OPATOVSKÝ ZPRAVODAJ
říjen 2017
ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
- opravy místních komunikací - práce budou dokončeny během října (krajnice, terénní úpravy)
- probíhá realizace projektu "Vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro
obec Opatov", tzn. nové bezdrátové rozhlasy po celé obci a digitální povodňový plán (proto se již staré a
nefunkční rozhlasy neopravují), termín dokončení – listopad
- byla zahájena rekonstrukce hasičské zbrojnice a pokračuje mapování hranic pozemků

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OPATOV nabízí pomoc při kácení stromů v zahradách atp., osm
hasičů má školení na práci s motorovou pilou, cena dohodou.

27. 9. (středa) LAMPIONOVÝ PRŮVOD - průvod vychází jako obvykle v 19 h z autobusové zastávky u
Kučerů, zakončení na motokrosovém závodišti, občerstvení zajištěno, pro děti zdarma.

NÁVŠTĚVA ITALŮ
Od 28. 9. do 1. 10. budou v Opatově „naši“ Italové  z Drezza. Provedeme je Opatovem (mimo jiné
navštíví OÚ, knihovnu, ZŠ, MŠ, motokros. závodiště a Opatov. hosp.), podívají se do Litomyšle a Kroměříže.

Vás všechny srdečně zveme v pátek 29. 9. na SVATOVÁCLAVSKOU ZÁBAVU,
kde se s nimi můžete potkat. Přijďte se pobavit, ať už sami nebo společně s Italy, v kulturním domě
Vám od 19 h (do 24 h) bude hrát skupina ROTOPED, vstupné 50,- Kč, občerstvení zajištěno.

7. 10. SETKÁNÍ SENIORŮ - obec Opatov zve od 15 hodin všechny důchodce z Opatova do
kulturního domu, k poslechu i tanci hraje Malý taneční orchestr z České Třebové a tentokrát Vás
svým vystoupením přijdou potěšit také děti z MŠ a ZŠ. Pro seniory z Opatova je setkání
s pohoštěním zdarma, jen je potřeba se do středy 4. 10. přihlásit na OÚ nebo na tel. 736 270 717.
Pokud máte problém se do kulturního domu dostat (zdravotní problémy, pohyblivost…), můžete si
při přihlášení objednat odvoz. Další zájemci, kteří nejsou z Opatova nebo ještě nejsou důchodci a rádi by
přišli, se mohou do 4. 10. také přihlásit se zaplacením vstupného 150,- Kč/os. (v ceně je i občerstvení).

Přijďte se potkat s těmi, co jste už třeba dlouho neviděli, pobavit se, srdečně Vás zveme!

VOLBY do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Rozhodnutím prezidenta republiky publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 135/2017 byly dne 2. května 2017
vyhlášeny volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Ve volebním okrsku č. 1 se volby konají
v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Opatov, čp. 159.

Konání voleb:

pátek
sobota

20. října 2017 (14.00 – 22.00 hod.)
21. října 2017 (8.00 – 14.00 hod.)

Právo volit: Voličem je státní občan České republiky, který ke druhému dni voleb dosáhl věku 18 let. Nejpozději do 17.
října 2017 jsou starostou obce distribuovány voličům hlasovací lístky a ve dnech voleb budou voličům k dispozici i ve
volební místnosti. Volič může požádat ze zdravotních důvodů a jiných závažných důvodů ve dnech voleb okrskovou
volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost - možno kontaktovat na tel. čísle: 461 593 154.

4. 11. muzikál „MADAGASKAR“ - info pro přihlášené - od 9. do 20. 10. se na OÚ V Opatově
doplácí muzikál (děti 440,-/dosp. 590,- Kč), při doplacení si vyberete místo v hledišti a v autobuse.
4. 11. odjezd v 8.30 h od OÚ, dále po zastávkách, v Pardubicích volný čas např. na nákupy, muzikál začíná
ve 14 h (Tipsport arena Pardubice). Uvolnila se 4 místa, v případě zájmu volejte 736270717.

VOLNOČASOVÉ CENTRUM
Od září je zase každou středu od 15 h centrum otevřené pro maminky s malými dětmi.

2. 10. opět začíná ANGLIČTINA pro ty, kdo stále rádi začínají  a bude probíhat každé pondělí
od 17 do 18 h v učebně volnočasového centra, vyučuje Mgr. Dana Kopecká

10. 10. od 18 h ve volnočasovém centru opět přednáška Davida Bulvy, tentokrát na téma
„Techniky emoční svobody - ENERGETICKÁ PSYCHOLOGIE“
Přijďte se seznámit s revoluční terapeutickou technikou, která v sobě spojuje prvky PSYCHOLOGIE a znalosti TRADIČNÍ ČÍNSKÉ
MEDICÍNY, přijďte se dozvědět, v čem může pomoci na úrovni PSYCHICKÉ i FYZICKÉ, podívat se na UKÁZKU terapeutické práce, a
jako BONUS se naučit, jak si rychle a svépomocí poradit s ALERGIEMI různého druhu! Přijďte si POSLECHNOUT, jak se
řeší strachy a fobie, úzkosti, panické poruchy (ataky), sociální fobie, deprese, závislosti (kouření, alkoholismus atd.), nadváha,
traumata, poúrazové a pooperační bolesti, nízké sebevědomí, vztahy, chronické nemoci, kožní problémy, migrény, poruchy
učení, ženské problémy, potíže s otěhotněním, dětské problémy a další. David Bulva, člen profesionálního týmu terapeutů

Institutu energetické psychologie Z. KATAYAMA, www.eft-svitavy.cz, www.terapie-svitavy.cz, vstupné: 60,- Kč

18. 10. od 8.30 h divadélko Jójo „POHÁDKA O PALEČKOVI“, vstupné 45,- Kč
FOTBAL: 7. 10. Opatov - Bystré 15.30 h, 21. 10. Opatov - Dl. Loučka 15 h, 4. 11. Opatov - Měst. Trnávka

OBECNÍ KNIHOVNA




otevírací doba: čtvrtek 14 – 17 h

TENTO TÝDEN, tj. čtvrtek 28. 9. (státní svátek), JE OTEVŘENO!
v říjnu OSLAVUJEME Týden knihoven a třetí narozeniny naší knihovny!
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 !
v listopadu začne zase soutěž pro děti (více info v dalším zpravodaji)
od 5. října na vás v knihovně bude čekat téměř stovka nových knih! Těšit se můžete na nová díla
oblíbených autorů (např. Nesbo, Cassová, Vondruška, Moyesová, Rowlingová, Woodová, Třeštíková).
V nabídce budou také válečné a špionážní romány, další dílo od autora Dívky ve vlaku, pokračování série
Milénium, ale i pohodové čtení nejen pro ženy a např. životopis Messiho, cestopis od reportérky Pavly
Jazairiové, apod. Pro děti máme také pěkné nové čtení - další díl Aničky, Deníku malého poseroutky,
novou knihu o Martince, ale i dětské detektivky a třeba krásné pohádkové Ledové království…
Přijďte, určitě si vyberete, těšíme se na Vás, Vlasta Jirušová a Líba Barešová

OPATOVSKÁ HOSPODA
27. 9. opět začíná pravidelné POSEZENÍ S HARMONIKOU (od 15 h)
30. 9. (sobota) ZAVŘENO – svatba
4. 10. (středa) SVÁTEK PIVOVARU BERNARD – od 17 h pivo za 15,- Kč (do vyprodání zásob)
25. 10. POSEZENÍ S HARMONIKOU
3. - 4. 11. BOWLING - TURNAJ DRUŽSTEV, zájemci se mohou hlásit a zarezervovat termín
v Opatovské hospodě, na tel. 603 862 694, 3členná družstva (muži, ženy, smíšená), startovné 100,Kč / osoba, listopad - zahájení bowlingové ligy

DO KONCE ROKU JEŠTĚ PLÁNUJEME:
17. 11. Zpívající mísy – relaxační koncert  ve volnočas. centru, 18. 11. Hasičské rockování,
koncert sk. OurA.S. a THERAPHOSSA, 25. 11. Adventní jarmark, 1. a 2. 12. Vánoční fotografování
(přihlašování už je možné na tel. 736 270 717, J. Kovářová), 2. 12. Mikulášská diskotéka pro děti,
10. 12. Vítání občánků, 13. 12. Předvánoční pohádka div. Jójo, 25. 12. Štěpánská zábava,
28. 12. PS Dalibor koncert
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rodina Kseňákova děkuje za účast a květinové dary při posledním rozloučení s paní Pavlou Kseňákovou.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzávěrka příspěvků do listopadového zpravodaje je 25. 10. 2017.

