
OPATOVSKÝ  ZPRAVODAJ 

  prosinec 2022 

 

Všem spoluobčanům přejeme  
krásné chvíle prožité v příjemné atmosféře Vánoc  

a v novém roce mnoho dobrých zpráv, důvodů k radosti a pevné zdraví! 

pracovníci obecního úřadu a Ing. Petr Kovář, starosta obce 
 
 
 

TERMÍNY NEJBLIŽŠÍCH AKCÍ: 
 

17. 12. (sobota) ŽIVÝ BETLÉM 
Spolek JARMOJL vás zve k Hospůdce u Květy, kde bude od 15 do 17 hodin k vidění živý betlém. 
Akce se uskuteční za každého počasí, občerstvení zajištěno (punč, svařáček, pečené kaštany). 
 

25. 12. (neděle) ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA 
Od 20 h pořádají v místním kulturním domě hokejisté. Vstupné 100,- Kč, hraje R. Urban a L.Trejbal. 
 

26. 12. (pondělí) Klub pejskařů pozitivního tréninku pořádá  

VI. Vycházku na Štěpána – „pohyb pro pejska ale i pána“ 
Vycházka 6 – 8 km kolem Opatova je připravena pro každého, kdo je ochoten opustit svůj gauč, 
pohádky a vánoční cukroví, tedy i pro „nepejskaře“. Sraz ve 13 h u Opatovské hospody.  
 

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

14. 1. (sobota) MYSLIVECKÝ PLES 
24. 2. (pátek)  HASIČSKÝ PLES 
18. 3. (sobota) ŠIBŘINKY 
 

BRUSLENÍ V ČESKÉ TŘEBOVÉ 
 

Stejně, jako každý rok, obec zajistila pronájem zimního stadionu v České Třebové.  
Bruslení pro občany Opatova je zdarma v následujících termínech: 
  

26. 12. 2022 13:15 – 14:30 hod. 
31. 12. 2022   8:30 –   9:45 hod. 
  8. 1. 2023 11:30 – 12:45 hod. 
22. 1. 2023 11:30 – 12:45 hod.  
12. 2. 2023 11:30 – 12:45 hod. 
 

FARNÍ ÚŘAD  
 

Vánoční bohoslužby v Římskokatolické farnosti Opatov, na které jste všichni srdečně zváni, budou: 
24. 12. "půlnoční mše svatá" ve 22.00 h, 25. 12. Slavnost Narození Páně v 10.30 h a Svátek  
sv. Štěpána v 10.30 h, 31. 12. sv. Silvestra v 15.00 h, 1. 1. 2023 Slavnost Matky Boží, Panny Marie 
v 10.30 h, 6. 1. Slavnost Zjevení Páně v 17 h.  
Všem farníkům i občanům Opatova přejeme požehnané Vánoce – svátky Narození Ježíše Krista. Ať je 
prožijete ve vzájemné lásce, pokoji a do Nového roku 2023 pevnou víru, naději, lásku a zdraví všem.   
                                                                     P. L´ubor Schlossár, farář a sestry, Komunita Gratia 



OBECNÍ  KNIHOVNA                                otevírací  doba:  čtvrtek  14 – 17 h   
 
 
 

Ježíšek do naší knihovny přijde už před Štědrým dnem, ve čtvrtek 22. 12., a přinese čtenářům 
téměř stovku nových knih, přijďte, nadílka oblíbených autorů i novinek bude bohatá! 
Knihovna bude otevřena i přes vánoční období, každý čtvrtek. 
 

Všem našim čtenářům přejeme pěkné Vánoce a do nového roku hodně zdraví a pěkného čtení. 
                                Vlasta Jirušová, knihovnice 
 
 

ZÁKLADNÍ a MATEŘSKÁ ŠKOLA                                                            
 

15. prosince od 15 hodin zveme srdečně do školy rodiče, prarodiče a všechny, kteří s námi chtějí 
strávit pěkné odpoledne, na tradiční vánoční dílny spojené s prodejní výstavou žákovských prací.  
Přijďte si koupit malou drobnost, posedět při čaji, kávě a punči. 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
Stojíme na prahu nového roku, nechť do něj společně vkročíme pravou nohou!  
Spokojené prožití vánočních svátků, mnoho lásky a porozumění a v novém roce mnoho radostných dní! 
            Za všechny ze školy a školky Vám přeje Iva Hebelková. 
 

OPATOVSKÁ HOSPODA 
28. 12. (středa) od 15 h POSEZENÍ S HARMONIKOU 
 

Termíny omezení provozu z důvodu konání firemních akcí a inventury: 
15. 12. zavřeno od 14 h 
16. 12. zavřeno od 15 h  
22. 12. zavřeno od 15 h  
23. 12. zavřeno od 17 h  
24. - 26. 12. zavřeno  
30. 12. zavřeno od 17 h 
31. 12. 2022 - 2. 1. 2023 zavřeno 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Všem příznivcům dobrého jídla a pití přejeme krásné Vánoce a budeme se na Vás těšit v novém roce! 
                  kolektiv Opatovské hospody 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 
 

SBĚRNÝ DVŮR bude ve vánočním období – v sobotu 24. 12. a v sobotu 31. 12. ZAVŘENÝ.  
Otevřeno bude opět v sobotu 7. 1. 2023 od 8 do 12 h a dále každou sobotu jako obvykle.  
Další informace a rozpis svozu odpadů bude v samostatné příloze ve zpravodaji v lednu. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu ČR publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 207/2022 Sb. 
byla dne 1. července 2022 vyhlášena volba prezidenta České republiky, která se uskuteční ve dnech 
pátek    13.  ledna 2023  (14.00 – 22.00 hod.)  
sobota  14.  ledna 2023  (  8.00 – 14.00 hod.) 
Nejpozději do 10. ledna 2023 jsou starostou obce distribuovány voličům hlasovací lístky. 
 

Případné druhé kolo volby se uskuteční ve dnech 
pátek     27. ledna 2023       ( 14.00 – 22.00 hod.) 
sobota   28. ledna 2023       (   8.00 – 14.00 hod.) 
Pro druhé kolo volby obdrží  volič hlasovací lístky až ve volební místnosti. 
 

Ve volebním okrsku č. 1 se volba prezidenta České republiky uskuteční v zasedací místnosti budovy 
Obecního úřadu, Opatov čp. 159.  


