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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE          
 
 

29. 10. (tento pátek!) Autorské  čtení z knihy "Jak se dělá zoo", PhDr. Petr Fejk  
Obecní knihovna v Opatově vás zve od 18 h do kulturního domu na nevšední setkání s bývalým 
dlouholetým ředitelem Zoo Praha. 
Vstupné: 50 Kč (pro registrované návštěvníky místní knihovny je vstup zdarma), občerstvení 
zajištěné, KD bude otevřený hodinu před začátkem pořadu. 
Vstup na akci dle aktuálních vládních nařízení  (s sebou doklad o očkování, prodělané nemoci, 
PCR/antigen. test…, nebo test na místě - vlastní nebo za 50 Kč k zakoupení).  
 

Čeká vás dvouhodinová talk show, plná výjimečných zkušeností a příběhů se zajímavými zvířaty                 
a lidmi, doplněná o projekci unikátních fotografií a zakončená autogramiádou a prodejem knih                   
s osobním věnováním. Kniha, mimo jiné, vypráví o těžkých začátcích, o povodni a o tom, jak                      
se ze staré zoo stala jedna z 10 nejlepších na světě. 
Vyprávění to bude jistě zajímavé a zábavné, co myslíte, hoří sloní trus?  
 

12. 11. (pátek) O sněhovém nadělení, divadélko Jójo, ve volnočasovém centru od 9.30 h, 

vstupné 60 Kč 
 

13. 11. (sobota) TALK SHOW A. Cibulky, J. Čenského a I. Andrlové                                                           
                                           „Když princové jsou na draka“ 
 

Pořádá obec Opatov, od 15 h v KD, vstupné: 150 Kč.                                                                                   
Zábavný pořad plný historek z natáčení a písničkami (Dělání, Hlupáku, najdu tě, Statistika…). 
Součástí programu je také soutěž o ceny, hra na jednu ze scén této pohádky a další překvapení!                       
Na závěr autogramiáda hlavních představitelů. KD bude otevřený hodinu před začátkem pořadu.  
Vstup na akci dle aktuálních vládních nařízení. 
 

27. 11. ADVENTNÍ JARMARK – v sobotu před první adventní nedělí se bude (pokud ho vládní 

nařízení nezruší…) 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 (drobné dárky, rukodělné výrobky, výrobky s vánoční 
tematikou, perníčky nebo jiné pečivo, sladké, slané…), 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).  
Výzva! Šikovné pekařky/pekaři, cukrářky/cukráři, ozvěte se, o dobroty je vždy zájem ! 
 

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

25. 12. (sobota) ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA, od 20 h v KD pořádají hokejisté, hraje Minimax 
 

27. 12. (pondělí) KONCERT PS DALIBOR, od 18.30 h v kostele sv. Antonína, opata 



Dne 26. 12. 2021 Klub pejskařů pozitivního tréninku pořádá již V. Vycházku na Štěpána, pohyb 
pro pejska ale i pána – dali jsme základ tradici  a zváni jsou samozřejmě i nepejskaři, kteří jsou 
ochotni dát si pár kilometrů kolem Opatova v čase vánočních svátků. Sraz ve 13 h na parkovišti                                
u Opatovské hospody. Více na www.kppt.cz, na facebookových stránkách klubu nebo ve vývěskách 
obce, případně na telefonním čísle 724 552 712 (Hana Kubešová). 
 

OBECNÍ  KNIHOVNA                                otevírací  doba:  čtvrtek  14 – 17 h   
Otevřeno máme i ve čtvrtek (28. 10.), připomínáme, že v říjnu je registrace nových členů nebo 
obnovení stávajícího členství na další rok zdarma! A v pátek (29. 10.) Vás zveme do kulturního 
domu na nevšední setkání s bývalým ředitelem Zoo Praha, panem Petrem Fejkem!    
 

ZPRÁVY ZÁKLADNÍ a MATEŘSKÉ ŠKOLY:                                                              
Děkujeme slečně Hance Kubešové a panu Pavlu Bartoňovi za dýně, které věnovali do ZŠ a MŠ Běly 
Jensen na výzdobu školy a na výrobu džusu. S díky děti a zaměstnanci školy  
 

OPATOVSKÁ HOSPODA 
19. – 21. 11. (pátek od 15 h – neděle) SVATOMARTINSKÁ HUSA  

24. 11. a 29. 12. (středa) od 15 h POSEZENÍ S HARMONIKOU 
 

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

Uzávěrka příspěvků do velkého zpravodaje za rok 2021 je 11. 11., prosíme o zaslání příspěvků  
na volnocasovecentrum@email.cz. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ODPADY – INFO: CO PATŘÍ DO SBĚRNÉHO DVORA 
 

o železo/hliník (sb. dvůr nebo přímo výkupna) - železo, barevné kovy, chromované předměty, 
plechovky – nemusí se vymývat, tlakové kovové nádobky (lak na vlasy, šlehačka, voňavka…), 
konzervy, hrnce, plechy, pánve (ne teflon -> směsný), víčka od zavařenin, jízdní kola  
 

o nebezpečný odpad - obaly od nebezpečných látek (na obalu je oranžová výstražná značka) - barvy, 
hnojiva, rozpouštědla, postřiky proti plevelům, chemikálie, lepidla… 
 

o skleněné /plastové obaly s nevypotřebovanými zbytky čisticích, pracích, kosmetických přípravků, 
zrcadla, drátované, plexisklo 
 

o molitany, linolea a výrobky z PVC, novodurové trubky 
 

o elektrospotřebiče - lze odnést také do obchodů s elektrospotřebiči v rámci tzv. zpětného odběru 
(chladničky, mrazničky, televizory, počítače, monitory, drobné el. přístroje, mobilní telefony, 
zářivky, úsporné žárovky, led, halogen, zářivky …) 
 

o jedlé tuky z kuchyně (např. fritovací olej) – přinést v PET lahvi  
 

o velkoobjemový odpad - nábytek, koberce, linolea, matrace, velké krabice - rozložené!!, okna, 
dveře, dřevotříska, kabely, zárubně, umyvadla, záchodové mísy, výlevky, vany, staveb. sutě (beton, 
cihly, omítky, střešní krytiny, dlaždice, skelná vata (zabalit do igelitu), lepenka… Tento odpad je 
možné na sb. dvůr uložit v malém množství (jednotlivé kusy).  Větší množství, např. stavební odpad 
z rekonstrukcí, demolic, stavebních úprav, atd., patří přímo na skládku kom. odpadu ve Třebovicích. 
Výše poplatku za skládkovné je dle množství a druhu odpadu. Odvoz lze za úhradu domluvit na OÚ. 
Azbestové odpady (např. eternit) patří na skládku vždy = nebezpečný odpad! 
 

o bioodpad rostlinného původu (tráva, drobné větve, listí, káva, čaj, skořápky ořechů, ovoce, 
zelenina…) patří do kompostu nebo případně do sběrného dvora na určené místo, ne do směsného 
odpadu! Zbytky živočišného původu do kompostu ani na sběrný dvůr nepatří (kosti, zbytky 
uvařeného jídla, masa…), pokud nelze spotřebovat jinak (např. krmení pro slepice, atp.), pak patří 
do směsného odpadu. Uhynulá zvířata a větší množství živočišného odpadu řeší Asanace s.r.o. , 
Žichlínek.     

http://www.kppt.cz/
mailto:volnocasovecentrum@email.cz

