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ODPADY
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu bude
probíhat 18. – 19. listopadu. Jediné svozové místo bude nově
otevřený obecní sklad u autobusové zastávky „U Mlýna“.
Pátek
od 15:00 do 17:00 hod.
Sobota
od 9:00 do 11:00 hod.
Velkoobjemový a nebezpečný odpad je možné odevzdat do
svozového místa pouze v těchto termínech. Odkládání
odpadu ke skladu mimo výše stanovené dny je zakázáno.

VOLBY
Ve dnech 7. a 8. října 2016 se budou konat volby do
Zastupitelstva Pardubického kraje. Volební místnost na
Obecním úřadě v Opatovci bude otevřena v pátek 7. října
v čase 14.00 – 22.00 hod. a v sobotu v čase 8.00 – 14.00 hod.

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Zastupitelstvo obce zve srdečně všechny
občany v neděli 27. 11. 2016 v 17h k
fotbalovému hřišti v Opatovci na –
rozsvěcení vánočního stromu. Vezměte
svoje děti a vnoučata a přijďte si společně s
dětmi z místní ZŠ zazpívat známé vánoční koledy. Pro zahřátí
budou připraveny teplé nápoje. Těšíme se na Vás.
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VÝSTAVA
Ve dnech 26.-27.11. 2016 se uskuteční
výstava patchworku a keramiky v kulturním
domě v Opatovci. Na místě bude probíhat i
prodej těchto výrobků. Výstava bude otevřena
v sobotu od 14 do 18 hod. a v neděli od 14 do
20 hod. Všechny srdečně zveme.
Za kulturní komisi Marie Vašátková

ČESKÝ SVAZ ZAHRÁDKÁŘŮ OPATOVEC
V měsíci říjnu by dle zájmu občanů proběhlo
moštování (bližší informace budou vyhlášeny
místním rozhlasem, popřípadě u paní
Ehrenbergerové).

TANEČNÍ
Chcete si zopakovat základní taneční kroky polky, valčíku,
walsu, tanga a ostatních tanců? Máte tedy
možnost absolvovat taneční kurz pod vedením
tanečních mistrů Jaroslavy a Petra Knířových.
Přihlásit se může každý, věk nerozhoduje
(vhodné mít tanečního partnera).

-3-

Taneční kurz se bude konat v Kulturním domě v Opatovci vždy
v pátek v podvečerních hodinách (5 večerů po 2 hodinách).
V termínech 7. 10.; 14. 10.; 21. 10.; 11. 11. a 18. 11.
Cena 300,- za osobu, tedy 600,- Kč za pár.
Bližší informace na telefonu 605 837 910 nebo na webových
stránkách obce www.opatovec.cz, kde je také možné stáhnout
si formulář přihlášky.
Přihlášky odevzdávejte na obecním úřadě nebo zašlete na
adresu Marketa.Rybickova@cuzk.cz

VÝLET NA KOLECH
V sobotu 24. 9. 2016 máme v plánu vyrazit na cyklovýlet po
okolí Opatovce. Trasa je tentokrát trošku náročnější a delší než
předchozí ročníky. Letos bude start trasy na Vysokém Poli u
Dětřichova přibližně v 14:00. Zdatnější cyklisté se na místo
startu dostaví po vlastní ose a pro méně zdatné budeme mít
zajištěnou dopravu od Kulturního domu v Opatovci asi ve
13:30. Trasa je dlouhá přibližně 40 km, ale většinou po rovince
s pravidelnými zastávkami na občerstvení a odpočinek. Z
důvodu zajištění dopravy žádám zájemce o přepravu na Vysoké
Pole, aby dali vědět do 21. 9. 2016 na náš email.:
partasousedu@seznam.cz, na tel. č.: 604954116 a nebo u pí.
Kloudové na obecním úřadě. Připravte si kola, dobrou náladu
a pojeďte si trošku zasportovat a pobavit se.
Výlet se bude konat pouze za příznivého počasí.
Parta sousedů
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LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Mateřské centrum Tlapička bude v měsíci říjnu
pořádat druhý Halloweenský lampionový
průvod na fotbalovém hřišti v Opatovci. Opět
bude přichystáno pro děti drobné pohoštění,
zábavné aktivity a nebude chybět ani
vypouštění balónků s přáním pro Ježíška. Datum a čas bude
ještě
upřesněn.
Všechny
Vás
srdečně
zveme!
Foto z loňského průvodu najdete zde:
http://mctlapicka.rajce.idnes.cz/Halloweensky_lampionovy_pruvod_10_
2015/.
Dále mají dle zájmu maminky s dětma možnost scházet se v
prostorách družiny ZŠ Opatovec. Termín bude vždy předběžně
uveden na facebookové adrese MC Tlapičky. Pro jakékoliv
dotazy, popř. návrhy termínů na setkání pište na uvedenou
facebookovou stránku nebo volejte na tel. číslo 604 627 054
(Markéta Klusoňová). Těšíme se na Vás a rádi uvítáme nové
tváře!!!
MC Tlapička

SVATOMARTINSKÁ TANEČNÍ ZÁBAVA
TJ Sokol Opatovec pořádá v sobotu 12. 11.
2016 od 20.00 hod. v kulturním domě
v Opatovci Svatomartinskou taneční zábavu.
K poslechu a tanci bude hrát hudební
skupina H.I.T. music Litomyšl. Jste všichni
srdečně zváni!
TJ Sokol Opatovec
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ČERTOVSKÁ BESÍDKA
Parta

sousedů

Vás srdečně zve na ČERTOVSKOU
BESÍDKU, která se koná dne 3. 12. 2016
od 15 hod. v Kulturním domě
v Opatovci.
Pro děti a dospělé je zajištěno bohaté
občerstvení.
Vstupné dobrovolné.
„PARTA SOUSEDŮ“

ZÁJEZD NA MUZIKÁL
V sobotu 10. 12. 2016 pořádá obec Opatovec a obec Opatov
zájezd do Prahy na muzikál VÁNOČNÍ KOLEDA. Výpravný
příběh Vánoční koleda, na motivy povídky Charlese Dickense
představuje neopakovatelný zážitek na pomezí divadla,
koncertu a muzikálu. Ve Studiu DVA se hraje každý rok jen
několikrát v prosinci. Nechte se unést atmosférou a mystikou
vánočního Londýna první poloviny 19. století. V režii Ondřeje
Sokola hrají a zpívají např. Karel Roden, Ivana Chýlková,
David Koller, Zuzana Mauréry, Marina Vyskvorkina,
speciální hosté Václav Noid Bárta, František Černý –
Čechomor.
Odjezd v 8 h od závor a dále po zastávkách. Cestou bude jedna
zastávka na benzínové pumpě a cca od 11.30 h volno v Praze.
Představení začíná ve 14 h (Studio DVA, Václavské náměstí),
trvá 2 hod. a 10 min. včetně přestávky, po představení tj.
v 16.30 h odjezd, návrat přibližně ve 20 h, doporučení divadla:
pro děti od 7 let.
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CENA: 500,- nebo 550,- Kč včetně dopravy (vstupné s 50%
slevou 350,-/300,- (podle řady) + 200,- doprava)
Vstupenky se prodávají na OÚ v Opatovci od pondělí 3.
října do vyprodání kapacity 48 míst (při zaplacení si
vyberete místo v hledišti i v autobuse).

PŘIPRAVUJE SE VE SVITAVÁCH
Výběr z kulturní nabídky:
12.9. (PO 19:00) Fabrika Svitavy
Will Johns Band - bluesový koncert
18.9. (NE 18:00) Fabrika Svitavy
Kamelot + Láďa Kerndl - koncert
21.9. (ST 19.30) Fabrika Svitavy
Jakub Vágner – přednáška o rybách
24.9. (SO 14.00) náměstí Míru Svitavy
Svatováclavský košt – tradiční slavnost vína –
zahrají THE DIZING BROTHERS, BÁRA
HRZÁNOVÁ &CONDURANGO a další.
8.10. (SO) Fabrika Svitavy
Tata Bojs – koncert.
15.10. (SO) Fabrika Svitavy
Slet bubeníků ve Fabrice
17.10. (PO) Fabrika Svitavy
Koncert Jazz Q
22.10. (SO) Fabrika Svitavy
Arakain + Dymytry - koncert
25.10. (ÚT) Fabrika Svitavy
Poslední trik Georgese Meliése – divadelní
představení divadlo Drak Hradec Králové.
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15.11. (ÚT) Ottendorferův dům Svitavy
Jaroslav Hutka – koncert.
16.11. (ST) Fabrika Svitavy
Věra Špinarová – koncert.
21.11. (PO) Fabrika Svitavy
Manželské vraždění – divadelní představení
Divadlo Na Jezerce.
23.11. (ST) Fabrika Svitavy
Vlasta Redl + kapela – koncert.
Více informací naleznete na www.kultura-svitavy.cz .

KOTLÍKOVÉ DOTACE
2. výzva k podávání žádostí o kotlíkové dotace byla
vyhlášena 26. srpna 2016. Příjem žádostí bude možný pouze
osobně a bude zahájen dne 3. října 2016 v 7.00h osobně v sále
Jana Kašpara (budova bývalé reálky) Krajského úřadu
Pardubického kraje. Od 4. října 2016 do ukončení příjmu
žádostí osobně do podatelny Krajského úřadu Pardubického
kraje. Rozhodující je čas doručení žádosti. Všechny žádosti
doručené před termínem zahájení příjmu žádostí nebo po
termínu ukončení příjmu žádostí budou automaticky vyřazeny.
Základní podmínky pro získání dotace z projektu “Kotlíkové
dotace v Pardubickém kraji“
- Žadatelem je fyzická osoba vlastnící rodinný dům
v Pardubickém kraji
- K vytápění objektu je využíván primárně kotel na
pevná paliva s ručním přikládáním nikoliv kamna,
krb, plynový, elektrický nebo automatický kotel. Dotaci
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také nelze poskytnout na nový kotel v novostavbě, kde
se nejedná o výměnu.
Pardubický kraj zve veřejnost na bezplatné informační
semináře, které se uskuteční:
5.9. 2016
6.9. 2016
7.9. 2016
8.9. 2016
12.9. 2016
15.9. 2016

16:00 Skuteč – kulturní klub Skuteč, Rubešova 525
16:00 Lanškroun – Kulturní centrum Lanškroun,
nám. A.Jiráska 1
16:00 Moravská Třebová – MěÚ M.Třebová,
Olomoucká 2
16:00 Heřmanův Městec – kino Mír, Náměstí
Míru177
16:00 Litomyšl – Zámecké návrší, Klenutý sál,
Jiráskova 133
16:00 Žamberk – Divišovo divadlo, Nádražní 39

Bližší informace a formuláře žádosti
www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace

najdete

na

MATEŘSKÁ ŠKOLA
V měsíci červnu jsme se s dětmi i rodiči rozloučili
společným výletem do Žďáru nad Sázavou.
Prošli jsme si naučnou stezku kolem Zelené hory a navštívili
zábavné centrum pro děti Polnička. Všem rodičům a dětem
děkujeme za hojnou účast a příští rok se budeme těšit na další
společný výlet, který se doufejme vydaří, jako ten letošní.
V letošním školním roce 2016/2017 je zapsáno do
mateřské školy 37 dětí. V červnu jsme se rozloučili s deseti
předškolními dětmi a zároveň jsme do mateřské školy deset
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nových dětí přijali. Oddělení Včeliček letos bude navštěvovat
22 dětí a v oddělení Berušek bude celkem 15 dětí.
V tomto
školním
roce
budeme
pokračovat
v keramickém kroužku, který bude vést paní učitelka Hana
Lampárková. Děti zde rozvíjejí svoji tvořivost, kreativitu a
procvičují jemnou motoriku. Dále bude kroužek pro rozvoj
komunikačních dovedností dítěte, který bude vést paní učitelka
Petra Bartošová. V nejbližší době proběhne v mateřské škole
logopedická depistáž, na jejíž základě děti rozdělíme do
kroužku.
Anglický kroužek v mateřské škole se uskuteční dle zájmu
rodičů.
Věříme, že se novým dětem ve školce bude líbit, najdou si zde
nové kamarády a zažijí spoustu nových a hezkých zážitků.
Všem dětem a rodičům přejeme šťastné vykročení do nového
školního roku.
Co nás v MŠ čeká za akce:
- rodičovská schůzka - 8. 9. 2016
- drakiáda
- návštěva divadla
- logopedická depistáž
- první pomoc zábavnou formou
- čertovská besídka
- vánoční dílničky.…
Poděkování:
Učitelky a děti z mateřské školky děkují ženám z klubu
Patchwork, za ušití 40 ks krásného a barevného ložního
povlečení.
Zdraví berušky a včeličky z MŠ
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Před námi je nový školní rok, dovolte nám malé
ohlédnutí za uplynulým, který právě ukončily
letní prázdniny.
Ve školním roce 2015/2016 navštěvovalo
naši školu 38 žáků, z toho bylo 10 prvňáčků.
Ke konci školního roku odešla na mateřskou dovolenou paní
učitelka Jitka Mauerová a místo ní do první třídy nastoupila
paní učitelka Olga Štilárková. Tento rok provázel projekt Cesta
do neznáma a byl zaměřen na rozvoj dětské fantazie, tvořivosti
a kreativity. Zahrnoval 5 projektových dní, družinovou hru
V říši fantazie, tradiční i nové školní akce a aktivity. Mezi
tradiční akce patřila Drakiáda, Vánoční besídka Týden
s knihou, Oslava Dne matek apod. Novou akcí byl např. Den
s lesy ČR, také jsme letos byli na škole v přírodě. Ve škole
pracovalo 5 zájmových kroužků - anglický, flétny, malý
kuchtík, šikulové a náboženství.
Jako každý rok jsme dosáhli výborných výsledků
v přespolním běhu, v závodě atletické všestrannosti
a přírodovědném čtyřboji, v soutěžích pořádaných DDM
Svitavy. Podruhé a opět velmi úspěšně jsme se účastnili
celostátní soutěže Coolinaření s Albertem. Škola je zapojena
do celostátních projektů jako je Ovoce do škol, Zdravá pětka,
Recyklohraní, Čtení pomáhá.
V rámci sběrové soutěže jsme ve škole nashromáždili více než
1,5 tuny starého papíru, 2520 kusů vyřazených baterií a 293
kusů nefunkčních elektropřístrojů.
V rámci těchto programů škola vede děti nejen
k zodpovědnému přístupu k životnímu prostředí, ale získává i
prostředky na pořízení výtvarných potřeb, her apod. Na nákup
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odměn pro ty, kteří si v této oblasti vedou nejlépe. Úspěšný byl
uplynulý školní rok, i co se týče výsledků vzdělávání.
Vyznamenání
mělo 34 z 38 dětí
a na žádném
vysvědčení
se
neobjevila 4 ani
5. Je to zásluha
nejen nás učitelů
a
samotných
žáků,
ale
i
rodičů, kteří se
školou
velmi
dobře
spolupracují.
Závěrem nám dovolte poděkovat za finanční příspěvek
Honebnímu společenství Opatovec, manželům Hrbkovým a
firmě Řeznictví - Uzenářství Svitava. Paní učitelce Mauerové
za dobrou a obětavou práci, panu Burešovi za pomoc při Dni
matek. Panu Hromádkovi za každoroční zdokumentování
našich vystoupení. Manželům Sajlerovým za organizační
pomoc při letošním školním výletu. Obecnímu zastupitelstvu
za dobrou spolupráci a celoroční podporu.

Akce ZŠ v měsíci červnu:
Celostátní finále soutěže Coolinaření s Albertem družstvo ve složení
Natálie Hrbková, Andrea Kudýnková a Dominika Zichová obsadilo
6. místo
Fotografování
Vystoupení na Vítání občánků
Obvodní a okresní kolo atletické všestrannosti
Pasování prvňáčků na čtenáře v Městské knihovně ve Svitavách
Zahradní slavnost
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Návštěva předškoláků v první třídě
Projektový den – Prezentace
Návštěva filmového představení Řachanda ve Svitavách

Výsledky školních i mimoškolních soutěží
Poznávání rostlin - 4. kolo přírodovědného čtyřboje ve Svitavách
Andrea Kudýnková – kat. 4. třída - 3. místo
Dominika Zichová – kat. 4. třída - 4. místo
Miroslava Hromádková - 5. třída - 1. místo
Celkové výsledky přírodovědného čtyřboje:
Andrea Kudýnková - kat. 4. třída - 4. místo
Miroslava Hromádková – kat. 5. třída - 2. místo
Obvodní kolo atletické všestrannosti ve Svitavách
Tereza Bednářová - kat. 5. třída – 4. místo
Magdaléna Kučerová - kat. 5. třída – 5. místo
Natálie Hrbková - kat. 4. třída – 2. místo
Adéla Rozlívková – kat. 4. třída - 3. místo
Ondřej Sajler - kat. 4. třída – 2. místo
Kateřina Kloudová - kat. 3. třída – 2. místo
Martin Bureš - kat. 2. třída – 5. místo
Jana Kučerová - kat. 2. třída – 1. místo
Celé družstvo žáků se umístilo na 2. místě a postoupilo do okresního
kola.
Sběr starého papíru
1. - 2. místo Tomáš a Andrea Kudýnkovi
3. místo Tomáš Mrštný
Recyklohraní
1. místo Aneta Jiráčková
2. - 3. místo Kateřina a Ondřej Sajlerovi
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Školní projekt Cesta do neznáma
Vítězné družstvo – Tereza Bednářová, Andrea Kudýnková, Šimon
Vala, Lucie Klimešová, Lucie Hartmanová, Matěj Pokorný
Celodružinová hra - vítězové podle tříd 1. tř. Adriana Hrbková,
2. tř. Jana Kučerová, 3. tř. Vendula Abrlová, 4. tř. Natálie Hrbková
Absolutní vítěz - Veronika Peňázová

Výsledky celostátních soutěží a testování
Matematická soutěž Cvrček pro žáky 2. a 3. tříd – školní kolo
1. místo Jana Kučerová
2. místo Kateřina Kloudová
3. místo Matěj Pešek
Matematická soutěž Klokánek pro žáky 4. a 5. tříd – školní kolo
1. místo Vítek Rybička
2. místo Tereza Bednářová
3. místo Andrea Kudýnková
Srovnávací testy Kalibro:
3. třída
Český jazyk
Matematika
Prvouka
Přírodovědný základ

ø ZŠ
59,3 %
53,8 %
64,4 %
67,7 %

ø ČR
52,8 %
54 %
52,2 %
56,1 %

Srovnávací testy Kalibro:
5. třída
Český jazyk
Matematika
Angličtina
Humanitní základ
Přírodovědný základ
Ekonom. gramotnost

ø ZŠ
66,3 %
33,3 %
64,3 %
65,8 %
60,5 %
60,5 %

ø ČR
61 %
39 %
60,3 %
59,8 %
58.7 %
55,2 %

Učitelky ZŠ Opatovec
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V uplynulých třech měsících oslavili svá životní jubilea tito
občané:
95 let Jarmila Sekvardová
90 let Růžena Přívratská
Miluška Tomešová
86 let Anežka Prokopová
82 let Josef Sajdl
80 let Jana Sokolová
75 let František Bednář
Bohuslava Michalová
70 let Marie Benešová
Stanislav Hartman
60 let Marta Frimlová
Jaromír Hochmann
Vladislav Mazák
Miroslava Mazáková
18 let Michaela Šislerová
Ondřej Beneš
Mariana Hurtová
Všem oslavencům přejeme do dalších let pevné zdraví, stálý
optimismus a radost ze života!
Narození:

David Vodstrčil
Šimon Gál

Úmrtí:

Antonín Grund
Vladislav Slavíček
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Sňatky:

Alžběta Kolmanová – František Zach
Vlastimil Vašátko – Martina Zákravská
Karel Bidmon – Andrea Tašnerová

SDH OPATOVEC
Vážení spoluobčané, naše organizace uspořádala v tomto roce
dětský víkend. Tuto akci využil velký počet dětí a i za
nepříznivého počasí se všem tato akce líbila. Hasiči Opatovec
touto cestou děkují všem zúčastněným organizacím, které se na
tomto víkendu podílely a zvláště sponzorům, bez kterých by se
tato akce nemohla konat. Poděkování patří i obci Opatovec,
která pomohla celou akci zorganizovat. Těšíme se na Vás na
dalších akcích, které pro Vás chystáme.
Starosta SDH Opatovec Karel Jílek

VOLEJBALOVÝ KLUB
VI. ročník volejbalového turnaje pořádaný
volejbalovým klubem Opatovec se vydařil.
Tak jako v minulých letech jsme opět připravili
tentokrát předprázdninový turnaj v Opatovci na
sobotu 25. června 2016. Již 6. ročník! Termín se stal již tradicí poslední víkend v červnu. Počasí bylo o něco málo příznivější než
loňský rok (menší horka), ale i tak byla příjemná koupel v naplněné
kádi s vodou, kterou zajistili naši hasiči. Díky Vám za to.
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Přihlásilo se celkem 5 týmů:
Hostující týmy: RUMÍCI-ČESKÁ TŘEBOVÁ, ESA-OPATOV,
TATENICE, KUNČINA NOVÁ VES A OPATOVEC-A (Profiteam).
Pořadatelský tým: OPATOVEC-B (Brambůrky).

Pro první tři týmy byly připraveny poháry vítězů, které věnoval
opět starosta obce pan Martin Smetana. Volejbalový klub děkuje za
stálou přízeň! Všichni účastníci ocenili i novou síť s anténkami a
nový pár kůlů pro osazení druhého hřiště. Hrálo se pro potěšení i
urputně pro zisk pohárů. Z klání vyšel vítězně tým Rumíci Č.
Třebová, 2. místo obsadili hráči z Tatenic, 3. Kunčina, 4.
Opatovská Esa, 5. Opatovec A (profíci) a 6. Opatovec B
(brambůrky). Oba týmy za Opatovec dosáhly stejného počtu bodů,
s minimálním rozdílem ve skóre. Pořadatelé týmu B byli s úrovní a
průběhem soutěže spokojeni, vše se obešlo bez zranění a ke
spokojenosti všech.
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Volejbalový klub Opatovec děkuje všem, kteří se aktivně podíleli
na přípravě turnaje i potřebného zázemí s občerstvením pro
zúčastněné týmy i veřejnost.

Červen 2016 - společné foto.

Volejbalový klub
Závěrem mi dovolte, abych na tomto místě jako zpracovatel
většiny příspěvků osobně poděkoval všem, kteří se aktivně
podíleli na přípravách turnajů i tréninků a podporovali mě jak
radou, tak i přímou pomocí. Snahy o dobré a přátelské vztahy v
kolektivu jsem si vždy velmi vážil a cenil. Byl jsem jedním ze
zakládajících členů klubu a také jsem snad troškou přispěl
k vytvoření činorodého zázemí. Vzhledem k věku a
možnostem jsem se rozhodl ukončit aktivní činnost v klubu.
Děkuji zde i obecnímu úřadu a starostovi obce za vstřícnost při
jednáních a pomoci VK a přeji všem členům pevné zdraví,
dobrý přátelský kolektiv a hodně odehraných míčů.
Stanislav Hartman
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TJ SOKOL OPATOVEC
Tabulka I. B třídy mužů:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Jablonné n. O.
Těchonín
Opatovec
Libchavy
Polička B
Semanín
Kunčina
FC Jiskra 2008
Řetová
Dlouhá Loučka
Horní Újezd
Sloupnice
Verměřovice
Lanškroun B

3
3
2
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

7:3
8:3
9:1
10:4
4:2
11:4
5:4
5:6
5:8
5:7
6:11
2:6
1:6
5:18

9
8
6
6
6
5
4
4
4
3
3
1
1
0

Zbývající utkání I. B třídy mužů Pardubického kraje:
Opatovec - Sloupnice
Těchonín - Opatovec
Opatovec - Verměřovice
Polička B - Opatovec
Kunčina - Opatovec
Opatovec - Dlouhá Loučka
Řetová - Opatovec
Libchavy - Opatovec
Opatovec - Semanín
Horní Újezd - Opatovec
Opatovec - Jablonné n. O.

So 3. 9.
So 10. 9.
So 17. 9.
Ne 25. 9.
St 28. 9.
So 1. 10.
Ne 9. 10.
So 15. 10.
So 22. 10.
Ne 30. 10.
So 5. 11.
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17:00
16:00
17:00
16:30
16:00
16:30
16:00
16:00
15:30
14:30
14:00

TJ Sokol Opatovec dále připomíná, že stále hledá
nové zájemce do svých řad malých fotbalistů. Stačí
přijít na kterýkoliv trénink žáků, které se konají opět
každý čtvrtek od 17.00 hod. Příprava žáčků pak bude probíhat i
přes zimní měsíce v sále KD.
TJ Sokol Opatovec

PODĚKOVÁNÍ
Vážená kulturní komise.
Dovolte mi vyjádřit upřímné poděkování Vám všem za milé
přání a dárek k životnímu jubileu, kterého jsem se dožil
v měsíci červenci.
Návštěva členů kulturní komise pánů Vlastimila Vašátka a Ing.
arch. Josefa Lopoura byla pro mě velmi milým a příjemným
odpolednem.
Všem ještě jednou poděkování s přáním pevného zdraví a
spokojenosti.
S úctou Stanislav Hartman

Uzávěrka příspěvků do dalšího čísla je 15. 11. 2016
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