
OPATOVSKÝ  ZPRAVODAJ 

                          září / říjen 2022 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE    
 

PLÁNOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE – bylo dokončeno, právě probíhá… 
Nové dětské hřiště v dolní části obce – děkujeme občanům za návrhy, podle nich zpracujeme celkové 
řešení, které bude projednáno s veřejností 27. 9. od 17 h přímo na hřišti a poté na zastupitelstvu obce. 
 

Opravy vodovodu a komunikací 2022 – pokračování oprav vodovodního řadu 
Byl dokončen úsek č. 3 (JP-Prolak – č.p. 152) a na úsek č. 4 (B. Večeře – MŠ) byla schválena dotace na rok 
2023 ve výši 395 000,- Kč z Pardubického kraje (rozpočet 2 mil Kč). 
Po dokončení oprav vodovodu následovala oprava komunikací 7. etapa: za obecním úřadem, ulice od  
č.p. 152 po firmu JP-Prolak, dále od firmy JP-Prolak po fotbalové hřiště, včetně napojení na hlavní silnici u 
Černohorské restaurace a parkoviště pod hřbitovem, dotace 2 mil. Kč z MMR. 
Současně byl, ve spolupráci a za finanční spoluúčasti firmy JP-Prolak, stávající nevyhovující most překlenut 
železobetonovou deskou, rozšířen a doplněn o nové zábradlí. Byla rozšířena také parkovacích místa, která 
mohou využívat i návštěvníci ordinace dětské lékařky. 
 

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ  
Rozhodnutím prezidenta republiky publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 81/2022 Sb. byly dne 13. dubna 
2022 vyhlášeny volby do zastupitelstev obcí, které se budou konat:  

pátek  23. září 2022 (14.00 - 22.00 hod.) 
sobota  24. září 2022 (  8.00 - 14.00 hod.) 
Ve volebním okrsku č. 1 se volby do zastupitelstva obce konají v zasedací místnosti budovy Obecního 
úřadu Opatov čp. 159. Nejpozději do 20. září 2022 jsou starostou obce distribuovány voličům hlasovací 
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. číslech: 461 593 154, 739 396 672. 
 

ŠKOLNÍ JÍDELNA - placení obědů na září: středa 31. 8. a čtvrtek 1. 9. vždy od 6.30 do 13.00 hod. 

Cena obědů - změna: pro důchodce 61 Kč (+ dovoz 9 Kč), cizí strávníci 70 Kč, cena pro děti viz Zprávy ZŠ  
 

10. 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 
 

16. 9. (pátek) Pohádka ze psí boudy, divadélko Jójo, od 9.30 h ve volnočas. centru, vstupné 60,- Kč 
 

30. 9. (pátek) LAMPIONOVÝ PRŮVOD 
- od 17 h pro vás členové RC Trial a Expedice klub Svitavy na motokrosovém závodišti v Opatově připravili 
ukázku elektro 4x4 off road modelů aut v meřítku 1/10 s možností si některá auta vyzkoušet 
v připraveném těžkém terénu. K vidění budou makety reálných vozidel s plnohodnotným podvozkem 4x4, 
svítícími světly, funkčními navijáky a spoustou doplňků! 
- v 19 h lampionový průvod - změna! průvod vychází z motokrosového závodiště  
- zakončení na závodišti – ohňostroj, možnost zakoupení občerstvení 
  

8. 10. (sobota) SETKÁNÍ SENIORŮ  -  od 15 hodin v kulturním domě 

Přijďte se pobavit, zazpívat a zatančit! Hrát vám bude R. Urban a L. Trejbal a v programu bude mimo 
tradičních soutěží i tombola. Vstupné (pro místní): 100 Kč (večeře, káva, čaj, koláče, hudba), platí se až na 
místě. Do konce září je potřeba se přihlásit na obecním úřadě, tel. 461 593 154, při přihlášení si můžete 
objednat odvoz. (Pro návštěvníky, kteří nejsou z Opatova je vstupné 300 Kč.)  
 



15. 10. Zájezd do Prahy na muzikál Láska nebeská, VYPRODÁNO 
Info pro účastníky: odjezd v 8 od OÚ (dále po zastávkách, jako vždy) 
 

22. 10. (sobota) DRAKIÁDA, od 14 h na motokros. závodišti, více info na plakátech před akcí 
 

TJ OPATOV  
TJ Opatov pořádá nábor mládeže formou tréninkových jednotek pro nově příchozí děti.  
První trénink ve čtvrtek 8. 9. od 16 h, kontaktní osoba: Jan Havlát, tel. 732 334 642. 
 

TERMÍNY ZÁPASŮ MUŽI: 
3. 9. Opatov – H. Újezd (17 h), 17. 9. Opatov – Jevíčko (15.30 h), 24. 9.  Opatov – Dlouhá Loučka (15.30 h), 
8. 10. Opatov - Borová (15 h), 22. 10. Opatov – Polička B (14.30 h) 
 

SPORTOVNÍ KROUŽEK pro nejmenší děti začíná v pondělí 19. 9. od 16 do 17 h         
Bližší info Z. Matochová, tel. 732 737 977. 
 

OPATOVSKÁ HOSPODA 
 

září – steakový víkend 
říjen – zvěřinové hody, bowlingový turnaj a zahájení bowlingové ligy 
28. 9. a 26. 10. opět pravidelné POSEZENÍ S HARMONIKOU (každou poslední středu v měsíci od 15 h)  
 

ZPRÁVY ZÁKLADNÍ a MATEŘSKÉ ŠKOLY:                                                  
Školní rok 2022/2023 začne 1. září 2022 v 7.45 hod. 
 

Třídy a třídní učitelé:     
1. třída  Mgr. Šudomová Lenka  Učitelé bez třídnictví: Nepraš Patrik 
2. + 3. třída Mgr. Šíblová Iva     Vychovatelka ŠD: Sonnewendová Jitka   
4. třída  Mgr. Kopecká Dana, DiS  Asistenti pedagoga: Šplíchalová Kristýna, DiS, Černá Simona,  
5. třída   Mgr. Marková Ivana                           Tanko Jitka, Vaculíková Kateřina, Pelzová Markéta,  
6. třída Mgr. Haladová Petra  Fabiánková Romana, Sobková Kateřina 
7. třída Bc.    Sochorová Lucie                                                       
8. třída Mgr. Faršolasová-Žáčková Denisa  
9. třída   Mgr. Crhová Daniela      

Mateřská škola:                                                                                                                                                                                 
1. třída: Pohlová Eva, Tesařová Michaela, DiS – učitelky MŠ, Fedrselová Iva – asistent pedagoga                                                                
2. třída: Bc. Holasová Denisa – vedoucí učitelka MŠ, Šplíchalová Kristýna, DiS – učitelka MŠ 
 

Organizace školního roku 2022/2023    Ceny obědů platné od 1. 9. 2022: 
Podzimní prázdniny – 26. a 27. října 2022   MŠ děti do 6 let  38,- Kč 
Vánoční prázdniny – 23. prosince 2022 - 2. ledna 2023   děti od 6 let  41,- Kč 
Pololetní prázdniny – 3. února 2023         ZŠ  děti 7 – 10 let  27,- Kč 
Jarní prázdniny – 6. - 12. března 2023     děti 11 – 14 let 28,-Kč 
Velikonoční prázdniny – 6. dubna 2023     děti nad 15 let  31,- Kč 
Plánované dny ředitelského volna: 18. 11. a 22. 12. 2022 Platba obědů na září (v hotovosti) 31. 8. a 1. 9. 
 

(Od 1. 10. 2022 se budou obědy platit bezhotovostně. Během září dostanou děti číslo účtu a variabilní symbol.) 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vážení rodiče, 
protože i dnes je křesťanství jedním z hlavních pilířů evropské kultury, nabízíme i v letošním školním roce 2022/2023 
možnost setkávání Vašich dětí na faře v Opatově. Výuka je formou kroužku, kde mají děti možnosti seznámit se 
s dějinami křesťanství, poznat životní postoje a jednání na základech biblického poselství a křesťanské tradice a získat 
orientaci při hledání základních lidských hodnot a duchovního světa. Součástí kroužku je také tvoření, ztvárnění 
biblických příběhů, písničky... Setkávání nabízíme pro každého. Mohou se tedy přihlásit i nepokřtěné děti. Nejedná se 
ale o přípravu na křest. Bližší podrobnosti vám sdělíme na t.č. 731 402 264, kde domluvíme termín. 
Pokoj a dobro přeji, P. Ľubor Schlossár - farář a sestra Pavla - katechetka. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uzávěrka příspěvků do zpravodaje na listopad / prosinec je 20. 10. 2022. 


