
OPATOVSKÝ  ZPRAVODAJ 

                                 duben 2018 

ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU  

PLACENÍ MÍSTNÍCH POPLATKŮ  
za odpad, psy a pronájmy obecních pozemků probíhá ve dnech:  
9. 4., 11. 4., 16. 4. a 18. 4. 2018 
Poplatek za odpad činí 400,- Kč na osobu s trvalým pobytem v obci (od poplatku jsou 
osvobozeny osoby nad 76 let a děti do 6 let), za rekreační objekt 400,- Kč,  
poplatek za psa 80,- Kč a za každého dalšího 100,- Kč.  
Možnost zaplatit na účet 1283343349/0800, jako VS uveďte číslo popisné. 
 
 

FARNOST OPATOV  
srdečně zve na prožití velikonočních svátků, za farnost P. Zdeněk Šilhánek. 
Zelený čtvrtek 29. 3. připomínka poslední večeře a úzkosti v Getsemanech při mši 
svaté v 18 h. Na Velký pátek 30. 3. si připomeneme Ježíšovu křížovou cestu v 17.30 h 
při cestě kolem obrazů křížové cesty a o velkopátečních obřadech v 18 h.                                                                                             
O vigilii Zmrtvýchvstání budeme rozjímat nad dějinami spásy a obnovíme svůj vlastní 
křest s radostí z Ježíšova zmrtvýchvstání při obřadech vel. vigilie vzkříšení v 19 h.       
V neděli 1. 4. prožijeme Slavnost Zmrtvýchvstání Páně v 7.45 h a Pondělí velikonoční 
v 7.45 h. 
 
 

4. 4. (středa) od 10.15 h ve volnočasovém centru  

„POHÁDKA Z ROZKVETLÉ LOUKY“   divadélko Jójo, vstupné 45,- Kč 
 
 

13. 4. (pátek) komedie „POSTEL PRO ANDĚLA“ 
Od 19 h v KD v Opatově, Divadelní soubor TYL Králíky, vstupné 50,- Kč. 
 

Pozvání od div. souboru: Nestřílejte Pánu Bohu do oken nebo dopadnete jako Ludvík 
Mysliveček. Ten se v pozdních hodinách vrací v bujaré náladě domů z honu a najde za 
kuchyňským stolem podivného návštěvníka… A tak Ludvíku Myslivečkovi začínají potíže. 
Už takhle jich má dost s dcerou Dianou, která se jako na potvoru zamiluje. Ludvík si neví 
rady a tak vše konzultuje s veterinářem i farářem. Nakonec snad všechno dopadne tak, 
jak je zvykem ve správné komedii. Jak? Přijďte se podívat! Hrají Miroslav Černohous, 
Martin Hejkrlík, Alena Pinkasová, Katka Feltlová, Petr Urban, Radek Czislinský, Vladimír 
Hejtmanský, Iva Musilová, Hanka Stará/Líba Opravilová.   



 

 

29. 4. (neděle)  ZÁJEZD NA JARNÍ FLORU OLOMOUC  
 

Odjezd od OÚ v 8.30 h, dále po zastávkách, návrat po 16 h, cena dopravy: 150,- Kč 
(vstupné si každý platí sám na místě, případně můžete využít on-line předprodej se 
slevou na www.flora-ol.cz). Přihlásit se a zaplatit zájezd na OÚ do 20. 4., zbývají 
poslední 4 místa. 
 

OPATOVSKÁ HOSPODA      

2. 4. zavřeno (Velikonoční pondělí) 

 

18. 4. od 15 h POSEZENÍ S HARMONIKOU 
 

19. 4. (čtvrtek) od 18 h 

 CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA RNDr. Leoše Štefky na téma Kuba 
 
20. - 22. 4. SUSHI VÍKEND 
 
30. 4. (pondělí) od 17 h PÁLENÍ ČARODĚJNIC na motokrosovém závodišti 
Občerstvení zajištěno. 
 
 

KLUB PEJSKAŘŮ POZITIVNÍHO TRÉNINKU  
připravil na 13. – 15. 4. 2018  Aprílový dogmaraton. Součástí akce jsou kromě 
maratonu i trasy dlouhé 10 a 20 km, které převážně vedou lesy Svitavského okresu. 
Start v rekreačním areálu Vysokého Pole v sobotu 14. 3. 2018. Více informací na 
www.kppt.cz nebo facebooku, případně na tel. čísle 724 552 712 (Hana Kubešová). 
 Přihlásit se lze prostřednictvím odkazu na facebooku nebo přímo na místě v den 
konání akce. Na všechny účastníky čeká odměna v podobě pamlsků pro čtyřnohé 
kamarády a účastnického listu pro psovoda. 
 
 

21. 4. (sobota) NOVA MOTOCROSS CUP  
na motokrosovém závodišti v Opatově 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22. 3. 2018 uplynul rok od úmrtí Zdeňka Bareše (nar. 1953). Chybí nám, stále vzpomínáme a 
děkujeme touto cestou všem, kdo si na něho vzpomenou s námi, Líba Barešová s rodinou. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uzávěrka příspěvků do květnového zpravodaje je 20. 4. 2018. 

http://www.flora-ol.cz/
http://www.kppt.cz/

