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OBECNÍ ÚŘAD
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu bude
probíhat 5.-6.června. Bude otevřeno pouze jediné svozové
místo - obecní sklad u autobusové zastávky „U Mlýna“.
Pátek – od 15:00 do 17:00 hod
Sobota – od 9:00 do 11:00 hod
Termíny mobilních svozů plastů v roce 2015:
22.června, 14.září a 7.prosince. Plasty se
shromažďují na obvyklých svozových místech.
Nadále je otevřen obecní sklad vždy první středu
v měsíci od 16 do 17 hod, kde je možné také
plasty odevzdat.

SBĚR PAPÍRU
Svaz žen v Opatovci organizuje sběr starého papíru. Občané
mohou v pátek a sobotu 5.-6.června 2015 (společně
s nebezpečným a velkoobjemovým odpadem) nosit do
obecního skladu starý papír. Také je možné využít otevřený
obecní sklad ve středu 3.června od 16 do 17 hod. Máte-li
doma větší množství sběru a nemůžete si zajistit dopravu do
skladu, je možnost kontaktovat obecní úřad a ten, po předchozí
domluvě zajistí odvoz.

KULTURNÍ DŮM OPATOVEC
Oznamujeme občanům, že kulturní dům bude z důvodu
rekonstrukce od 15.června do 15.září pro veřejnost uzavřen.
Díky dotaci z programu Státního fondu životního prostředí
bude provedeno zateplení obvodového pláště, střechy nad
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malým sálem, strop velkého sálu a sociálního zařízení. Dále
bude provedena výměna oken a venkovních dveří,
rekonstrukce elektroinstalace na velkém sále a celý kulturní
dům bude vymalován. V průběhu rekonstrukce bude na
náklady obce vyměněna nevyhovující střecha nad sociálním
zařízením. Stávající eternitové šablony budou demontovány a
nahrazeny novou krytinou. Demontovaná krytina (šablony o
rozměru 1 x 2 m ) je pro zájemce k dispozici zdarma, pouze je
nutné své požadavky na množství krytiny nahlásit v kanceláři
obecního úřadu.

OBECNÍ KNIHOVNA
Obecní knihovna bude o letních prázdninách uzavřena. Pro
zájemce bude otevřena pouze v neděli 26. 7. 2015 od 9 do 11
hodin.

VÝLET NA KOLECH
V neděli 7. 6. 2015 pořádá Parta sousedů výlet
na kolech. Délka i trasa je vhodná pro malé i
velké děti s rodiči, ale také pro všechny, kteří
chtějí strávit příjemné odpoledne na kolech.
Start od Kulturního domu v Opatovci ve 13 hod. Pro všechny
účastníky občerstvení zajištěno.
Výlet se bude konat pouze za příznivého počasí. Aktuální
informace budou zveřejňovány na našich webových stránkách
www.partasousedu.cz.

-3-

DĚTSKÝ DEN
pořádá zastupitelstvo obce společně s místními
organizacemi v sobotu 27.6. 2015 od 15 hodin
na hřišti TJ Sokol Opatovec.
Pro rodiče a jejich ratolesti bude připravena dobrodružná cesta
obcí, spojená s plněním úkolů. Děti se mohou těšit na atrakce
na hřišti, opékání párků a odměny za snažení. Pro všechny
zajištěna možnost zakoupení občerstvení. V případě
nepříznivého počasí se akce nekoná.
Po skončení dětského odpoledne následuje večerní

ZÁBAVA NA HŘIŠTI
Od 20.00 hod, vstupné dobrovolné.
Akce se koná i za nepříznivého počasí, pro akci bude zapůjčen
velký pártystan . K tanci a poslechu bude hrát živá hudba.

POZVÁNKA
Obec Opatovec ve spolupráci s projekční kanceláří Ing.
Stránského a energetickým konzultantem p. Peškem zve
zájemce na besedu, která je věnována problematice dotací pro
občany z programu „Nová zelená úsporám“. Beseda se koná ve
středu 10.června 2015 od 17 hodin v kulturním domě
v Opatovci. Celou problematikou Vás provede Ing. Miroslav
Stránský a Viktor Pešek. Z tohoto dotačního titulu můžete
např. získat:
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Dotace 25.000 Kč na projekt
Dotace 500 Kč/m2 na zateplení fasády
Dotace 300 Kč/m2 na zateplení stropu
Dotace 2.100 Kč/m2 na výměnu oken a dveří
Dotace 100.000 Kč na teplené čerpadlo, 50.000 Kč
solární systém

Více informací o programu „Nová zelená úsporám“ najdete na
webových stránkách obce.

PŘIPOMÍNÁME - VÝSTAVA
Kulturní komise v Opatovci připravuje
ke konci roku soutěžní výstavu kreseb a
fotografií. Do soutěže se mohou zapojit děti
i dospělí. Malovat a fotit můžete vše, co Vás
během letošního roku zaujme, nebo co se
Vám bude v naší obci líbit. Fantazii se meze nekladou.
Podmínky soutěže:
Kresby
libovolná velikost, letošní rok
Fotografie
vyfoceno v roce 2015, velikost A4
originál nebo kopie
Malby a fotografie můžete odevzdávat až do poloviny
listopadu na OÚ v Opatovci nebo je budete moci odevzdat
přímo v kulturním domě před přípravou výstavy. Na zadní
straně uveďte své jméno a příjmení a u dětí věk.
Na Vaše malby a fotografie se těší členové kulturní komise.
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ŽÁDÁME SPOLUOBČANY
Opět tu máme sezónu sekání travních porostů
a přípravy paliva na zimu. Již v minulých
číslech našeho občasníku jsme žádali
spoluobčany, aby byli ohleduplní vůči
ostatním a tyto hlučné činnosti vykonávali
během pracovních dní nebo v sobotu. Chápeme, že kvůli
pracovním povinnostem nemohou někteří tuto činnost vykonat
během týdne. Snažte se proto, prosím, tyto práce „udělat“
během soboty a v neděli nechte ostatní spoluobčany
vydechnout od týdenního shonu.

OBEC OPATOV POŘÁDÁ
19. 6. (pátek) zájezd do Janáčkova divadla v Brně „Příhody
lišky Bystroušky“
Opera s vtipem a krásnou výpravou pro děti i dospělé,
představení začíná v 19 h a končí ve 21 h, odjezd bude
upřesněn.
Cena (s příspěvkem obce) vstupné + doprava: dospělý 200,Kč, dítě 150,- Kč.
Přihlásit se můžete do 15. 6. na tel. 736 270 717, zaplatit na
OÚ v Opatově.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V uplynulých třech měsících oslavili svá životní jubilea tito
občané:
84 let Josef Chadima
Marie Jokešová
81 let Věra Hárovníková
80 let František Kalánek
75 let Vladimír Michal
70 let Jaroslav Kolář
Vítězslav Kotek
60 let Růžena Merkudová
Eva Barochová
František Hořovský
50 let Jaroslav Maděra
Jiří Beneš
18 let Matěj Moliš
Všem oslavencům přejeme do dalších let pevné zdraví, stálý
optimismus a radost ze života!
Sňatky:

Jana Svobodová – David Bartoš

Narození:

Dominika Merkudová
Vojtěch Slanina
Adéla Jokešová

Úmrtí:

Jan Halamek
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PŘIPRAVUJE SE VE SVITAVÁCH
Výběr z kulturní nabídky:
18.6. (ČT 19.00) Fabrika Svitavy
Divadlo Járy Cimrmana – Hospoda na
mýtince – nejhranější hra Div. Járy Cimrmana.
20.6. (SO 14.00) Koclířov - Hřebeč
Hřebečský slunovrat – vystoupí – Světlo světa,
Kilt, BezLimitu, Vision Days, Gang ala Basta,
LENNY,
CICRUS,
PONORKA,
SUPERGROUP.CZ, WALDA GANG.
22.6. (PO 20.00) Fabrika Svitavy
KATT: INSIDE THE APPLE – externí
koncert
hudebního
festivalu
Smetanova
Litomyšl – kombinace unikátního zvuku
královského nástroje – harfy a elektroniky.
27.6. (SO) Stadion Míru Svitavy
QantoCup 2015 – Turnaj v malé kopané. Poté:
koncert kapely Gipsy CZ.
12.7. (SO) Náměstí Míru
Pivní slavnosti - ochutnávka nejrůznějších piv.
Vystoupí: Madam, Fly Fish, Vltava, Covers for
Lovers, Totální nasazení.
15.8. (SO) Park Jana Palacha
Písničkáři v Parku Jana Palacha. Vystoupí:
Adéla Jonášová, René Souček a Beata Bocek.
31.8.-6.9.
Stadion Míru SY
Řezbářský memoriál Aloise Petruse.
4.9. (PÁ) nám. Míru SY
Koncert skupiny No Name
5.9. (SO) nám. Míru SY
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6.9.

23. Slavnost dechových hudeb + 6. přehlídka
mažoretek.
20.00hod – koncert skupiny Kantoři.
(NE) nám. Míru SY
Pouť ke svatému Jiljí – tradiční svitavská
pouť: stánky s řemesly, občerstvení, historický
program s jarmarkem.

Každou prázdninovou neděli vás čeká buď posezení
s dechovkou v sudém týdnu nebo hrané pohádky v lichém
týdnu.
Každý pátek: Letní kino 2015 v Parku Jana Palacha ve
Svitavách. Kino je zdarma, začátek vždy 21.30hod.
Více informací a program letního kina naleznete na
www.kultura-svitavy.cz .

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Konec školního roku se rychle blíží a my se brzičko
budeme loučit s našimi předškoláky.
V měsíci květnu jsme zdárně zvládli Den matek, na
který děti nacvičovaly taneční vystoupení a pohádku. Tímto
chceme poděkovat za hojnou účast a věříme, že se Vám
vystoupení líbilo.
Předškoláci absolvovali společný výlet se školou do
Westernového městečka v Boskovicích.
Co ještě plánujeme do konce školního roku?
Ke konci roku se bude konat zahradní slavnost, kde se
rozloučíme s našimi předškolními dětmi a zároveň je škola
přivítá mezi své žáčky.
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9. června se děti mohou těšit na hudebně zábavný
program, který nás přijede navštívit do naší školky a stejně tak
i divadlo JOJO se svojí pohádkou SARKA A FARKA.

Na 30. června 2015 plánujeme společný výlet rodičů
s dětmi do Rudky u Kunštátu, kde navštívíme jeskyni,
smyslovou zahradu a rozhlednu.
Dětem i rodičům přejeme šťastný konec školního roku a
vydařené letní prázdniny plné sluníčka a pohody.
Učitelky MŠ
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Ve školní družině hrajeme v letošním roce celoroční
hru Novodobí objevitelé. Je rozdělena do 5 částí..
Děti si založily objevitelské sešity, kam získávají
symboly jednotlivých částí a mohou si k nim
kreslit nebo zapisovat, co nového se
v jednotlivých etapách hry naučily. Nejlepší
objevitelé získají na konci roku drobnou odměnu za celoroční
snažení.
1.část - naše planeta, živly, světadíly
V září a říjnu jsme si povídali o naší
planetě, jaký vliv na ni mají živly.
V rámci týdne „Kosmonauti proti
mimozemšťanům“ jsme se dozvěděli
hodně o Vesmíru. Pořádali jsme
módní přehlídku mimozemšťanů a
hledali vesmírný poklad. Kromě
jiného jsme vyráběli horoskop podle
živlů. Bavili jsme se při pokusech, ve
kterých jsme ověřovali znalosti o
vodě, vzduchu či půdě.
2. část - zvyky a tradice
V předvánočním období jsme se
věnovali zvykům a tradicím nejen u
nás, ale i ve světě. V rámci
dýňování jsme si vyzdobili zahradu
školy. Pořádali jsme Strašidlácký
večírek
a
Čertovský trojboj.
Mnoho odpolední jsme zasvětili
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vyrábění, neboť jsme chystali vánoční jarmark. Ten se
společně s besídkou setkal s dobrým ohlasem u rodičů. Své
získané znalosti o tradicích jsme si ověřili při hrách Riskuj a
Rexeso. Navštívili jsme také filmové představení Jak vycvičit
drak
3.část –osobnosti, kultura , sport
V této etapě jsme se
věnovali
světovým
osobnostem, povídali si o
kultuře některých národů,
tradičních i netradičních
sportech. V rámci toho
jsme hráli zimní hry bez
hranic, založili listinu
školních
rekordů.
Uspořádali jsme sportovní
trojboj družstev v netradičních disciplínách. Čtenářské
odpoledne, dílny a další hry byly zaměřeny na film, divadlo a
knihy. Mezi nejzdařilejší akce patřil družinový Balónkový ples
4.část – fauna světa
Ve
čtvrté
etapě
jsme
poznávali živočichy světa.
Pomocí samolepek jsme si
vytvořili náš atlas zvířat. Při
hře „Moje zoo“, jsme
prokázali velkou kreativitu a
založili
jsme
si
svoji
zoologickou zahradu jedna
skupina např. z plyšáků.
Zahráli jsme si na mikrobiology při zkoumání mikroorganismů.
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Několik her a soutěží pak ověřilo naše znalosti v poznávání
živočichů. Do tohoto období připadly velikonoční svátky, proto
nechyběly velikonoční dílničky, velikonoční honba za
pokladem a velikonoční kvíz.
5. část – flóra světa
Nyní probíhá poslední část
hry. V rámci projektu „Ovoce
do škol“ jsme získali koš plný
ovoce a ten využili k tomu,
abychom poznali i nám málo
známé druhy. Poznávali jsme
ovoce po čichu, po hmatu,
vůni i chuti a nakonec jsme si
vyrobili ovocný salát. Při
pobytu v přírodě se chceme hodně věnovat rostlinám, jejich
poznávání a určování. Chystáme různé hry na ověření znalostí
cizokrajných rostlin, koření apod. Také letošní zahradní
slavnost se ponese v duchu tématu rostliny světa.
Akce ZŠ v měsíci březnu, dubnu a květnu :
Týden s knihou
Kino Tři bratři, Škatuláci
Účast v kuchařské soutěži Coolinaření s Albertem. – 2
družstva vybrala porota mezi 5 nejlepších v kraji a
jedno postoupilo do finále.
2. kolo přírodovědného čtyřboje ve Svitavách – mineralogie a
biologie člověka.
Klára Peňázová – kat. 5. třída - 5. místo
3. kolo přírodovědného čtyřboje ve Svitavách – poznávání
živočichů
Tereza Bednářová – kat. 4. třída- 4. místo
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Andrea Kudýnková – kat. 3 třída – 5. místo
Program na Dni matek
Slavnostní odpoledne při příležitosti postupu do finále
kuchařské soutěže.
Ochutnávkový koš – poznávání a konzumace exotického ovoce
v rámci projektu ovoce a zelenina do škol.
Projektový den - Čtení rozšiřuje obzory
Člověk na ostrově
Poděkování
Připravit vystoupení na Den matek je vždy náročná práce,
proto vítáme pomoc od rodičů a přátel školy. Chtěly bychom
touto cestou poděkovat panu Jiřímu Peškovi za zhotovení
kulisy k jednomu z vystoupení, panu Jiřímu Burešovi za
ozvučení KD a Honebnímu společenství Opatovec za finanční
příspěvek, za který jsme nakoupily kostýmy.
Učitelky ZŠ Opatovec.

MATEŘSKÉ CENTRUM TLAPIČKA
MC Tlapička Vás zve každou první středu v měsíci od 15.30
hod. na setkání dětí a maminek do prostor družiny ZŠ
Opatovec. Během letních prázdnin se setkání bude konat pouze
dle zájmu.
Více informací na facebooku MC Tlapička nebo na telefonním
čísle 604 627 054 (Markéta Klusoňová).
Těšíme se na Vás!!!
Markéta Klusoňová a Klára Ehrenbergerová
.
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PARTA SOUSEDŮ
Dětský karneval 2015
Tradiční Opatovecký dětský karneval jsme pro Vás
tentokrát zorganizovali v sobotní odpoledne 7. 3. 2015. Účast
ze strany dětí i rodičů byla opět obrovská. Děti i rodiče si

mohli vybrat ze široké nabídky občerstvení a točené kofoly
zdarma. Na soutěže, za jejichž splnění se mohly děti těšit na
sladkou odměnu, jsme se tentokrát inspirovali v pohádkách.
Další překvapení pro děti i rodiče bylo vystoupení
mažoretek Bublinky a Bambulky ze Základní školy Svitavy –
Lačnov. Byla to nádherná podívaná a pro děvčata zároveň tip
na parádní koníček. Vyvrcholením celé akce bylo vyhlášení
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nejhezčích masek. Tak jak je u nás zvykem, nikdo neodešel ze
sálu s prázdnou a sladkou medaili či nějakou drobnost si
odnesly všechny děti. Nicméně vyhrát může jen jeden a pořadí
na stupních vítězů bylo následující :
Kategorie předškoláci :
1. místo : Maková panenka – Alenka
2. místo : Pirát - Lubošek
3. místo : Motýl Emanuel - Honzík
Kategorie školáci :
1. místo : Vodník - Andrejka
2. místo : Sultán - Kačka
3. místo : Mušketýr - Tomášek
Celá tato akce se konala za přispění generálního
partnera Generali pojišťovna a.s., kterého nám zprostředkoval
pan Jan Zika a dále těchto sponzorů:
obec Opatovec
manželé Šislerovi
manželé Olbertovi
manželé Obloukovi
pohostinství Opatovec

Touto cestou všem sponzorům ještě jednou
děkujeme.
„Parta sousedů“
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VOLEJBALOVÝ KLUB
Opatovečtí volejbalisti jedou.
Od posledního příspěvku uběhl již nějaký čas a
tak zase pár vět, co se událo. Opatovecký klub
se zúčastnil na závěr roku přátelského
vánočního klání v Opatově. Pokračovali jsme
s pravidelným tréninkem po celé zimní období, tentokrát
ovšem každé úterý z důvodu obsazené školní tělocvičny
v Opatově.

Náš klub na pozvání Opatova nastoupil o velikonočních
svátcích (4. 4. 2015) k účasti na pravidelném jarním turnaji.
Přátelské setkání smíšených volejbalových týmů bylo bohatší
o další volejbalové celky.
Tradiční Rumíci z Č. Třebové, dále Damníkov, Opatov, nově
Kunčina a Nová Ves a naši borci z Opatovce. Vše bylo tradičně
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na úrovni jak z pohledu vlastní hry, tak i příprava organizátorů.
Přítomnost volejbalistů z České Třebové opět potvrdila, že
jejich pojetí hry a nasazení je pro všechny zúčastněné
skutečným obohacením turnaje a jsou všemi týmy vítaní.
Nastupují pravidelně v dobré herní pohodě a podávají
soustředěné výkony. Zaslouženě si také odvezli diplom za
první místo před družstvem z Damníkova.
Val-dec tentokráte zklamal, jelikož žádné družstvo do turnaje
nevyslal.
Na třetím místě (tzv. na bedně) skončilo družstvo domácího
Opatova. O čtvrté, páté a šesté místo byl sveden úporný boj
mezi našim družstvem a týmem z Nové Vsi a Kunčiny, která
nakonec získala bramborovou medaili a Opatovečtí udolali
Novou Ves. Obsadili jsme tak pátou příčku v silné konkurenci.
Nastoupili jsme ve složení: Rybičková M., Frantová M., Šmíd
J., Havlíček M., Zika O., Sterenčáková N., a Reitschmidová I.
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Všichni jsme se z výhry nevázaně radovali.
Blahopřejeme!
Od konce května již opět budeme trénovat na našem
víceúčelovém hřišti, vždy ve středu od 18.00 hod.
Náš klub opět nabídl obci účast a pomoc při dětském dni 27. 6.
2015.
Tak jako v minulých letech opět připravujeme prázdninový
turnaj v Opatovci na sobotu 4. července 2015. Bude to již 5.
ročník! Hřiště pro turnaj je u správce zadáno a účast přislíbili
již tři týmy.
Máte-li zájem se do turnaje zapojit, oznamte Váš zájem
kapitánce týmu Haně Jokešové tel. 721 834 046 nebo S.
Hartmanovi tel. 606 623 411.
Výroční poháry přislíbil pan starosta M. Smetana. Děkujeme.
Těšíme se, že letošní ročník se opět vydaří jak počasím, tak i
sestavou.
Potěšující je, že počet zájemců ze sousedních obcí narůstá a
tým posílili noví nadšenci. V družstvu již zaujali svá místa.
Přijďte nás podpořit! Děkujeme.
Za volejbalový klub Standa Hartman.

TJ SOKOL OPATOVEC
Tabulka OP Qanto mužů 2014/2015:
Poř. Tým
1. Horní Újezd
2. Hradec n. S.
3. Opatovec
4. Linhartice
5. Bystré

+
15
14
11
11
11

0
2
3
8
3
3
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5
5
3
8
8

skóre
53:28
39:28
37:23
58:38
50:40

body
47
45
41
36
36

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Rohozná
Křenov
Janov
Jaroměřice
Litomyšl B
Jevíčko
Dolní Újezd B
Mladějov
Třebařov

9
9
9
8
6
6
6
7
3

Zbývá sehrát:
Třebařov - Opatovec
Opatovec - Litomyšl B
Linhartice - Opatovec
Opatovec - Křenov

6
4
4
5
7
6
3
0
4

7
9
9
9
9
10
13
15
15

So 30.5.
So 6.6.
Ne 14.6.
So 20.6.

56:43
43:32
42:35
45:51
34:52
38:45
34:52
39:63
31:69

33
31
31
29
25
24
21
21
13

17:00
17:00
17:00
17:00

Nábor malých fotbalistů
Vážení rodiče, TJ Sokol Opatovec pořádá dne 10.6.2015 nábor
dětí ve věku od 6 let do oddílu kopané. Naším cílem je snaha o
vybudování mládežnické členské základny a
také nabídnutí alternativy volnočasových aktivit
pro Vaše děti. V případě dostatečného zájmu ze
strany dětí i rodičů tak bude založen oddíl žáků.
Chcete-li své dítě přihlásit, dostavte se s ním ve
výše uvedený den v 17.30 hod na fotbalové
hřiště v Opatovci.
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DEN MATEK
Dne 16. 5. 2015 již po jednadvacáté
uspořádal obecní úřad ve spolupráci s
místní základní školou a mateřskou školou
tradiční oslavu Dne matek.
Děti ze školy a školky, pod vedením
učitelek, trénovaly a pilovaly několik
měsíců, aby mohly svým maminkám a
babičkám udělat krásné sobotní odpoledne.
Vidět jsme mohli naše menší děti při tanci
na písničky Michala Davida a malé námořníky při písničce Co dělá medvídek. Starší děti zpívaly, hrály na flétny nebo
předvedly taneční představení jako labutě nebo jako afričanky.
Velký úspěch měla také pantomima o domorodcích a scénka
„Cirkus Umí to“, která rozesmála celý sál. Děti ze školky
zahrály pohádku „Řemeslo má zlaté dno“.
Za tuto velkou snahu odměnily maminky a babičky svoje
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děti rozesmátými obličeji a velkým potleskem. Myslím, že
nejedna maminka byla na své děti náležitě hrdá, a že některým
ukápla i slza. Jako každý rok nechybělo také pohoštění, které o
přestávce roznášeli někteří tatínkové. Tímto bych chtěla
poděkovat všem, bez kterých by se toto příjemné odpoledne
nekonalo. Našim učitelkám ze ZŠ a MŠ za velkou trpělivost při
nácviku vystoupení. Členům zastupitelstva a kulturní komise,
kteří chystali sál a pohoštění, dále Jiřímu Burešovi za přípravu
a obsluhu ozvučení během celé akce a především našim
maminkám a babičkám, které se přišly pobavit jako již tradičně
v hojném počtu.
Michaela Kloudová

SOUTĚŽ V HASIČSKÉM SPORTU
Dne 16.5. 2015 proběhla na fotbalovém hřišti v Opatovci
Okrsková soutěž v požárním sportu. Soutěže se zúčastnily
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družstva z Opatovce, Opatova, Dětřichova, Hradce nad
Svitavou, Koclířova a Vendolí. Nastoupily zde družstva mužů,
žen i dětí. Soutěžilo se ve dvou disciplínách – štafeta a útok.
Počasí nám přálo, a tak se na hřišti sešel velký počet diváků.
Celé dopoledne zpříjemnil hudbou pan Jiří Bureš. Děkujeme
všem divákům za jejich účast a za jejich povzbuzování při
samotné soutěži.
Hasiči Opatovec

INZERCE

Firma Ondřej Pešek, Větrná 18, Svitavy
Zabýváme se instalací a nastavením počítačových
programů a podnikových řešení, prodejem počítačů,
notebooků a tiskáren. Také realizujeme počítačové
sítě a zabýváme se bezpečností a zálohováním dat.
Dále tvoříme www stránky včetně grafických prací.
Pomůžeme i v oblasti ekonomických a pokladních
systémů. Více informací na www.ondrejpesek.cz nebo
na tel. 737 507 053. Těšíme se na spolupráci.

Uzávěrka příspěvků do příštího čísla Občasníku bude 25.8.2015.
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