OPATOVSKÝ ZPRAVODAJ
listopad / prosinec 2017
ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, které byly v plánu na letošní rok, jsou ukončeny a do
konce roku bude připraven projekt a žádost o dotace na opravy dalších komunikací v příštím roce.

NOVÉ ROZHLASY – během října byly po celé obci instalovány nové bezdrátové rozhlasy. Do
konce listopadu jsou rozhlasy ve zkušebním provozu a během tohoto měsíce je potřeba zjistit, jak
rozhlasy ve kterém místě fungují (celkem se jedná o 60 míst). Žádáme proto občany o spolupráci,
pokud u vás není rozhlas slyšet nebo je slyšet špatně, sdělte prosím na OÚ. Nastavení rozhlasů
v jednotlivých místech bude dle připomínek během prosince upraveno tak, aby byl jejich provoz
optimální a sloužily ke spokojenosti občanů.

HASIČSKÁ ZBROJNICE – předpokládané dokončení rekonstrukce duben/květen 2018.
MAPOVÁNÍ HRANIC POZEMKŮ, tj. digitalizace, byla v terénu pro letošní rok ukončena a
bude pokračovat opět v příštím roce na jaře.

FOTOGRAFIE z akcí v Opatově - na www.obecopatov.cz / facebook najdete pěkné video
z lampionového průvodu, fotky z italské návštěvy, ze setkání seniorů a říjnových akcích v centru a
knihovně (fotky budou také na vývěskách) - podívat se můžete, i když sami na facebooku nejste, když
„půjdete“ na stránky obce Opatov, stačí kliknout na ikonu facebook v pravém sloupečku.

PODĚKOVÁNÍ – hasičům děkujeme za ochotu a zajištění dopravy seniorů a Italů, AMK Opatov,
Jar. Prokopovi, M. Martinovi za občerstvení pro děti na lampionovém průvodu!
MS Opatov děkuje dětem z místní mateřské školy za kaštany nasbírané pro zvěř!

9. 11. – 7. 12. TANEČNÍ V OPATOVĚ
Pro začátečníky i pokročilé tanečníky pořádáme kurz společenských tanců (polka, valčík, waltz, atp.)
pod vedením tanečních mistrů Jaroslavy a Petra Knířových z České Třebové. Bude probíhat v
kulturním domě vždy ve čtvrtek od 19.30 h v termínech 9. 11., 16. 11., 23. 11., 30. 11. a 7. 12.
(5 večerů po 2 hodinách). Přihlásit se může kdokoliv - bez ohledu na věk nebo taneční zdatnost .
Cena: 600,- Kč za pár, přihlásit se a zaplatit kurzovné je potřeba nejpozději do 8. 11. na OÚ
v Opatově, minimální počet přihlášených je 10 párů, případné info na tel. 736 270 717.

11. 11. SVATOMARTINSKÁ DISKOTÉKA, pořádá TJ Opatov, v kulturním domě od 21 h,
hraje DJ Standa, vstupné 50,- Kč, Martinové zdarma!

17. 11. ZPÍVAJÍCÍ MÍSY - podzimní relaxační koncert od 18 h ve volnočasovém centru
Z kapacitních důvodů centra, je potřeba se do 16. 11. 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“!

18. 11. HASIČSKÉ ROCKOVÁNÍ od 20 h v KD Opatov, hrají skupiny OurA.S., Dragon, Syenit,
vstupné dobrovolné

25. 11. ADVENTNÍ JARMARK – poslední listopadovou sobotu se bude u obecního úřadu opět
konat jarmark s prodejem drobných dárků, floristických výrobků a občerstvením (svařák, čaj, „něco
sladkého na zub“ a také 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 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 (nic za něj neplatíte a případný výdělek je také váš).

2. 12. PŘEDVÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ V CENTRU
V sobotu 2. 12. opět proměníme volnočasové centrum v ateliér a vy se můžete objednat na
vyfotografování sebe, celé rodiny, dětí…, na tel. 736 270 717. Od 9 do 20 h se vám bude věnovat
fotograf Pavel Juřík. Samotné fotografování je zdarma, platíte za zpracované fotografie, ceník najdete
na www.obecopatov.cz. V nabídce jsou fotografie různých rozměrů, fotografie zpracovaná jako obraz
na pevné desce, kalendář na rok 2018… Letos budeme fotit v barvách: světle šedé pozadí a doplňky
v tyrkysové, bílé a sytě růžové. Při naplnění sobotních termínů nabídneme k objednání i neděli.

2. 12. MIKULÁŠSKÁ DISKOTÉKA pro děti od 15 h v kult. domě (se soutěžemi a nadílkou)
10. 12. VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
13. 12. od 8.30 h divadélko Jójo „O SNĚHOVÉM NADĚLENÍ“, volnočas. centrum, vstupné 45,- Kč
25. 12. ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA od 20 h v KD, pořádají hokejisté
28. 12. KONCERT PS DALIBOR od 18 h v kostele sv. Antonína, opata

OBECNÍ KNIHOVNA

otevírací doba: čtvrtek 14 – 17 h

2. 11. začíná naše VELKÁ ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ pro děti a mládež ,(bude trvat do 3. 5. 2018).
Můžeš číst co chceš! Soutěž je určena pro děti a mládež do 18 let, jedinou podmínkou je registrace
v naší knihovně, může se tedy zúčastnit kdokoliv (nejen z místní ZŠ nebo z Opatova), malé děti, tj.
zatím nečtenáři, mohou soutěžit s rodiči. Pravidla najdete na www.obecopatov.cz nebo v knihovně.
Čeká vás zajímavé bodování a lákavé ceny, těšíme se na vás!

OPATOVSKÁ HOSPODA
3. - 4. 11. BOWLING - turnaj družstev, listopad – březen - BOWLINGOVÁ LIGA
17. – 19. 11. (pátek – neděle) SVATOMARTINSKÁ HUSA (v pátek akce začíná od 15 h)
29. 11. a 27. 12. (středa) od 15 h POSEZENÍ S HARMONIKOU
29. 12. (pátek) PŘEDSILVESTR, vstupné 200,-Kč/os., v ceně raut a hudba, rez.na tel. 603862694
24. 12. a 25. 12. zavřeno (neděle, pondělí), 31. 12. a 1. 1. zavřeno (neděle, pondělí)

Hledáme šikovného číšníka/servírku, zájemci se mohou hlásit u P. Kováře, tel. 604241943.
Důležitější, než výuční list v oboru, je pro nás hlavně zájem o tuto práci a ochota se ji naučit!
A samozřejmě komunikativnost a příjemné vystupování, které k této profesi patří.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Firma POLAK CZ nabízí 4 volná pracovní místa, více na www.obecopatov.cz (aktuality).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rodina Štěrbova děkuje za účast a květinové dary při posledním rozloučení s panem Jiřím Štěrbou.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzávěrka příspěvků do velkého zpravodaje za rok 2017 je 10. 11. (zasílejte na adresu
volnocasovecentrum@email.cz).

