
OPATOVSKÝ  ZPRAVODAJ 

           listopad / prosinec 2019 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE          
 

ČIPOVÁNÍ PSŮ – v naší obci proběhne čipování psů (MVDr. Nejezchleb), předpokládaná cena čipu je 420,- 
Kč. Pokud máte o tuto službu zájem, nahlaste se do 8. 11. na OÚ (tel. 461 593 154 nebo e-mail: 
obecopatov@cmail.cz). Termín a místo čipování bude následně zveřejněno na vývěskách, webových 
stránkách obce a vyhlášeno rozhlasem. 
 

Vyhlašujeme SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ OPATOVSKOU KŘÍŽOVKU. Tři nejlepší budou odměněni a křížovka bude 
zveřejněna ve velkém (barevném) zpravodaji. Do 10. 12. můžete své výtvory odevzdat na obecním úřadě 
nebo poslat na adresu: volnocasovecentrum@email.cz 
Podmínky soutěže: tajenka se musí týkat Opatova, musí se skládat alespoň ze tří slov a celá křížovka by 
velikostí měla být na jednu stránku (A4 na výšku) nebo její polovinu (A5 na šířku). Bonusové body 
v hodnocení získá křížovka, kde všechna (nebo většina) použitých slov bude mít souvislost s Opatovem, dále 
např. vtipná křížovka, atp., nápaditosti se meze nekladou. Soutěž není omezena věkem. 
 

NABÍZÍME JEŠTĚ 8 VOLNÝCH VSTUPENEK NA ZÁJEZD DO DIVADLA 
23. 11. (sobota) komedie PŘÍSNĚ TAJNÉ ANEB ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU, od 15 h (do 17,30 h včetně 
přestávky), Strašnické divadlo (Praha), cena: 550,- Kč, odjezd z Opatova v 8 h 
Komedie vtipem podobná úspěšným Třem letuškám… v minulém roce (od stejného autora + režie                            
H. Gregorová), jen v jiném, renovovaném divadle. V tomto termínu už bude Praha předvánoční, počítáme 
s rozchodem v centru a potom přejezdem do divadla, které je mimo centrum.  
 

29. 11. (pátek) RAMPOUCHOVÁ POHÁDKA divadélka Jójo, ve volnoč. centru od 9.30 h, vstupné 45,- Kč 
 

30. 11. ADVENTNÍ JARMARK – v sobotu před první adventní nedělí se bude u obecního úřadu opět konat 
jarmark s prodejem drobných dárků, svíček, floristického zboží, věnců, vánoční výzdoby 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 (rukodělné výrobky, perníčky nebo 
jiné pečivo…) nabídnout, ozvěte se, abychom vám mohli zajistit prodejní místo (za prodejní místo se neplatí 
a případný výdělek zůstává prodejci). Letos náš pan farář Zd. Šilhánek požehná nejen vánočnímu stromu, 
ale potom (po 17 h) zájemcům v prodejním stanu požehná adventní věnce (můžete si přinést, koupit…) – 
adventní věnec je symbolem naděje, přináší požehnání domovům… 
 

7. 12. (sobota) MIKULÁŠSKÁ DISKOTÉKA pro děti, od 15 h v KD (se soutěžemi a nadílkou) 
 

13. 12. (pátek) ZPÍVAJÍCÍ MÍSY – předvánoční relaxační koncert od 18 h ve volnočasovém 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“! 
 

27. 12. (pátek) KONCERT PS DALIBOR od 18 h v kostele sv. Antonína, opata 

27. 12. (pátek) PŘEDSILVESTR Opatovské hospody od 19 h v kulturním domě, více info níže 
24. 1. 2020 (pátek) ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA bez Štěpána, od 20 h v KD pořádají hokejisté,                                              
                                      vstupné 70,- Kč, hraje Radek Urban, Lukáš Trejbal 

21. 2. (pátek)  HASIČSKÝ PLES 
14. 3. (sobota)  FOTBALOVÉ ŠIBŘINKY 
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BRUSLENÍ V ČESKÉ TŘEBOVÉ 
Stejně, jako každý rok, obec zajistila    21. 12. 2019 13:30 – 15:30 hod. 
pronájem zimního stadionu v České Třebové.   28. 12. 2019 13:30 – 15:00 hod. 
Bruslení pro občany Opatova je zdarma    11. 1. 2020 13:30 – 15:00 hod. 
v následujících termínech:     25. 1. 2020 13:30 – 15:00 hod.  
 

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 
 

PODĚKOVÁNÍ 
Děkujeme obecnímu úřadu, starostovi a děvčatům z kulturní komise za krásnou akci! I letošní Setkání 
seniorů se nám moc líbilo, krásně hrála hudba, byla výborná večeře, báječně jsme se pobavili a ještě nás 
hasiči odvezli domů! Děkujeme, že to pro nás děláte a těšíme se na příště!                      senioři z Opatova 
 

FARNÍ ÚŘAD  

 

Vánoční bohoslužby, na které jste všichni srdečně zváni, budou 24. 12. "půlnoční" ve 21.00,  
25. 12. o Slavnosti Narození Páně v 9.00 a o Svátku sv. Štěpána v 7.45 h.                                                                              
V pátek 27. 12. koncert PS Dalibor v 18.00 h.                                                                                                                                       
31. 12. na Silvestra poděkujeme za prožitý rok děkovnou bohoslužbou v 17.00 h. 
1. 1. 2020 si budeme vyprošovat Boží požehnání a ochranu Panny Marie do Nového roku mší svatou v 9.00. 
V neděli 19. 1. poutní slavnost ke cti sv. Antonína, opata v 10.30 ve farním kostele. 
 

OBECNÍ  KNIHOVNA                                otevírací  doba:  čtvrtek  14 – 17 h   
 

Velká čtenářská soutěž opatovské knihovny pro děti a mládež začíná 7. 11. 2019 a končí 7. 5. 2020. 
V průběhu šesti měsíců děti (ve čtyřech kategoriích) čtou knihy z připraveného seznamu téměř stovky knih 
a soutěží, kdo jich přečte nejvíce. Letos máme i zvláštní kategorii, které se mohou zúčastnit celé třídy. 
Jedinou podmínkou účasti v soutěži je registrace v naší knihovně. Přesná pravidla najdete v knihovně, v ZŠ a 
na webových stránkách obce. Všem účastníkům držíme palce ! 
 

 

Jedna ze tříd místní MŠ se pod vedením p. uč. M. Tesařové se ve spolupráci s knihovnou účastní 
celostátního projektu Celé Česko čte dětem, už proběhla třetí hodina a děti to moc baví! 
 
 

Knihovna bude mít otevřeno i přes vánoce, tj. i ve čtvrtek 26. 12.! 
 

ZPRÁVY ZÁKLADNÍ a MATEŘSKÉ ŠKOLY:                                                              
 

Srdečně zveme všechny do školy na tradiční vánoční dílny spojené s prodejní výstavou prací žáků naší školy. 
Dílny se uskuteční dne 12. prosince 2019 od 15.00 hod.  
Přijďte si koupit malou drobnost, posedět při čaji, kávě či punči a strávit s námi příjemné odpoledne. 
 

OPATOVSKÁ HOSPODA 
9. – 10. 11. (sobota – neděle) SVATOMARTINSKÁ HUSA  

27. 11. a 27. 12. (středa) od 15 h POSEZENÍ S HARMONIKOU 

27. 12.  PŘEDSILVESTR od 19 h v kult. domě, vstupné 300,- Kč/os., rezervace nutná (tel. 603 862 694) 

8. 11. zavřeno od 16 h (firemní akce) 

12. 12. zavřeno od 14 h (firemní akce) 
13. 12. zavřeno od 17 h (firemní akce) 

19. 12. zavřeno od 14 h (firemní akce)   
20. 12. zavřeno od 16 h (firemní akce) 
ZAVŘENO: 23. - 25. 12. (vánoce), 31. 12. (Silvestr), 1. 1. 2020 (Nový rok)  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ZMĚNA TERMÍNU – NA VELKÝ ZPRAVODAJ za rok 2019 se můžete těšit začátkem února, proto se 
termín uzávěrky příspěvků do tohoto zpravodaje mění na 10. 1. 2020. 


