
OPATOVSKÝ  ZPRAVODAJ 

   říjen 2018 

ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU         

Ve středu 3. 10. 2018 od 8 do 15 h bude PŘERUŠENA DODÁVKA VODY v celé obci (z důvodu 
rekonstrukce vodovodního řadu). 
 

Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 23. května 2018 publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 85/2018 

Sb., částka 45, byly dne 31. května 2018 vyhlášeny VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ  A                
VOLBY DO 1/3 SENÁTU PČR, které se budou souběžně konat ve dnech 5. a 6. října 2018 
(případné druhé kolo voleb do Senátu PČR se uskuteční ve dnech 12. a 13. října 2018).                                                                                                 

Ve volebním okrsku č. 1 se volby konají v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Opatov, čp. 159. 
Konání voleb:  pátek 5. října  2018  (14.00  -  22.00 hod.)       
   sobota 6. října  2018  (8.00  -  14.00 hod.) 
 

Případné druhé kolo (týká se pouze senátních voleb): pátek   12. října 2018 (14.00  -  22.00 hod.)   
       sobota 13. října 2018 (8.00 -  14.00 hod.)                                  
Právo volit: Voličem je státní občan České republiky, který ke druhému dni voleb dosáhl věku 18 let. Nejpozději do         
2. října 2018 jsou starostou obce distribuovány voličům hlasovací lístky a ve dnech voleb budou voličům k dispozici i ve 
volební místnosti. V případě druhého kola volby budou hlasovací lístky voličům vydávány 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. 
 

28. 10. (neděle) OSLAVA 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ REPUBLIKY  
 v 15 h slavnostní zasazení lípy u obecního úřadu (více o lípách republiky na www.lipyrepubliky.cz), 

poté přesun do kulturního domu (občerstvení zajištěno) 

 přednáška Mgr. Miloše Peška k historii a událostem okolo vzniku Československa 

 výstavka historických zbraní Jiřího Prudila s komentářem 

 VÝZVA: ozvěte se nám, prosím, na tel. 736 270 717, pokud jste měli v rodině legionáře nebo 
vlastníte nějaké předměty z období (i před) první republiky (např. se věnujete vyhledávání mincí) 

Přijďte s námi pěkně oslavit významný den, něco se dozvědět, posedět, popovídat si…  
 

Začátkem října najdete na www.obecopatov.cz (v sekci videogalerie) nové video o životě 
v Opatově, podívejte se, možná zahlédnete sebe, své děti atp. na některé z akcí nebo se na obec 
podíváte z „ptačí perspektivy“ a u některých záběrů se určitě i pobavíte ! 
 

1. 11. – 29. 11. TANEČNÍ V OPATOVĚ  
Pro začátečníky i pokročilé tanečníky opět pořádáme kurz společ. tanců pod vedením tanečních mistrů 
Jaroslavy a Petra Knířových z České Třebové. Bude probíhat v kulturním domě vždy ve čtvrtek od 19.30 h   
(5 večerů po 2 hodinách). Min.počet přihlášených je 10 párů, případné info na tel. 736 270 717. 
Cena: 600,- Kč za pár, přihlásit se a zaplatit kurzovné je potřeba do konce října na OÚ v Opatově 
 

3. 11. 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 (stejně jako 
minulý rok). Pro seniory z Opatova je setkání s pohoštěním zdarma, jen je potřeba se do konce 
října 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 konce října 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! 

http://www.lipyrepubliky.cz/
http://www.obecopatov.cz/


VOLNOČASOVÉ CENTRUM 
Každou středu od 15 do 17 h otevřeno pro maminky s malými dětmi (info na fb – Dětské centrum Opatov) 
 

1. 10. v 17 h úvodní hodina ANGLIČTINY pro mírně pokročilé - každé pondělí  v učebně volnočas. 

centra, cena 30 Kč/hodina, přesný čas se domluví na první schůzce, vyučuje Mgr. Dana Kopecká  
 
 

17. 10. od 9.30 h divadélko Jójo „POHÁDKA ze psí boudy“, vstupné 45,- Kč 
 

7. a 8. 12. PŘEDVÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ V CENTRU      
Na vyfotografování sebe, celé rodiny, dětí…, se můžete objednat na tel. 736 270 717. V pátek od 16 do 20 h 
a v sobotu od 9 do 13 h se vám bude věnovat fotograf Pavel Juřík. Samotné fotografování je zdarma, platíte 
za zpracované fotografie, v nabídce jsou fotografie různých rozměrů, fotografie zpracovaná jako obraz na 
pevné desce…, ceník bude podobný min. roku, koncem listopadu ho najdete na www.obecopatov.cz.  
 

FOTBAL:  
muži:       žáci: 
6. 10. Opatov - Bystré od 15:30    6. 10. Opatov - Březová nad Svitavou od 12:30 
20. 10. Opatov - Cerekvice od 15:00   20. 10. Opatov - Dolní Újezd od 12:00 
3. 11. Opatov - Linhartice od 13:30   27. 10. Opatov - Svitavy od 13:30 
 

 OBECNÍ  KNIHOVNA                                       otevírací  doba:  čtvrtek  14 – 17 h      

 v říjnu OSLAVUJEME čtvrté 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) 

 již nyní na vás v knihovně opět čekají nové knihy! Např. krásných pět dílů „Bílé Masajky“, napínavý 
příběh „Do posledního dechu“ R. Bryndzy, zajímavé vzpomínání „Zrzavé dětství v socialismu“, „Jiná“ – 
příběh sportovkyně G. Koukalové, „Vůně noci“ od spisovatelky M. Harasimové. Nové tituly od V. 
Vondrušky, J. Moyesové a B. Woodové. Nezapomněli jsem ani na naše malé čtenáře, v nabídce máme 
další povedené dílko od autorky Aniček, I. Peroutkové – „Valentýnka a narozeniny“, dívčí Harry Potter 
„Nikdyuš“ nebo „Příběhy na dobrou noc pro malé rebelky“ - světový bestseller, který představuje životy 
inspirativních žen napříč dějinami, nejen pro holky a nejen pro malé ! 

 a také zase máme nové knihy z výměnného fondu svitavské knihovny     

 a v pátek 5. 10. (volby) budeme mít od 14 do 18 h otevřeno – přijďte do knihovny nahlédnout                                                              
                                                                                                                                        Těším se na Vás, Vlasta Jirušová  
 

OPATOVSKÁ HOSPODA 
15. - 17. 10. - z tech. důvodů ZAVŘENO (malování) 

19. - 21. 10 ZVĚŘINOVÉ HODY (v pátek od 15 h), rezervace na tel. 603 862 694 

31. 10. (středa) POSEZENÍ S HARMONIKOU 

26. - 27. 10. BOWLING - TURNAJ DRUŽSTEV, zájemci se mohou hlásit a zarezervovat termín 

v Opat. hosp., na tel. 603 862 694, 3členná družstva, startovné 100,- Kč / os. 

- první týden v listopadu ZAHÁJENÍ 4. ROČNÍKU BOWLINGOVÉ LIGY – zájemci nahlásí svou 

účast v Opat. hosp. pokud možno co nejdříve 
 

DO KONCE ROKU JEŠTĚ PLÁNUJEME: 
24. 11. zájezd do divadla (Tři letušky v Paříži), 28. a 29. 11. Adventní dílny, 1. 12. Adventní 
jarmark, 8. 12. Mikulášská diskotéka pro děti, 14. 12. Zpívající mísy – relaxační koncert  ve 
volnočas. centru, 21. 12. předvánoční pohádka div. Jójo, 25. 12. Štěpánská zábava, 27. 12. PS 
Dalibor koncert, 28. nebo 29. 12. Předsilvestr                                    (termíny mohou být upřesněny) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Uzávěrka příspěvků do listopadového zpravodaje je 25. 10. 2018. Příspěvky do velkého zpravodaje za rok 
2018 je potřeba dodat do 11. 11. 2018. 

http://www.obecopatov.cz/

