr. Kopecká Dana  Vychovatelka ŠD: Sonnewendová Jitka                                                       
8. třída Mgr. Crhová Daniela  Asistenti pedagoga: Baldrychová Kristýna, DiS., Černá Simona, 
9. třída   Mgr. Haladová Petra  Tanko Jitka, Vaculíková Kateřina, Nepraš Patrik, Pelzová Markéta 

Učitelé bez třídnictví: Nepraš Patrik 
Mateřská škola:                                                                                                                                                                                 
1. třída: Pohlová Eva, Tesařová Michaela, DiS. – učitelky MŠ, Fedrselová Iva – 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 

 

                                                                               

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Děkujeme dobrovolným hasičům Opatov za pomoc při čerpání vody ze zatopeného sklepa a ostatních 
prostor, byli ochotní a milí. Děkuje rodina Patočkova 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uzávěrka příspěvků do zpravodaje na listopad / prosinec je 25. 10. 2021. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

http://www.zs-opatov.cz/

