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OBECNÍ ÚŘAD
Připomínáme občanům, že místní poplatky (komunální odpad,
poplatek za psa, nájem pozemku) je třeba zaplatit nejpozději do
30.dubna.

DEN MATEK
Obecní úřad Opatovec ve spolupráci se ZŠ a MŠ
Opatovec Vás srdečně zvou na oslavu dne
matek, která se koná v sobotu 11.5. od 15 hod
v kulturním domě.

ODPADY
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 19.2. 2013 rozhodlo
o další možnosti odevzdávání tříděných plastů. Kromě
mobilního sběru z tradičních stanovišť, který zůstane zachován
ve frekvenci 4x ročně, bude možné plasty odevzdávat vždy
každou 1. středu v měsíci od 16 do 17 hod v obecním skladu u
autobusové zastávky U Mlýna. Plasty je tedy možné do skladu
odevzdat v následujících termínech:
6.března, 3.dubna, 1.května, 5.června, 3.července, 7.srpna,
4.září, 2.října, 6.listopadu a 4 prosince vždy od 16 do 17
hodin.
Termíny mobilních svozů tříděných plastů v roce 2013:
18.března, 24.června, 30.září a 9.prosince.
Plasty budou sváženy z tradičních stanovišť, změna nastává u
stanoviště u autobusové zastávky U Mlýna, kde se již nebudou
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Termíny svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu
v roce 2013:
7. – 8.června, 22. – 23.listopadu , vždy v pátek od 15 do 17
hod a v sobotu od 9 do 11 hod. Jediné svozové místo je obecní
sklad.

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013
Příjmy(v tis. Kč)
Daně a poplatky
Dotace ze státního rozpočtu
Dotace od obcí na JPO
Zemědělství a lesní hospodářství
Nájemné z vodovodu
Kultura-nájemné z kult.domu
Sport-víceúčelové hřiště
Nebytové hospodářství-nájmy
Ostatní komunální služby
Ochrana živ.prostř.-tříděný odpad
Všeobecná veřejná správa-místní správa
Finanční operace-úroky
Celkem příjmy

5844,00
116,00
20,00
264,00
150,00
30,00
20,00
30,00
6,00
26,00
3,00
5,00
6514,00

Výdaje(v tis. Kč)
Zemědělství a lesní hospodářství
91,00
Silnice-údržba a opravy místních komunikací
195,00
Pitná voda-služby provozovatele, výměna čerpadel 500,00
Základní škola-příspěvek na provoz
535,00
Kultura-provoz KD, oprava velkého sálu KD
419,00
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Kultura, církev – koncert, oprava kaple
Tělovýchova a zájm.činnost – spolky, sport.areál
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví-provoz hřbitovů, oprava hřbit.zdi
Nebytové hospodářství
Sběr a svoz komunálních odpadů
Komunální služby a územní rozvoj-daně, poplatky
Péče o vzhled obcí a zeleň-zaměstnanci, služby,
technika
Požární ochrana
Všeobecná veřejná správa-zastupitelstvo,
místní správa
Finanční operace-pojištění, fin.vypořádání.
poplatky
Celkem výdaje

63,00
200,00
120,00
1201,00
23,00
509,00
17,00
493,00
85,00
1923,00
140,00
6514,00

Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný, schváleno
zastupitelstvem obce dne 19.12. 2012.

INVESTIČNÍ AKCE OBCE V ROCE 2013
Zastupitelstvo obce při schvalování rozpočtu na rok 2013
odsouhlasilo následující investiční akce, které budou v obci
realizovány.
- Rekonstrukce velkého sálu KD - proběhne výměna
oken, dveří, svítidel. Dále bude vyměněn nevyhovující
strop v přísálí a celý prostor bude vymalován. Z tohoto
důvodu bude kulturní dům v červenci a srpnu uzavřen.
- Výměna čerpadel v čerpací stanici obecního
vodovodu – z důvodu skončení životnosti tlakových
nádob a špatného technického stavu horizontálních
čerpadel bude vyměněna celá technologie čerpací
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stanice vodovodu. Celý systém tlakových nádrží,
kompresoru, vývěvy a horizontálních čerpadel bude
nahrazen moderními čerpadly (tzv.hydrovary), které
jsou vhodnější pro optimální provoz čerpací stanice.
Dále bude zakoupeno rezervní čerpadlo pro vodovodní
vrt. Pokračuje tak postupná modernizace obecního
vodovodu, kdy v loňském roce bylo provedeno čištění
vrtu a výměna výtlačného potrubí do čerpací stanice.
Výměna technologie bude realizována v 2.pololetí,
přesný termín bude včas upřesněn. Odběratelé musí
počítat s jednodenní odstávkou vodovodu.
Oprava hřbitovní zdi – realizována bude kompletní
rekonstrukce hřbitovní zdi hřbitova v Opatovci dle
projektu
Ing.arch.
Josefa
Lopoura.
Součástí
rekonstrukce bude dle rozhodnutí zastupitelstva
přesunutí starých německých náhrobků k severní zdi
hřbitova. Majitelé hrobů budou sezváni na společné
jednání, kde bude upřesněn postup stavebních prací a
projednán způsob zabezpečení náhrobků před
poškozením.

ZMĚNA AUTOBUSOVÝCH JÍZDNÍCH ŘÁDŮ
S účinností od 3.3. 2012 je provedena změna v jízdním řádu
autobusové linky č.680808 Svitavy-Dětřichov. Ranní spoje ve
směru z Dětřichova č. 2, 4 a 6 mají posunutý odjezd cca o 10
minut dříve a odpolední spoje ve směru ze Svitav s odjezdy
v 15:32, 16:32 a 18:32 byly redukovány do 2 spojů s odjezdy
v 16:00 a 18:00. Novelizovaný jízdní řád je vyvěšen na úřední
desce obecního úřadu a na webových stránkách firmy OREDO
www.oredo.cz.
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Spoje linek č. 680806 Svitavy-Luková a 680805 Svitavy-Česká
Třebová, které projíždějí přes obec Opatovec zůstávají beze
změn.

VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ
Upozorňujeme občany, že v letošním roce končí platnost
řidičských průkazů vydaných v období od 1.1. 2001 do 30.4.
2004. Držitelé těchto průkazů jsou povinni tyto řidičské
průkazy vyměnit nejpozději do 31.12. 2013. Uplynutím
stanovené doby pro jejich výměnu, řidičské průkazy pozbývají
platnosti (v souladu s novelou zákona č.119/2012 Sb.).
Řidičský průkaz si můžete vyměnit na odboru dopravy
Městského úřadu Svitavy. Pro výměnu ŘP potřebujete:
- Žádost o výměnu ŘP (obdržíte na pracovišti MěÚ)
- Platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas)
- Průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm
- ŘP, který podléhá povinné výměně
ŘP Vám bude vydán do 20 dnů od podání žádosti. Povinná
výměna je osvobozena od správního poplatku, vyjma vydání
ŘP ve lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních dnů od podání žádosti,
kde správní poplatek činí 500 Kč.

PORADENSKÁ A INFORMAČNÍ SLUŽBA ČOI
VE SVITAVÁCH
Česká obchodní inspekce, inspektorát pro Královéhradecký a
Pardubický kraj informuje občany, že poskytuje bezplatnou
poradenskou a informační službu ve Svitavách. Tato služba
je dostupná každý první čtvrtek v měsíci v době od 9,00 –
13,30 hod. na adrese Městského úřadu (Živnostenský úřad), T.
G. Masaryka 25, Svitavy.
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Spotřebitelé se mohou na pracovníky ČOI obracet s dotazy a
mohou podat podání v případě, když prodávající:
-

-

-

neoznačí zboží nebo nabízené služby cenami nebo je
nesprávně účtuje
nesplní informační povinnosti u prodávaných
výrobků (např. materiálové složení textilních výrobků
a obuvi)
nabízí výrobky bez návodů k použití a správné
údržbě v českém jazyce
nabízí výrobky, které budí podezření, že nejsou
bezpečné
prodává pohonné hmoty, které budí podezření, že
nesplňují požadavky na předepsanou jakost
používá nekalé obchodní praktiky: například uvede
nepravdivé údaje o výrobku nebo poskytované službě,
uvede nepravdivé údaje nebo zamlčí některé informace,
které mohou zásadním způsobem ovlivnit rozhodování
spotřebitele, takže spotřebitel např. zakoupí výrobek
nebo službu, které by se znalostí těchto informací
nezakoupil, neuplatní právo, kterého by jinak využil,
apod. Klamavou obchodní praktikou je i prodej
padělků.
nevydá na vyžádání doklad o koupi se všemi
náležitostmi
neinformuje spotřebitele o právech při uplatnění
reklamace
nevystaví doklad o přijetí reklamace ani o tom,
jakým způsobem reklamaci vyřídil
nevyřídí reklamaci do 30 dnů, popřípadě v delší lhůtě,
na které se dohodl
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neposkytne spotřebiteli jistotu, že uzavíraná úvěrová
smlouva obsahuje veškeré náležitosti a povinné
informace.

PROGRAM ROZVOJE OBCE OPATOVEC
Vážení spoluobčané,
naše obec v těchto dnech začala pracovat na svém rozvojovém
plánu, který nám pomůže sestavit priority pro nejbližší roky i
výhled do let dalších. Výsledný Program rozvoje obce pak
pro nás bude velmi důležitou nápovědou jednak při sestavování
rozpočtu obce, tak i při žádostech o dotace.
Rád bych Vás touto cestou požádal o spolupráci. Jste to Vy,
kdo v obci žije, víte, co Vás tu trápí, co Vám tu chybí, co by se
mělo změnit a naopak, co se Vám tu líbí, co by měla obec dále
a
možná
i
více podporovat.
Množství peněz, které má naše obec například na investice, je
omezené a o to více je důležité se správně rozhodnout, na co je
použijeme. V občasníku najdete vložený formulář dotazníku.
Pár minut, které věnujete vyplnění tohoto dotazníku, nám v
budoucnu velmi pomůže při rozhodování, co ano a co ne, jak
ano a jak ne, aby se tu žilo co nejlépe.
Předem děkuji za Vaše odpovědi a také čas, který jim věnujete.
Výsledky ankety představíme na připravovaném setkání
s občany.
Vyplněné dotazníky můžete odevzdat na obecním úřadě,
v prodejnách Jednota a Potraviny Jarka do připravených uren,
nebo je možné anketu vyplnit na webovém formuláři, který
najdete na stránkách obce www.opatovec.cz.
Martin Smetana – starosta obce
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HUMANITÁRNÍ SBÍRKA
Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci
s Obecním úřadem Opatovec

VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
- letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/
- lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
- domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky
- peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
- obuv – veškerou nepoškozenou

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
- ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce –
z ekologických důvodů
- nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem
znehodnotí
- znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:

8. - 12.4.2013

Po 8-17 hod, Út 8-15 hod, St 8-17 hod, Čt 8-15, Pá 8-14
v budově Obecního úřadu Opatovec. Věci prosíme zabalené do
igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc.
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POZVÁNKA
Z důvodu zvýšení četnosti kulturních a
volnočasových aktivit byla v obci založena
nová organizace “PARTA SOUSEDŮ“, která
jako svoji zahajovací akci pořádá
DĚTSKÝ KARNEVAL
Akce se koná v sobotu 6. 4. 2013 od 14.00 hod. v kulturním
domě v Opatovci. Na místě bude zajištěno občerstvení pro děti
i dospělé. Přijďte s námi strávit příjemné odpoledne.
„PARTA SOUSEDŮ“

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
Kulturní komise k příležitosti 666 let od první zmínky o obci
připravuje na měsíc červen výstavu fotografií „Opatovec dříve
a nyní“. Žádáme občany, kteří mají fotografie z naší obce ať už
z dnešní doby nebo minulé a byli by ochotni je zapůjčit, nechť
je předají na Obecní úřad nebo paní Vašátkové.

PŘIPRAVUJE SE VE SVITAVÁCH
Výběr z kulturního programu:
7. 3. (ČT 19.00h) Fabrika Svitavy
„Bylo nás pět“ – Klicperovo divadlo Hradec
Králové
9. 3. (SO 20.00h) Alternativní klub Tyjátr Svitavy
Koncert kapely Znouzectnost
17. 3. (NE) Divadlo Trám Svitavy
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Detektiv Lupa tajemná věž – pohádka pro děti
27. 3. (ST 14.00h) náměstí Míru Svitavy
Velikonoce ve Svitavách – zahrají kapely
Citize 37 z České Třebové a Bez limitu Svitavy
(ST 19.00h) Fabrika Svitavy
Láďa Kerndl – koncert
8. 4. (PO 19.00h) Fabrika Svitavy
Turné 2013 „Ani si nesedejte“
TOMÁŠ KLUS a jeho cílová skupina –
koncert na stání. Účinkují Tomáš Klus, Jiří
Kučerovský, Jan Lstibůrek a Petr Škoda.
9. 4. (UT 18.00h) Fabrika Svitavy
Módní přehlídka firmy In-spirace – Přehlídka
módního oblečení pro různé věkové kategorie a
velikosti. Po přehlídce lze modely vyzkoušet a
zakoupit.
22. 4. (PO 19.00h) Fabrika Svitavy
Miroslav Donutil – „Cestou necestou“ – nové
příběhy z cest po světě a historky o přátelích a
kamarádech.
27. 4. (SO 21.00h) Alternativní klub Tyjátr Svitavy
Xindl X – turné s kytarou a láskou
3. 5. (PÁ) Majáles
29. 5. (ST) Fabrika Svitavy
5. let Fabriky – koncert kapely ČECHOMOR

SMETANOVA LITOMYŠL
Předprodej vstupenek na 55. ročník Mezinárodního operního
festivalu Smetanova Litomyšl bude zahájen 6. března 2013.
Program a informace o předprodeji naleznete na
www.smetanovalitomysl.cz.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V uplynulých třech měsících oslavili svá životní jubilea tito
občané:

86 let
84 let

83 let
82 let
75 let
60 let
50 let

Abrlová Ludmila
Sokolová Helena
Pelikánová Marie
Jokeš Rudolf
Čechalová Vlasta
Jílková Marta
Kudrnová Milada
Havlík Josef
Sajdlová Marie
Jokeš František
Urban Josef
Zika Miroslav

Všem oslavencům přejeme do dalších let pevné zdraví, stálý
optimismus a radost ze života!

Narození:

Úmrtí:

Aleš Jarolím
Jaroslav Střílek

Vašáková Anna
Vaňousová Emilie
Jansa František

- 12 -

MATEŘSKÁ ŠKOLA
První polovina školního
roku je za námi. Uteklo to jako
voda. Děti z MŠ si ho hodně
užily. Jezdily na divadelní
představení
do
Svitav,
zúčastnily se spolu s rodiči Drakiády, procvičily si základy
první pomoci. Chodily na různé procházky, kde objevovaly
svět kolem nás a poznávaly krásy naší vesnice. Děti spolu
s rodiči vyrobily překrásné vánoční ozdoby v Předvánočních
dílničkách. Navštívily také své kamarády ze ZŠ a mnoho
dalších akcí.
Ale teď tu máme druhé pololetí a před námi je ještě kus
práce. V novém roce čekal na některé děti z MŠ zápis do první
třídy. Zúčastnilo se ho 10 předškoláků z naší MŠ. Ti se na něj
moc těšili a svědomitě se na něj připravovali.
Od 12.2.2013 děti z MŠ začaly jezdit do plaveckého
bazénu ve Svitavách, kde se učí základy plavání a učí se nebát
se vody. Dětem se plavecký výcvik líbí a hodně je plavání
baví, takže úplně zapomínají na strach, který ze začátku měly.

Vážení rodiče,
srdečně Vás zveme 21. května od 16:00h. na zápis dětí do
MŠ.
Přihlášky k zápisu si vyzvedněte
8. 4. 2013 nebo 15. 4. 2013
Těšíme se na Vás, učitelky MŠ
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ZŠ OPATOVEC
Každý rok po vánocích se ve škole začíná
připravovat zápis dětí do první třídy. Vždy
přemýšlíme, jak to udělat, aby se budoucím
prvňáčkům líbil, aby je bavil a abychom
zábavnou formou zjistili, co už umí a kde
by bylo potřeba ještě něco dohnat. Protože
letos máme projekt nazvaný „Řemeslo má zlaté dno“, rozhodli
jsme se inspirovat pohádkou O kohoutkovi a slepičce. Když se
sešlo všech jedenáct malých předškoláčků se svými rodiči ve
škole, zahráli jim naši páťáci tuto pohádku. Ovšem v trochu
upravené verzi. Slepička nedostala pro kohoutka vodičku,
protože nepoznala červený šáteček, neuměla spočítat střevíčky,
nepoznala hrášek apod. Musela proto do školy, aby se to

- 14 -

naučila. Také budoucí školáci šli s ní, aby na jednotlivých
stanovištích ukázali, zda umí například barvy, počítat do pěti,
znají geometrické tvary a básničku. Když splnili úkoly Na
statku, U studánky, U ševce i U švadlenky, získali do
putovního listu samolepky. Pak se sešli se slepičkou opět na
louce, kde ležel kohoutek a společně s dětmi vyřešila slepička
všechny nástrahy a kohoutka zachránili. Kromě nových zážitků
si děti odnesly drobný dárek od budoucích spolužáků, pastelky,
omalovánky a sladkost.
K zápisu přišly tyto děti: Vendula Abrlová, Tereza Bártová,
Jan Kopecký, Lucie Klimešová, Kateřina Kloudová, Martin
Král, Jana Kučerová, Adéla Mašková, Nikola Marešová,
Kateřina Sajlerová, Šimon Vala.
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Akce ZŠ prosinec, leden a únor
-kulturní program při rozsvěcení vánočního stromu
-koncert Pavla Nováka ml. ve Svitavách- svátky, tradice a
zvyky
- soutěžní výstava vánočních ozdob
-vánoční besídka
-vánoční dílny
-strojení vánočního stromku pro lesní zvířátka
-návštěva dětí z MŠ- společné vánoce
-Den Slabikáře
-obvodní kolo přírodovědného čtyřboje ve Svitavách- ekologie,
Matěj Beránek - 1. místo
-ukázková hodina pro rodiče dětí, které půjdou do první třídy
- zápis dětí do první třídy
-školní kolo recitační soutěže kategorie
1. třída 1. místo Natálie Hrbková
2. místo Dominika Zichová
3. místo Andrea Kudýnková
2. a 3. třída 1 .místo Vítek Rybička
2. místo Miroslava Hromádková
3. místo Klára Peňázová
3. a 4. třída 1.místo Martin Sekyra
2. místo Matěj Beránek
3. místo Ilona Drábíková
-obvodní kolo v recitaci ve Svitavách –Natálie Hrbková –
čestné uznání, cena diváků
-projektový den – Ten dělá to a ten zas tohle
- Zásady zdravého životního stylu
- plavecký a lyžařský výcvik
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PODĚKOVÁNÍ
V loňském roce uplynulo deset let od založení Honebního
společenstva Opatovec. Na valné hromadě tehdy vlastníci
pozemků odhlasovali, že nájemné bude činit 10 Kč/ha a bude
věnováno škole. Za uplynulých deset let tak škola získala
50 000,- Kč. Tyto peníze přilepšily především školní družině a
zájmovým kroužkům. Koupili jsme si televizi, DVD, hry atd.
Nejvíce peněz jsme investovali do nákupu kostýmů a rekvizit
na naše vystoupení ke Dni matek, na besídkách a
předtančeních. Chtěli bychom moc poděkovat všem
z Honebního společenstva a protože na sklonku roku valná
hromada opět většinou hlasů odhlasovala stejný postup jako
doposud, těšíme se, že i nadále budeme moci využívat této
štědré podpory.
Dále bychom chtěli poděkovat paní Aleně Bártové a paní
Zdeně Kolářové, které si v předvánočním shonu našly čas a na
vánočních dílničkách pomáhaly dětem s výrobky technikou
patchworku.
Žáci a učitelky ze ZŠ Opatovec
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MATEŘSKÉ CENTRUM TLAPIČKA
dne 23.března 2013 od 14 hodin ve Spolkovém centru
Čapí hnízdo ve škole v Košířích malé dílničky na téma
Když jaro zaťuká…
S sebou materiál na zdobení (např. barevné stužky, vatu,
kousky barevných vln, odstřižky látek, krajky, koření
apod.). Připravena bude i ukázka zdobení kraslic a
možnost jejich zakoupení.
dne 26.dubna 2013 od 16 hodin Rej čarodějnic na hřišti
ZŠ v Košířích, po 17 hodině přelet obcí na hřiště TJ, kde
bude připraven ohýnek na upálení čarodějnice. Masky
čarodějnice s sebou.

VOLEJBALOVÝ KLUB
Drobný střípek ze zákulisí volejbalového
klubu.
Rozmary počasí ve druhé polovině února
zatím nenasvědčují, že se blíží jaro. Do prvního jarního dne si
ještě musíme téměř měsíc počkat, ale příznivci volejbalu se již
na novou sezónu připravují a těší se, že není již daleko čas
využití vlastního hřiště venku. Zatím volejbalový klub
pravidelně využívá každou středu tělocvičny ve škole
v Opatově. Již za dveřmi je velikonoční turnaj pořádaný
spřáteleným opatovským klubem a účast jsme již přislíbili.
Vážení sportovní přátelé, i v letošním roce chce volejbalový
klub Opatovec uspořádat turnaj na vlastním hřišti za účasti
tradičních klubů z okolních obcí.
Víte, že letošní ročník je zcela zvláštní? Nevíte proč?
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No zcela nepochybně spadá do zcela unikátního výročí první
zmínky o obci Opatovec. Je to již 666 let! Není to krásné číslo?
Jakou má souvislost s volejbalem?
Pro letošní rok přímo magickou. Šest (6) hráčů v týmu proti
šesti (6) v poli soupeře a věříme, že se naplní i poslední šestka
(tj. 6 týmů v turnaji).
Termín není zatím pevně stanoven, ale snahou je organizovat
turnaj hned na začátku prázdnin.
Vážení spoluobčané, sportovní příznivci. Dovolujeme si Vás
oslovit stejně, jako v loňském roce a předchozích letech a
požádat o sponzorský příspěvek k zajištění turnaje. Těm, kteří
volejbalový klub podpořili minulý rok jsme poděkovali
v občasníku 2012 a věříme, že najdou ochotu a možnosti i
letos. Vám, kteří ještě váháte připomínáme znovu magické
číslo 666! Děkujeme předem.
Za volejbalový klub Standa Hartman.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2013
Ve dnech 4. ledna až 13. ledna
probíhala v naší obci Třikrálová
sbírka. Koledovaly tři skupinky,
jedna pod vedením Michaely
Kloudové vybrala 3465,- Kč,
skupinka koledníků pod vedením
Markéta Rybičkové vybrala 3386,- Kč a poslední skupinka
koledníků pod vedením Lenky Kučerové vykoledovala 1332,Kč. V obci se vybralo celkem 8183,- Kč z celkového výtěžku
345 952,- Kč za Charitu Svitavy.
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Rozdělení podle obcí:
Brněnec
Březová n. Sv.
Hradec n. Sv.
Javorník
Kamenná Horka
Koclířov
Opatov
Opatovec
Pohledy
Radiměř
Rudná
Sklené
Svitavy
Vendolí

15 246,20 765,26 626,7 240,3 968,17 335,21 172,8 183,5 511,18 309,3 205,3 004,185 811,7 477,-

Želivsko, Horákova Lhota

2 100,-

CELKEM

345 952,-

KULTURNÍ KOMISE
Dne 18. 12. 2012 se v kostele v Košířích uskutečnil vánoční
koncert. I v tomto roce nás se svitavskou skupinou navštívil
pan František Černý ze skupiny Čechomor. Koncert se vydařil.
Při dobrovolném vstupném bylo vybráno 3.350,- Kč, které
starosta Martin Smetana předal panu faráři na údržbu kostela.
Při této příležitosti byla kulturní komisí a ZŠ vyhlášena
soutěžní výstava o nejoriginálnější a nejhezčí vánoční ozdoby.
Tuto soutěž hodnotili místní občané před i po koncertě, ale i
druhý den výstavy. Začátkem ledna se sešli členové komise
s místostarostkou Hanou Teleckou, aby spočítali odevzdané
hlasy a určili pořadí.
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Nejoriginálnější výrobek:
1. Řetěz z drátků
Sajlerová Lenka
2. Mušle
Slaninová Marcela
Císařová Ilona
3. Ozdoby z pom. kůry
Nejkrásnější výrobek:
1. Perníkové ozdoby
2. Háčkované ozdoby
3. Řetěz z drátků

Čechalová Anna
Sajlerová Lenka
Sajlerová Lenka

Dětská kategorie:
1. Andílci z těstovin
2. Korálkové ozdoby
3. Zvonečky z květináčů

Výtvarný kroužek
Rožková Magdalena
Výtvarný kroužek

Na výstavě občané přispěli dobrovolným vstupným ve výši
879,- Kč, které bylo předáno ZŠ a MŠ na zakoupení pomůcek
pro výtvarné práce. Nejvíce nápaditých ozdob vystavovala
Ilona Císařová. Absolutní vítězkou se stala Lenka Sajlerová.
Výhercům byly předány malé dárky. Všem umístěným
gratulujeme.
Marie Vašátková
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OCHUTNÁVKA VÍN
Dne 12. ledna 2013 se uskutečnil v kulturním
domě v Opatovci již 14. ročník ochutnávky
domácích vín. Přestože v loňském roce byla
v naší obci vlivem mrazu neúroda ovoce, do
soutěže bylo přihlášeno 28 vzorků vín, hlavně
rybíz, višně a směsky. Nechyběly ani vzorky
z bezinek, šípku aj.
1. místo rybíz - 648b
2. místo rybíz - 634b
3. místo rybíz - 624b

Markéta Rybičková, Opatovec
Jiří Beneš, Opatovec
Pavel Šisler ml., Opatov

Degustace se zúčastnilo 62 hodnotících občanů. Všichni se
dobře bavili a někteří si i zatancovali při reprodukované hudbě,
kterou zajistil pan Jiří Bureš.
Vašátko Vlastimil
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INZERCE
Hořovský-Kominictví

Čištění a kontrola spalinové cesty.
tel: 608 498 610
kominictvijiri@seznam.cz
Práce i o víkendech.

Chcete ušetřit na výdajích za energie?
Možná úspora u rodinného domu je
v řádu tisíců korun za rok!!!
Zdarma pro vás: - vypracuji analýzu současného stavu
- pomohu s výběrem nového dodavatele
- zajistím vše potřebné pro změnu
dodavatele

V případě zájmu mne kontaktujte .
Pavel Bárta
tel. 602 382 766
e-mail: pbarta@readycontrol.cz
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OPATOVECKÁ HOSPŮDKA
Vážení spoluobčané a milí přátelé,
rád bych Vás tímto pozval k příjemnému
posezení do místního hostince, který od
nového roku změnil nejen svého
provozovatele, ale i jméno - "Opatovecká
hospůdka". Čeká na Vás příjemné, čisté a nedávno
zrekonstruované prostředí, nová obsluha a spousta novinek!
Nově nabízím velkoplošnou televizi ke sledování sportovních
přenosů či pořadů, které Vás zajímají. Vytvořím Vám
přátelskou atmosféru pro pobavení či schůzku, rád pro Vás
připravím a uspořádám také různé oslavy, srazy a jiné akce, k
čemuž je možné využít i částečně odděleného prostoru.
Během roku chystám zajímavé akce (z nejbližších 9.3. - MDŽ s
harmonikou, 16.3. - Josefovský mariáš), na kterých Vás rád
přivítám. V letních měsících bude v provozu venkovní
posezení. K zakousnutí si u nás můžete vybrat z naší nabídky
pizz, k dispozici je také stolní fotbálek a šipky. Velmi rád od
Vás uvítám jakékoliv připomínky a nápady, které povedou ke
zlepšení a ještě pohodovějšímu posezení dle Vašich přání.
Přijďte se podívat, posedět, pobavit se s přáteli a ochutnat naše
výborné pivečko, jste všichni srdečně zváni.
Stanislav Mašek
nový provozovatel

Uzávěrka příspěvků do dalšího čísla občasníku je 27.5. 2013

- 24 -

