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OBECNÍ ÚŘAD
Termín posledního svozu plastů v roce 2015: 7. prosince.
Plasty se shromažďují na obvyklých svozových místech.
Nadále je otevřen obecní sklad vždy první středu v měsíci a
nyní nově i každou třetí středu v měsíci od 16 do 17 hod, kde
je také možné plasty odevzdat.
Poplatky v roce 2016
Žádáme občany, aby poplatky placené v hotovosti na obecním
úřadě, z důvodu účetní uzávěrky a přechodu na nový rok,
platili až od 1. února 2016.
Vyhláška o zákazu podomního prodeje
Zastupitelstvo obce na svém zasedání 24.11. 2015 schválilo
vyhlášku o zákazu podomního prodeje zboží a služeb v obci.
Z důvodu neetického chování, především prodejců energií, je
tento způsob prodeje v obci zakázán. V případě, že vyhláška
bude porušována, kontaktujte prosím obecní úřad
(461 593 153).
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
Již čtyři roky slouží obecní sklad jako svozové místo
nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Nicméně je to
nadále obecní sklad a ne sběrný dvůr. Stalo se již běžným
pravidlem, že nebezpečný a velkoobjemový odpad bývá u
skladu doslova odložen během celého roku mimo oficiální
termíny těchto svozů. Tím je ovšem poměrně značně omezen
provoz skladu a jeho kapacita je doslova zaplněna odpadem.
Žádáme proto občany, aby nebezpečný a velkoobjemový
odpad vozili do svozového místa pouze ve dny určené pro
tento svoz.
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INFORMACE PRO VEŘEJNOST
Otevírací doba během svátků:
Obecní úřad
23.12.
zavřeno
28.12.
8.00-12.00 12.30-17.00
30.12.
8.00-12.00
31.12.
zavřeno
Obecní knihovna
bude 20. a 27. prosince otevřena v obvyklou dobu: 9-11 hod.
Coop Jednota Opatovec
24.12.
7.00-9.00
25.12.
zavřeno
26.12.
zavřeno
31.12.
7.00-12.00
01.01.
zavřeno
Smíšené zboží JARKA
24.12.
7.30-10.00
25.12.
zavřeno
26.12.
zavřeno
31.12.
7.30-10.00
01.01.
zavřeno
Od 2.1.2016 každou sobotu zavřeno.
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ČERTOVSKÁ BESÍDKA
Parta sousedů Vás srdečně zve na
ČERTOVSKOU BESÍDKU, která se koná
v pátek 4.12. 2015 od 16 hod. v Kulturním
domě v Opatovci.
Pro děti a dospělé je zajištěno bohaté občerstvení.
Vstupné dobrovolné.
„PARTA SOUSEDŮ“

ADVENTNÍ KONCERT
Kulturní komise oznamuje, že se
v neděli 20.12.2015 v 18.00 hod
uskuteční v kostele v Košířích
vánoční koncert Pěveckého sdružení Dalibor
Svitavy. Vstupné dobrovolné.
Všechny občany zvou členové kulturní komise
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SPOLEČENSKÉ AKCE V KULTURNÍM DOMĚ
ROKU 2016
9. 1.

Tradiční ochutnávka ovocných vín

Svaz zahrádkářů pořádá dne 9.1.2016 od 15h 17. ročník
ochutnávky ovocných vín. Soutěžící musí donést
v pátek 8.1. od 17h do 19h do kulturního domu
2l vína ve skleněných lahvích od každého
vzorku. Na ochutnávku spojenou s hodnocením
jsou srdečně zváni i nesoutěžící.

23. 1.

Zahrádkářský ples

30. 1.

Ples svazu žen

Místenky na tento ples budou opět prodávány
na obecním úřadě u pí. Menšíkové.

13.2.

Hasičský ples

20.2.

Setkání seniorů

Obecní úřad ve spolupráci s kulturní komisí
srdečně zve všechny seniory v sobotu 20.2. 2016
od 15h do KD v Opatovci k příjemnému posezení
s harmonikou. Občerstvení i rozvoz zajištěn.
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27. 2.

Dětský karneval

19. 3.

Tradiční rybářský ples

Lístky na tento ples budou k zakoupení u pí. Ivany Drmolové.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V uplynulých třech měsících oslavili svá životní jubilea tito
občané:
87 let
86 let
83 let
82 let
80 let
75 let
70 let

50 let
18 let

Vlasta Nováková
Jiří Novák
Bohumír Janko
Jan Zika
Libuše Vašáková
Jarmila Betlachová
Růžena Šimková
Božena Macků
Eliška Bednářová
Jarmila Erbesová
František Komorous
Dana Brabcová
Jiří Bednář
Petra Smetanová

Všem oslavencům přejeme do dalších let pevné zdraví, stálý
optimismus a radost ze života!
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PŘIPRAVUJE SE VE SVITAVÁCH
Výběr z kulturního programu:
6.12. (NE 9-16h) Vánoce ve Svitavách
-Městské muzeum- vánoční zvyky
-Fabrika Svitavy
-Ottendorferův dům
12.12. (SO 19h) Fabrika Svitavy
Česká mše vánoční Jakub Jan Ryba
13.12. (NE 19h) Fabrika Svitavy
4TET - koncert
26.12. (SO 18h) Kostel Navštívení panny Marie na náměstí
Vánoční koncert – PS Dalibor Svitavy
26.12. (SO 18h) Fabrika Svitavy
21. Vánoční bigbít
27.12. (NE 17h) Fabrika Svitavy
Na muzice ve Fabrice
31.12. (ČT 17.59h) Náměstí Míru
Silvestrovský ohňostroj
14.1. (ČT 19h) Ottendorferův dům
Moravské klavírní trio – novoroční koncert
19.1. (ÚT 19h) Fabrika Svitavy
Divadlo v Rytířské – Frankie a Johnny
25.1. (PO 19h) Fabrika Svitavy
Cestovatel Jiří Kolbaba a Exotická diashow
27.1. (ST 19h) Fabrika Svitavy
Czech virtuosi Brno + mladí sólisté z Koree
30.1. (SO 17h) Klub Tyjátr
Svitavská klapka – mladí amatérští filmaři
1.2. (PO 19h) Fabrika Svitavy
Mišík a Etc. – koncert
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11.2. (ČT 19h) Fabrika Svitavy
Divadlo Petra Bezruče Ostrava – Můj
romantický příběh
28.2. (NE 19h) Fabrika Svitavy
Divadlo Jaroslav Duška – Pátá dohoda

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Vážení rodiče, milé děti.
Začátek nového školního roku nám utekl
jako voda. Přivítali jsme u nás nové dětičky, které
se adaptovaly bez velkých obtíží a našly si zde
spoustu nových kamarádů.
V letošním školním roce jsou pro děti
přichystány tyto kroužky:
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Anglický kroužek
Již druhým rokem organizace HelloGoodbye pořádá pro
naše děti kroužek anglického jazyka. Děti se s angličtinou
seznamují prostřednictvím her, písniček, pohybu a zároveň se
nepřímo učí nenásilnou formou porozumět cizí řeči. Letos jej
navštěvuje 11 dětí starších čtyř let.
Logopedický kroužek
Od října probíhá v MŠ logopedický kroužek – neboli
logopedická prevence podporující zdravý rozvoj řeči. Ke
zdravé řeči patří nejen čistá výslovnost hlásek, ale i tempo a
obsah mluveného slova. V kroužku probíhají dechová cvičení,
zvukové hry, rozvíjení obratnosti mluvidel i rozprava nad
obrázky. To vše náleží k podpoře přirozeného rozvoje
komunikace. Kroužek vede p. učitelka Petra Bartošová, která
v předchozím školním roce absolvovala kurz na logopedického
asistenta.
Keramický kroužek
Úplnou, ale nejvíce očekávanou novinkou v mateřské
škole bude keramický kroužek. Keramika bude probíhat od
měsíce ledna roku 2016 pod vedením pedagogického sboru.
Ačkoliv zkušenosti s keramikou máme zatím základní, věříme,
že kroužek si zamilujeme jak my, tak i děti. Účastníci kroužku
si vyrobí výrobky, kterými můžou vyzdobit naší školičku, své
pokojíčky nebo mohou obdarovat své nejbližší.
Věříme, že tato činnost přispěje k rozvoji jejich dovedností a
pomůže jim, už od malička, pěstovat vztah k umění a kráse.
Zároveň je keramika povede k aktivní tvořivé činnosti.
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Na závěr Vám chceme popřát příjemné prožití svátků
vánočních. Do nového roku 2016 lásku, štěstí, zdraví a mnoho
životních úspěchů.
Přejí učitelky MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Ačkoliv se to nezdá, ale je to už pět let, co
se vybudovalo ve škole ,,Čapí hnízdo“ – přístavba,
která umožnila otevření samostatné 1. třídy,
školní družiny a společenského centra. Všechny
prostory jsou plně využívány, proto bylo nutné je o
prázdninách vymalovat. Po prázdninách se žáci vrátili do
čistých a barvami zářících učeben. V letošním školním roce
navštěvuje naši školu 38 žáků. Do první třídy nastoupilo 10
prvňáčků. Jsou to Lucie
Hartmanová,
Natálie
Herzánová, Adriana Hrbková,
Adéla
Kloudová,
Tereza
Molišová, Filip Moravec,
Tomáš Mrštný, Veronika
Peňázová, Matěj Pokorný a
Robin Popelka.
Tradiční školní projekt se
nazývá „Cesta do neznáma “ je
zaměřený jednak na rozvoj
dětské fantazie, ale také na
poznávání neznámých světů,
krajin, národů, tradic a zvyků.
Obsahuje celoroční hru pro
družstva „Ve světě fantazie“, 5 projektových dnů, družinovou
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hru pro jednotlivce ,,V říší fantazie “ a další tradiční akce (den
pro rodiče, den matek…), které budou navazovat na avizovaná
témata.

Akce ZŠ v měsíci září až listopadu :
Drakiáda
Obvodní kolo v přespolním běhu- Svitavy
1. místo Jana Kučerová
2. místo Martin Bureš
3. místo Matěj Pešek
1. místo Natálie Hrbková -postup do okresního kola
Okresní kolo v přespolním běhu- Polička
1. místo Natálie Hrbková.
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Lesní pedagogika- program vedený zástupci LČR
Divadlo ve Svitavách- Vyprávění starého vlka aneb pravda o
Karkulce
Dopravní hřiště Svitavy
Školení první pomoci
Dýňování
ŠD- Kosmický večírek
Projektový den -Hledám svůj svět
Zdravá pětka – program o zdravé výživě
Návštěva Knihovny ve Svitavách - 4. a 5. ročník
Slavnost Slabikáře
Vystoupení na vítání občánků a při rozsvěcení vánočního
stromu.
Účast ve výtvarné soutěži Naše obec
Učitelky ZŠ Opatovec
V minulém občasníku byl chybně uveden výsledek
srovnávacích testů Kalibro – Humanitní základ, naše škola
dosáhla 78%. Za uvedenou chybu se omlouváme.

MATEŘSKÉ CENTRUM TLAPIČKA
Předposlední říjnový pátek, za hojné účasti dětí a
jejich rodičů, uspořádalo Mateřské centrum
Tlapička
první
Halooweenský
lampiónový průvod. Na fotbalovém
hřišti v Opatovci bylo pro příchozí
nachystané
drobné
občerstvení,
zábavné aktivity a jako zlatý hřeb,
hromadné vypouštění balónku s vánočními
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přáními pro Ježíška. Hned po setmění se všichni vydali na
lampióny osvětlený průvod obcí spojený s poslední úkolem,
který měl otestovat paměť dětí. Z počtu zúčastněných a jejich
následných reakcí bylo zřejmé, že se akce líbila a doufejme, že
odstartovala novou tradici v naší obci. Tímto bychom chtěli
poděkovat všem příchozím, stejně tak Obci Opatovec,
místnímu Svazu žen a všem, kteří přidali ruku k dílu.
Fotky z tohoto odpoledne naleznete na http://mctlapicka.rajce.idnes.cz/Halloweensky_lampionovy_pruvod_1
0_2015/ .

MC Tlapička Markéta Klusoňová a Klára Ehrenbergerová.
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ČINNOST SVAZU ŽEN
Shrnutí roku 2015
Až na malé výjimky bylo složení výboru neuvěřitelných 19 let
stále stejné. V únoru, na výroční členské schůzi, bylo zvoleno
nové vedení výboru, které se z 80% změnilo. Mezi pravidelné
akce, které svaz žen pořádá, patří společenský ples, čtyřdenní
zájezd do termálních lázní v Maďarsku, třídenní cyklozájezd a
podzimní dvoudenní zájezd. V letošním roce jsme na kole
projezdili okolí Svatého Jana pod Skalou a na podzim jsme
zavítali na místa jako Buchlov, Buchlovice a Velehrad. Také
jsme uspořádali jednodenní výlet zaměřený převážně pro děti.
Navštívili jsme Chrudim – město loutek, Slatiňanský hřebčín a
miniaturu hradu Kočičí hrádek.
Svaz žen Vás srdečně zve dne 30. 1. 2016 na tradiční
společenský ples, hraje skupina Vepřo Knedlo Zelo, místenky
v předprodeji u paní Menšíkové
Markéta Rybičková

VČELAŘI V OPATOVCI
Vážení přátelé. Jménem Českého svazu
včelařů Základní organizace Opatovec, bych
Vás rád touto cestou informoval o činnosti
včelařů.
V letošním roce proběhly volby do vedení ZO, které se
částečně se změnilo, dále jsme přijali jednoho nového člena,
takže dnes má členská základna 25 členů s 234 včelstvy. Naše
organizace uskutečnila členské schůze, dvě v Opatovci a dvě
v Opatově. Uspořádali jsme dvě odborné přednášky. Dne
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28.6.2015 jsme navštívili včelí farmu přítele Pavlíčka
v Moravské Třebové.
Dne 30.5.2015 jsme se podíleli na uspořádání Dětského dne
v Opatově, pořádaného OU Opatov, ve Farském lese s názvem
"POHÁDKOVÝ LES".
27.6.2015 se konal Dětský den v Opatovci pořádaný OU
Opatovec. Naši členové podíleli na organizaci, měli jsme
stanoviště vedle hasičské zbrojnice, kde jsme využili věci
připravené z Dětského dne v Opatově. Děti i dospělí měli
možnost nahlédnout do proskleného úlu, prohlédnout si
pomůcky potřebné ke včelaření a děti na našem stanovišti
nosily na lžíci pylová zrna, prokličkovaly mezi květinami a
potom nakrmily včelí larvičku. Po splnění úkolu dostaly
sladkou odměnu.
Organizace zajistila pro včelaře léčivo pro jarní, letní a
podzimní ošetření včelstev.
V případě zájmu bych dále upozornil, že i letos je možnost
čerpání grantu z rozpočtových prostředků Pardubického kraje
v rámci
programu
„Podpora
začínajících
včelařů
v Pardubickém kraji pro rok 2016“. Bližší informace najdete na
portále Pardubického kraje.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem aktivním členům za
jejich odvedenou práci, obci Opatov, obci Opatovec a Farmě
Opatov s.r.o. za finanční podporu. Zároveň bych chtěl jménem
všech členů občanům popřát klidné prožití vánočních svátků a
do nového roku hodně zdraví a štěstí.
Více informací najdete na www. vcelari-opatovec.webnode.cz,
kde získáte aktuální informace o činnosti naší organizace.
Václav Slanina jednatel ZO ČSV o. s. Opatovec
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KLUB KERAMICKÝCH NADŠENCŮ
A jak to vše začalo?
Před dvěma lety se několik členek ze Svazu žen domluvilo
s paní Hankou Krčmářovou, že by si chtěly vyrobit něco
pěkného z keramické hlíny na vánoční stůl. Přišli úplní
začátečníci a přesto vzniklo mnoho krásných mís ve tvaru
kaprů.

Práce s hlínou se jim natolik zalíbila, že se začali scházet
pravidelně a v čím dál tím větším počtu. Za dva roky si každá
z nás vytvořila několik výrobků, jak do interiéru, tak do
zahrady. Vyráběli jsme žáby, ptáky, kočky a myši, misky,
hrnce, pítka pro ptáčky, anděly, sovy a mnoho dalších
předmětů.

- 16 -

V letošním roce jsme uspořádali při příležitosti Výstavy
fotografií a rozsvěcení vánočního stromu výstavu naší
keramiky, na které jsme nejen vystavovali, ale také prodávali
naše malá vánoční dílka.
Zatím naše nadšení neutuchá a tak věříme, že se budeme
scházet i nadále a tvořit a tvořit a tvořit.....
Opatovecká keramika

ČESKÝ SVAZ ZAHRÁDKÁŘŮ OPATOVEC
V měsíci říjnu probíhalo téměř pravidelné
podzimní
moštování.
Před
zahájením
moštování se provedla údržba na lise a na drtiči
ovoce. Nový nástřik barvou nedostal jen lis na
ovoce, ale i tzv. pračka na ovoce. Vše bylo
z obecního skladu přestěhováno do nově
zrekonstruovaných kabin. Za 6 moštovacích dní se
vymoštovalo 1895 litrů moštu. Jen pro zajímavost, při údržbě,
přípravě, moštování a úklidu se odpracovalo přes 150 hodin.
ČSZ Vás zve:



9. 1. 2016 na degustaci domácích ovocných vín
23. 1. 2016 na společenský ples, hraje Proxima, vstupné 100,Kč

Markéta Rybičková
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MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ OPATOVEC
Mezi další činnosti Mysliveckého sdružení
Opatovec patří lov zvěře.
Lovectví
bylo
odpradávna
součástí
myslivosti. Je to nástroj k redukci početních
stavů zvěře. Aby byl udržován ekosystém
honitby je potřeba k lovu vyčlenit jedince, kteří
již nejsou v honitbě nezbytní (nemocné,
poraněné, přestárlé). Tomuto se říká průběžný odstřel neboli
selekce. Dále je nutno vzít v potaz, že k udržení rovnováhy je
potřeba určit k odlovu 1/3 mladých jedinců, 1/3 samičí kusy a
1/3 samčí kusy.
Lovectví se dále dělí na 2 disciplíny :
Odchyt - Odchyt zvěře je ze zákona zakázán, ale myslivost a
ornitologie tvoří výjimku, neboť tato činnost je přímo nezbytná
k výkonu této činnosti. Odchytová zařízení musí být v souladu
se Zákonem na ochranu zvířat před týráním, z tohoto zákonu
jsou zakázány dřívější odchytová zařízení jako např. železa
nebo tlučky. Odchyt je důležitý např. při převozu zvěře, ale
dnes je běžnější použití narkotik.
Odstřel - Za účelem odstřelu bylo vyvinuto mnoho technik
lovu, jejichž zvládnutí by mělo lovci zajistit optimální
podmínky k odstřelu zvěře. Při odstřelu je důležité, aby byla
zvěř usmrcena na místě (tzv. „zůstala v ohni“) z hlediska
dodržení Zákona na ochranu zvířat před týráním.
Petr Erbes
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TJ SOKOL OPATOVEC
Tabulka OP Qanto mužů - podzim 2015
Poř. Družstvo
+
1. Opatovec
10
2. Křenov
10
3. Janov
8
4. Bystré
8
5. Morašice
7
6. Jaroměřice
7
7. Hradec n. Svitavou 6
8. Linhartice
7
9. Opatov
6
10. Jevíčko
6
11. Sebranice
5
12. Čistá
3
13. Borová/Telecí
3
14. Rohozná
2

0
1
1
2
1
3
2
3
0
2
1
2
1
0
1

3
3
4
5
4
5
5
7
6
7
7
10
11
11

skóre
34:13
36:19
31:12
31:20
28:18
38:30
19:18
28:28
35:36
21:19
20:25
23:53
15:39
18:47

body
31
31
26
25
24
23
21
21
20
19
17
10
9
7

MODERACI FARNOSTI OPATOV SVĚŘUJE
BISKUPSTVÍ P. DOKLÁDALOVI
Po úmrtí dlouholetého duchovního správce farnosti Opatov,
Dětřichov, Opatovec-Košíře svěřilo královéhradecké biskupství
naše farnosti duchovní moderaci P. Pavlu Dokládalovi,
kterého Vám chceme nyní představit v následujícím rozhovoru.
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Otče Pavle, mohl byste se farníkům a občanům našich
obcí představit?
Jsem rodák z Jeseníku a knězem jsem se stal již před 40 lety,
v roce 1975. Takže nejsem žádný mladík, ale biskupství přes
všechnu snahu nemá mladšího kněze, který by mohl do
Opatova být poslán. 20 let jsem působil v brněnské diecézi,
naposledy do roku 1995 jako děkan a vikář v Třebíči a tehdy
jako
prezident
Světového apoštolátu
Fatimy (WAF) v ČR
jsem převzal klášter
v Koclířově,
tedy
celých 20 let jsem
v Koclířově. Světový
apoštolát Fatimy má
v naší
zemi
17
regionálních center a
jen do koclířovské
Fatimy přijede ročně
až
20-25
tisíc
poutníků.
Nynější
kardinál
Dominik
Duka mě pak jmenoval vedoucím poutního centra. Postupně
zajišťuji třeba Národní pouť do Izraele v roce 2013, pak také
jubilejní akce diecéze loňského roku a letošní rok snad
nejvýznamnější celoroční projekt v katolické církvi - Národní
eucharistický kongres, který vyvrcholil v Brně na Náměstí
Svobody před měsícem za účasti 25 tisíc věřících.
Je vůbec možné při tomto výčtu se ještě starat o Opatov
a dvě obce, bývalé samostatné farnosti?
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Moc bych si přál, abychom se vzájemně spřátelili. Já mám
zatím jediného spolehlivého spolupracovníka v panu Janu
Šplouchalovi z Opatova a nesmírně obětavého kněze P. Josefa
Krajíčka, který, ač 78 letý důchodce, dokáže zvládnout
neuvěřitelně mnoho a žije jen a jen kněžskou službou.
Současně je v Rudolticích jáhen Josef Macháček a v Koclířově
jáhen Arsen Kostanjan. Materiální věci doposud řídí vikář P.
František Beneš v Litomyšli. Tento stav není optimální, ale jak
jsem již řekl, biskupství zatím nemá kněze pro Opatov. Tak
všechny prosím o pochopení a především, abychom neztráceli
křesťanské kořeny v našich obcích.
Mohl byste ještě vzpomenout na našeho zemřelého
pana faráře Jaroslava Horníka a pak také obzvláště
prosím o vyjádření - jak to bude dál s našimi kostely?
Když jsem přišel v roce 1995 do Koclířova, byl P. Horník
jediný, který mě vítal a měl velkou radost z toho, že jsem přišel
z brněnské do královéhradecké diecéze. S P. Horníkem jsem se
stále setkával a pokud ještě mohl, jezdil každou 1.sobotu
v měsíci do Fatimy v Koclířově, kde jsou každý měsíc velké
poutě. Zásluhou P. Horníka je to, že téměř vše Opatově a obou
obcích je opraveno. Dokončil vše v maximální vyčerpanosti a
jistě jeho velkým přáním je, aby takto opravené kostely nezely
prázdnotou...
PLÁN NA LETOŠNÍ VÁNOCE A VÝHLED JAK
BUDEME PRACOVAT V NOVÉM ROCE 2016:
2. adventní neděli 6.12.2015 v 9.00 hod. v Opatovci – Košířích.
K vánoční svaté zpovědi bude možné přijít v Opatově vždy
přede mší svatou (mše sv. začíná v 8.00) po všechny 4 neděle
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adventní. A nebo je možné přijet do Koclířova, kde se každou
1. sobotu, tedy také 5.12. od 14 do 17 hod. zpovídá a je tu vždy
více zpovědníků.
Pokud je někdo nemocný, tak to prosím nahlaste panu Janu
Šplouchalovi. Ten pak dohodne s knězem den a hodinu, kdy za
nemocným přijede domů nebo do nemocnice. Pastorační
asistent pan Šplouchal je tedy hlavní a jedinou odpovědnou
kontaktní osobou pro Opatov, Dětřichov a Opatovec-Košíře.
VÁNOCE 2015
Půlnoční mše sv.
P. Krajíček pojede sloužit půlnoční do Opatovce-Košíř, která
začne ve 22.30 hod. Na další půlnoční mše můžete přijet buď
ve 21 hod. do Opatova nebo ve 22 hod.do Koclířova.
Sv. Štěpán – sobota 26. 12. 2015
Opatovec-Košíře v 9.00 hod. P.Krajíček
Nový Rok, slavnost Panny Marie Matky Boží - pátek
1.1.2016
Opatovec-Košíře v 9.00 hod. P.Krajíček
USPOŘÁDÁNÍ BOHOSLUŽEB OD LEDNA 2016:
V kostelích v Dětřichově a Opatovci-Košířích budou mše sv.
vždy 1x za 14 dnů.
Liché neděle v roce, počínaje 3.1.2015 bude mše sv.
Dětřichově vždy v 9.00 hod.
Sudé neděle v roce, počínaje 10.1.2015 bude mše sv.
v Opatovci-Košířích vždy v 9.00 hod.
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Všechny bohoslužby bude celebrovat P. Josef Krajíček.
V případě nemoci bohoslužbu povede (jen v tomto případě
vážného omezení) jáhen Macháček nebo jáhen Kostanjan.
Zpravodajství i rozhovor pro zpravodaj Opatov, Dětřichov,
Opatovec-Košíře
připravila Hana Frančáková, pastorační asistentka biskupství
královéhradeckého
(článek upraven redakcí Opatoveckého občasníku)

INZERCE

Výkup králičích kožek ve Svitavách
za nejvyšší možné ceny.
Informace na tel. 731 495 042 – Karel Hlaváček
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Krásné prožití vánočních svátků a mnoho
úspěchů v novém roce Vám přeje
zastupitelstvo obce.

Uzávěrka příspěvků dalšího občasníku je 20.2.2016
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