OPATOVSKÝ ZPRAVODAJ
listopad / prosinec 2018
ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE OPATOV
Voleb se zúčastnilo 441 voličů, tj. 47,42%. Ustavující zasedání zastupitelstva s volbou
starosty, místostarosty, členů rady, kontrolního a finančního výboru proběhlo 1. 11. 2018.
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
(celkem 3284 platných hlasů)
Ing. Kovář Petr, 343 hlasů, starosta
Vostřel Zdeněk, 292 hlasů, radní
Prokop Josef, 267 hlasů, místostarosta
Vašek Josef, 243 hlasů
Prokop Jaroslav, 234 hlasů
Večeře Bedřich, 223 hlasů, radní
Havlátová Lucie, 221 hlasů
Broulík Milan, 218 hlasů
Kolda Jiří, 206 hlasů

Křesťanská demokratická unie – Čs. str. lidová
(celkem 1435 platných hlasů)
Havlát Jan, 193 hlasů
Bartoň Pavel, 187, radní
Ing. Cimburek Petr, 154
Komunistická strana Čech a Moravy
(celkem 1111 platných hlasů)
Kubešová Hana Bc., 167 hlasů
Štosek Petr, 133 hlasů
Vašek Zdeněk, 120 hlasů

5., 6. a 21. 11. je na OÚ z technických důvodů ZAVŘENO
(nejde elektrika – rekonstrukce vysokého napětí)

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OPATOV nabízí pomoc při kácení stromů, několik
hasičů má školení na práci s motorovou pilou, cena dohodou, tel. 725 836 133, K. Stolarik

MS Opatov děkuje dětem z místní mateřské školy za kaštany nasbírané pro zvěř!
24. 11. činohra Tři letušky v Paříži – pro přihlášené: zájezd se platí do 20. 11. na OÚ
(zbývá posledních 10 vstupenek - od 14 h div. MANA, hraje Div. R. Brzobohatého, situační komedie,
kde lásky přilétají a odlétají…, před představením „zastávka“ v nákup. centru, odjezd v 8 h, 600,- Kč)

1. 12. ADVENTNÍ JARMARK – v sobotu před první adventní nedělí se bude u obecního úřadu
opět konat jarmark s prodejem drobných dárků a občerstvením (svařák, čaj, „něco sladkého na zub“,
ovárek, zabíjačková polévka a točené pivo).
Jarmark a občerstvení od 16 h, v 17 h rozsvícení vánoční výzdoby. Srdečně zveme!
Pokud máte zájem na jarmarku prodávat své výrobky, přihlaste se do 20. 11. na tel. 736 270 717, rádi
přivítáme z řad místních obyvatel i další odvážné, kteří by chtěli něco nabídnout, ozvěte se, abychom
vám mohli zajistit prodejní místo (za prodejní místo se neplatí a případný výdělek zůstává prodejci).

8. 12. MIKULÁŠSKÁ DISKOTÉKA pro děti, od 15 h v KD (se soutěžemi a nadílkou)
25. 12. ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA, od 20 h v kulturním domě, pořádají hokejisté
28. 12. (změna termínu!) KONCERT PS DALIBOR od 18.30 h v kostele sv. Antonína, opata
Na přání účastníků zájezdů do divadla jsme zajistili vstupenky na lední revue:
2. 2. 2019 (sobota) SNĚHURKA NA LEDĚ, od 17 h, DRFG Arena (dříve Hala Rondo), BRNO
cena: 900,- Kč (790,- vstupenka, 110,- doprava), zájezd pořádáme s obcí Opatovec, máme k dispozici
24 vstupenek (sektor B1, řady 7 – 10), v prodeji na OÚ v Opatově již nyní

VOLNOČASOVÉ CENTRUM
Každou středu od 15 do 17 h a NOVĚ i v PONDĚLÍ otevřeno pro maminky s malými dětmi
(bližní info na fb – Dětské centrum Opatov)

Předběžně plánované Adventní dílny se z organizačních důvodů konat nebudou, případným
zájemcům se omlouváme.

8. a 9. 12. (sobota a nově neděle místo pátku) PŘEDVÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ
Sobotní termíny jsou téměř obsazené, volných je ještě několik termínů v neděli.
Od 9 do 13 h se vám bude věnovat fotograf Pavel Juřík. Na vyfotografování sebe, celé rodiny, dětí…, se můžete
objednat na tel. 736 270 717. Samotné fotografování je zdarma, platíte za zpracované fotografie, v nabídce jsou
fotografie různých rozměrů, fotografie zpracovaná jako obraz na pevné desce…, ceník bude podobný min. roku,
koncem listopadu ho najdete na www.obecopatov.cz.

14. 12. ZPÍVAJÍCÍ MÍSY – předvánoční relaxační koncert od 18 h ve volnočas. centru
Z kapacitních důvodů, je potřeba se do 10. 12. přihlásit na tel. 736 270 717, vstupné 50,- Kč.
Při poslechu můžete sedět nebo relaxovat vleže (vezměte si s sebou karimatku, deku, atp., aby vám bylo
příjemně). Tóny tibetské zpívající mísy (tradiční lidový nástroj ze slitiny kovů) jsou díky svým vibracím léčivé,
obnovují harmonickou frekvenci těla, každá je jedinečná, všechny jsou ale nádherné. Smyslem koncertu je
navodit v posluchačích pocit klidu a harmonie. Přijďte si „udělat dobře na duši“!

21. 12. od 9.30 h „BÍLÉ PŘÁNÍ“, předvánoční pohádka divadélka Jójo, vstupné 45,- Kč

OBECNÍ KNIHOVNA

otevírací doba: čtvrtek 14 – 17 h

1. 11. 2018 začala opět Velká čtenářská soutěž pro děti a mládež (bude se konat do konce
dubna 2019). Soutěž je určena pro děti a mládež do 18 let, nejen z místní ZŠ nebo z Opatova.
Info pro účastníky: “Můžeš číst, co chceš! “, podmínkou je pouze registrace v naší knihovně.
Čeká vás zajímavé bodování a lákavé ceny, těšíme se na vás!
Vlasta Jirušová, vedoucí knihovny

OPATOVSKÁ HOSPODA
9. – 11. 11. (pátek – neděle) SVATOMARTINSKÁ HUSA (v pátek akce začíná od 15 h)
21. 11. (středa) ZAVŘENO celý den (nejde elektrika)
28. 11. (středa) od 15 h POSEZENÍ S HARMONIKOU
30. 11. (pátek) ZAVŘENO od 15 h (firemní akce)
13. 12. (čtvrtek) ZAVŘENO celý den (firemní akce)
21. 12. (pátek) ZAVŘENO od 15 h (firemní akce)
28. 12. (pátek) PŘEDSILVESTR v kulturním domě
vstupné 200,-Kč/os., v ceně raut a hudba, rezervace nutná (tel. 603 862 694)

24. a 25. 12., 31. 12. a 1. 1. ZAVŘENO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit s naším zesnulým, panem Josefem Škávou,
sousedům, přátelům a známým, za květinové dary a projevy soustrasti.
rodina Škávova a Pleskotova

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Příspěvky do velkého zpravodaje za rok 2018 je potřeba dodat do 11. 11.!!!
(zasílejte na adresu volnocasovecentrum@email.cz)

Změna četnosti vydávání obecního zpravodaje – bude vycházet vždy jednou za dva měsíce.
Uzávěrka příspěvků do zpravodaje na leden/únor je 20. 12. 2018.

