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OBECNÍ ÚŘAD
Poplatky v roce 2017
Žádáme občany, aby poplatky placené v hotovosti na obecním
úřadě, z důvodu účetní uzávěrky a přechodu na nový rok,
platili v termínu od 1. února 2017 do 30. dubna 2017.

KULTURNÍ DŮM
V letošním roce byla dokončena rekonstrukce poslední části
kulturního domu – klub důchodců. Zrekonstruované prostory
mohou v případě zájmu seniorů opět sloužit jako klub, kde se
mohou scházet. Díky vlastnímu vchodu, nezávislému okruhu
topení a nově opravenému sociálnímu zázemí mohou tyto
prostory zároveň fungovat jako nouzové ubytování v případě
nenadálé události (požár, povodeň, apod.). Rozhodnutím
zastupitelstva obce je možné v případě obsazení malého sálu
tyto prostory souběžně pronajmout pro místní občany. Klub je
vhodný pro menší rodinné oslavy s kapacitou cca 24 lidí.
Nájem klubu za uskutečněnou akci je 300 Kč plus náklady
skutečně spotřebovaných energií. Dále je možné klub využít
pro schůze místních zájmových organizací.
Touto formou bychom chtěli nabídnout seniorům možnost se
scházet v nově zrekonstruovaném klubu, v případě zájmu se
obraťte na obecní úřad.

WEBOVÉ STRÁNKY OBCE
Oficiální stránky obce na adrese www.opatovec.cz jsou
v průběhu své existence doplňovány o aplikace, které mohou
ulehčit informovanost občanů. Dnes v době, kdy převážná část
uživatelů internetu používá tzv. chytré telefony jsme na
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webové stránky obce umístili aplikaci, která umožní
uživatelům snadno stahovat nejdůležitější informace jako
aktuality, obsah úřední desky a nově také hlášení místního
rozhlasu. Aplikace se nazývá „ V OBRAZE“, je určena pro
mobilní telefony s operačním systémem Android nebo iOS,
aplikaci a podrobný návod je možné stáhnout prostřednictvím
webových stránek obce. S touto aplikací se ve Vašem telefonu
tyto zprávy zobrazí jako aktuální informace, což ocení zejména
ti, co pracují mimo obec.

STAVBA KOMUNIKACE D35
Po několika letech stagnace se opět rozběhla příprava stavby
dnes již dálniční komunikace D35, jejíž trasa je vedena i přes
katastr naší obce. Trasa komunikace je známa již od roku 2006
a její průběh je určen Zásadami územního rozvoje
Pardubického kraje. V květnu letošního roku bylo
zastupitelstvo obce postupně seznamováno s průběhem
projektových prací pro územní řízení a již od počátku jsme
projekční kanceláře upozorňovali na nutnost zvýšené ochrany
obce před hlukem z budoucí komunikace. V říjnu proběhlo
jednání přímo na ředitelství východočeské pobočky ŘSD
v Pardubicích, kde jsme společně s ŘSD hledali možné
varianty ochrany před hlukem především v úseku mezi Starým
a Novým Valdekem, kde nová komunikace D35 bude vedena
na násypu nad stávající komunikací. Podporu pro naše
požadavky vyjádřil i hejtman Pardubického kraje JUDr.
Netolický.
Rádi bychom Vás seznámili s projektem dálnice D35 v úseku,
který povede v blízkosti naší obce a informovali o stavu
probíhajících projektových prací a připravovaných opatření na
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ochranu před hlukem. Představení projektu proběhne ve středu
14. 12. 2016 od 18 h v kulturním domě.

REVIZE KOTLŮ
Majitelé většiny kotlů na tuhá paliva napojených na teplovodní
soustavu ústředního vytápění domu mají podle platného zákona
o ochraně ovzduší povinnost revize - do konce roku musí
každý spalovací zdroj na tuhá paliva o příkonu 10–300 kW
napojený na radiátory projít kontrolou technického stavu a
provozu. Od 1. ledna 2017 si může úřad vašeho města nebo
obce s rozšířenou působností (v našem případě Svitavy)
vyžádat potvrzení o revizi. V případě nedodržení povinnosti
čeká domácnosti postih až do výše 20 tisíc korun. Nejpozději
za dva roky je nutné revizi kotle pravidelně zopakovat.
Jak sehnat revizního technika
Kontakt můžete hledat na internetovém seznamu techniků,
který vede Asociace podniků topenářské techniky,
(http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php)
nebo
na
http://www.topenaridotace.cz/). V seznamu se vyhledává podle
značky výrobce, typu kotle nebo podle kraje či města. Pokud
nemáte možnost vyhledání kontaktu na internetu, můžete se
obrátit na obecní úřad.

PODĚKOVÁNÍ
V červenci letošního roku skončila na naší obci pracovní
poměr paní Vladimíra Menšíková. Na obecním úřadě pracovala
od roku 1995 na pozici účetní obce. Touto cestou bychom
chtěli paní Menšíkové poděkovat za její svědomitou práci a
přejeme jí do dalších let pevné zdraví a životní elán.
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INFORMACE PRO VEŘEJNOST
Otevírací doba během svátků:
Obecní úřad
26.12.
zavřeno
28.12.
8.00-12.00 12.30.-17.00
Obecní knihovna
bude 25. prosince a 1. ledna uzavřena.
Smíšené zboží JARKA
24.12.
7.00-10.00
25.12.
zavřeno
26.12.
zavřeno
31.12.
7.00-10.00
01.01.
zavřeno
27.-30.12. do 15.00

Coop Jednota Opatovec
24.12.
7.00-10.00
25.12.
zavřeno
26.12.
zavřeno
31.12.
7.00-10.00
01.01.
zavřeno

Kostel Narození Panny Marie v Košířích – bohoslužby
24.12.
20.30 – Půlnoční mše (DĚTŘICHOV)
24.12.
22.00 – Půlnoční mše (OPATOV)
25.12.
09.00 – mše svatá
01.01.
09.00 – mše svatá
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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 je
dobrovolné.
„PARTA SOUSEDŮ“

ADVENTNÍ KONCERT
Kulturní komise oznamuje, že se v neděli 18.12.
2016 v 18.30 hod uskuteční v kostele v Košířích
vánoční koncert Pěveckého sdružení
Dalibor
Svitavy.
Vstupné
dobrovolné.
Všechny občany zvou členové kulturní komise

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Od 1. 1. do 15. 1. 2017 bude v naší obci probíhat každoroční
Tříkrálová sbírka.
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SPOLEČENSKÉ AKCE V KULTURNÍM DOMĚ
ROKU 2017
14. 1.

Tradiční ochutnávka ovocných vín

Svaz zahrádkářů pořádá dne 14.1. 2017 od 15h 18. ročník
ochutnávky ovocných vín. Soutěžící musí donést
v pátek 13.1. 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.
21. 1.

Zahrádkářský ples

28. 1.

Ples svazu žen

Místenky na tento ples budou prodávány u pí.
Menšíkové.
11. 2.

Hasičský ples

27. 2.

Dětský karneval

4. 3.

Setkání seniorů

Obecní úřad ve spolupráci s kulturní komisí
srdečně zve všechny seniory dne 4. 3. 2017 od
15h do KD v Opatovci k příjemnému posezení
s harmonikou. Občerstvení i rozvoz zajištěn.
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11. 3.

Tradiční rybářský ples

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

PŘIPRAVUJE SE VE SVITAVÁCH
Výběr z kulturního programu:
2.12. (PÁ) Fabrika
Velvet Havel – Divadlo Na zábradlí Praha – abonentní
představení
4.12. (NE) muzeum, náměstí Tyjátr, Fabrika
Vánoce ve Svitavách – po celý den
10.12. (SO) kino Vesmír, Tyjátr
Svitavská klapka – přehlídka amatérských
studentských filmů
13.12. (ÚT) Fabrika
S tvojí dcerou ne – divadlo
14.12. (ST) Fabrika
Duo Jamaha - koncert
15.12. (ČT) Fabrika
Neckář + smyčcový kvartet + chlapecký sbor
25.12. (NE) Fabrika
Vánoční bigbít - koncert
30.12. (PÁ) Na muzice ve Fabrice
31.12. ohňostroj na náměstí v 18:00 hodin
17.1. (ÚT) Ottendorferův dům
Novoroční koncert: Moravské klavírní trio
28.1. (SO) Fabrika
Jazzová mše: Big band Lanškroun, Dalibor Svitavy, PS
Lanškroun
31.1. (ÚT) Fabrika
Svět podle Prota – abonentní představení
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V uplynulých třech měsících oslavili svá životní jubilea tito
občané:
Vlasta Nováková
Jiří Novák
Bohumír Janko
Jan Zika
Jarmila Betlachová
Růžena Zemanová
Radomír Dúbrava
Josef Hořovský
Miloslav Císař
František Dymák
60 let Josef Paseka
50 let Zlatuše Chadimová
Jiří Elgner
Miloš Šimek
Petr Janeček
Gabriela Macková
Dalibor Bednář
18 let Nikola Trofimová
Tomáš Mohr
88 let
87 let
84 let
83 let
81 let
70 let

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

Eva Kalánková – Martin Matějka

Narození:

Jan Jílek
Daniel Vašátko
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Na úvod bychom chtěli poděkovat rodičům a dětem,
kteří se zúčastnili vítání občánků, jenž proběhlo v měsíci říjnu
v naší obci.
V podzimním období za námi do mateřské školy přijela
paní Mgr. Lenka Hradecká. Dětem představila v rámci
muzikoterapie program: Vyprávění šamanského bubnu.
V tomto příběhu se děti přenesly do dávné minulosti
lidstva – do dob vzniku prvních hudebních nástrojů. Dozvěděly
se zajímavosti o etnických nástrojích, rozličných kulturách a
mohly si i tyto nástroje rozeznít – vyzkoušet jak fungují.
Během příběhu s netradičně tvarovanými nástroji došlo i
zároveň poutavou formou k procvičování jemné i hrubé
motoriky dětí.
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Děti příběh velice zaujal, všechny děti se aktivně
zapojily a užily si celé dopoledne se zajímavými nástroji.
22. 11. 2016 proběhli v MŠ vánoční dílničky. Rodiče a děti
měli na výběr několik vánočních výrobků, které mohli tvořit
převážně z papíru. Provoněnou atmosféru doplnil vánoční
punčík a pro děti drobné cukrovíčko.

Do konce tohoto roku děti v mateřské škole čeká:
- Divadlo Trám – Kabaret
- Čertovská besídka v MŠ
- Vánoční nadílka v MŠ
- Vánoční návštěva ZŠ
Na závěr bychom Vám chtěli popřát příjemné a klidné svátky
vánoční, dětem rozzářené oči z dárků a rodičům svátky plné
pohody a radosti.
Učitelky MŠ
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
V letošním školním roce navštěvuje naši školu 41
žáků.
Do první třídy nastoupilo 10 prvňáčků – Radek
Hehl, Tadeáš Filipi, Marek Pohorský, Adam
Zedník, Kristýna Hrochová, Johana Jokešová, Kristýna
Kopecká, Apolena Kudrnová, Gábina Řeháková, Barbora
Šamalíková. Na žáky
po prázdninách čekaly
pěkně vymalované třídy
a nové koberce. Kromě
kroužků, které působí na
škole dlouhodobě, začal
nově pracovat kroužek
dětského aerobiku a
keramiky.
Celoroční
projekt pro tento školní
rok má název „To nás těší, že jsme Češi“ je zaměřen na vztah
k domovu a vlasti, na principy demokracie, lidských a
občanských práv, tolerance a empatie, úcty k odlišnostem
jednotlivců,
skupin,
národů. Obsahuje 5
projektových
dnů,
celoroční
hru
pro
družstva, družinovou
hru „Český rok “a další
tradiční akce (vánoční
besídku, den pro rodiče,
den matek…), které
budou také vycházet
z tohoto tématu.
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Akce ZŠ v měsíci září až listopadu:
-drakiáda
-návštěva dopravního hřiště
-dýňování
-obvodní kolo v přespolním běhuNatálie Hrbková- 1. místo
Tomáš Mrštný - 3. místo
(oba postoupili do okresního kola)
Natálie Herzánová, Matěj Pokorný – 4. místo
Jana Kučerová, Veronika Peňázová – 5. místo
-okresní kolo přespolního běhu –
Natálie Hrbková - 2. místo
-školení první pomoci
-kino Svitavy Tajný život mazlíčků
-slavnost Slabikáře
-projektový den Média v našem životě
-družinová pouť
-program při rozsvěcení vánočního stromu
-návštěva vystoupení taneční skupiny Skarlet ve Svitavách
Učitelky ZŠ Opatovec

MATEŘSKÉ CENTRUM TLAPIČKA
První listopadový pátek se opět, za velké účasti dětí a jejich
rodičů, konal druhý Halooweenský lampiónový průvod. Na
fotbalovém hřišti v Opatovci si, kromě malování na obličej,
mohly děti napsat nebo namalovat, co by si přály k Vánocům
pod stromeček a poté následovalo společné vypouštění balónků
s jejich přáními Ježíškovi.
Krátce po setmění se všichni vydali na průvod obcí, tentokrát
nám na cestu svítilo 42 krásných lampiónů. V cíli čekala na
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děti odměna, kde si každý
v darovaném balíčku našel něco na
zub.
Účast byla opět veliká a potvrdila
nám, že stojí za to v této akci
pokračovat.
Dobrovolné vstupné jsme se
rozhodli
věnovat
dětské
onkologické klinice v Brně. Bylo
vybráno neuvěřitelných 1.842,- Kč, za které byly nakoupeny
dárky.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným, dále za
finanční podporu této akce Obci Opatovec a
místnímu Svazu žen, a hlavně všem, kteří
přidali ruku k dílu. Velké díky patří také
paní Telecké a dětem ze ZŠ Opatovec za
pomoc s výzdobou - vyřezaly nám dýně a
ještě vyzdobily sklenice, které osvětlovaly
cestu vesnicí.
Za MC Tlapička Markéta Klusoňová a Klára Ehrenbergerová.

PARTA SOUSEDŮ
Výlet na kolech
V sobotu 24. 9. 2016 nám počasí přálo, a proto jsme mohli
zorganizovat výlet na kolech. I přes předem nahlášenou porci
40 km, se vyjížďky zúčastnilo úctyhodných 23 sportovců od
babiček až po vnoučky. Pro děti byla na trase připravená hra,
při které musely řešit řadu hádanek, rébusů a objevovaly
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nápovědy, které je nakonec dovedly k zaslouženému pokladu.

Samozřejmě ani dospěláci nepřišli zkrátka a mohli se během
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výletu kochat krásou okolní přírody a výhledem do krajiny ze
všech tří rozhleden, které s naší obcí sousedí. Na závěr musíme
ještě vyzdvihnout sportovní výkony všech zúčastněných,
zvláště pak našich nejmenších, kteří trasu zvládli více než v
pohodě. Sportu zdar a příští rok opět v hojném počtu ahoj.
Parta sousedů

ČINNOST SVAZU ŽEN
Taneční 2016
Pomalu se blíží plesová sezóna a
hudba na nich nehraje jen polku a
valčík, ale i jiné druhy hudby. Každý
hudební styl má své taneční kroky a
právě tyto kroky se mohlo naučit či
osvěžit 22 tanečních párů různorodého
věku. V pátek 18. 11. 2016 se konal
poslední
z pěti
dvouhodinových
večerů, kdy se tanečníci mimo známé,
již jmenované tance, mohli pod vedením manželů Knířových
z České Třebové naučit tance jako například mazurka, waltz,
tango, blues, foxtrot, rumba a mnoho dalších. Své taneční
kroky můžete vyzkoušet na společenském plese, na který Vás
28. 1. 2017 srdečně zveme.
Svaz žen Opatovec
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VČELAŘI V OPATOVCI
Vážení přátelé. I letos bych Vás rád touto cestou
informoval o činnosti místní základní
organizace včelařů v roce 2016.
V letošním roce jsme přijali dva nové
členy, takže dnes má členská základna 27 členů s 262
včelstvy. V tomto roce se naši členové sešli 2krát v kulturním
domě v Opatovci a 2krát v klubu důchodců v Opatově.
Uskutečnili jsme 2 odborné přednášky, zajistili jsme léčivo pro
letní a podzimní ošetření včelstev a uskutečnili nákup
ochranných pracovních pomůcek.
V sobotu 28. 5. 2016 se členové naší organizace zúčastnili
dětského dne v Opatově ve Farském lese formou naučné stezky
pod názvem POHÁDKOVÝ LES. Na našem stanovišti u
včelky Máji si mohly děti i dospělí vyzkoušet jak probíhá
vytáčení medu pomocí medometu na ruční pohon a také
nahlédnout do společenství včel v proskleném úlu.
V případě zájmu bych dále upozornil, že příští rok v lednu je
možnost podání žádosti na čerpání grantu z rozpočtových
prostředků Pardubického kraje v rámci programu „Podpora
začínajících včelařů v Pardubickém kraji pro rok 2017“. Bližší
informace najdete na portále Pardubického kraje.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem aktivním členům za
jejich 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 z.s. Opatovec
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ČESKÝ SVAZ ZAHRÁDKÁŘŮ OPATOVEC
Informuje:
Rok se nám blíží ke konci a v několika slovech se ohlédneme
zpět. V lednu jsme pořádali hned dvě akce. Již
17. ročník degustace ovocných domácích vín a
společenský ples, ne jinak tomu bude i v roce
následujícím. Na jaře jsme se vlakem zajeli
podívat do Královy zahrady na bílé koberce
rozkvetlých bledulí a odtud šli pěšky směr Opatovec. V červnu
jsme naplánovali jednodenní výlet do ZOO ve Dvoře Králové,
prohlídku bylinkové zahrádky v Žireči a prohlídku hospitalu
Kuks, ale pro malý zájem jsme byli nuceni výlet zrušit.
V červenci jsme pomáhali při dětském dni, po dva dny jsme
přihlíželi a starali se o přidělená družstva dětí, doprovázeli je
po jednotlivých stanovištích, na oběd, večeři a snídani. V září
jsme roznášeli volební lístky do voleb zastupitelstva
Pardubického kraje. Během roku odstoupila jedna členka,
jednoho nového člena jsme přivítali a s jedním více jak
40letým členem jsme se navždy rozloučili. K 30. listopadu
2016 nás tedy je 23 členů s věkovým průměrem 65 let. Rádi
bychom omladili a přivítali další nové členy.
Na závěr Všem přejeme příjemné vánoční svátky a rok 2017 ať
Vám přinese mnoho zdraví, úspěchů v životě, ale i úspěšný rok
na zahradě, jak v pěstování ovoce či zeleniny nebo květin,
které zkrášluji po celý rok naše obydlí a zahrady.
Vás zve:
 V sobotu 14. 1. 2017 od 15 hodin do Kulturního domu
na degustaci domácích ovocných vín Informace pro
soutěžící: V pátek 13. 1. 2017 od 17 do 19 hodin
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doneste do KD ve skleněných lahvích 2 litry soutěžního
vzorku domácího vína
 V sobotu 21. 1. 2017 od 20 hodin na společenský ples,
k poslechu a tanci bude hrát kapela Proxima
z Vysokého Mýta, těšit se můžete na předtančení
v podání mažoretek ze ZŠ Lačnov, občerstvení a
tombola připraveny, vstupné 100,- Kč
Markéta Rybičková

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ OPATOVEC
Myslivecký spolek navazuje na své poslední příspěvky o
tradicích myslivosti.
Vztah myslivosti ke kultuře
Už od pradávna byla myslivost (a předtím
lov) vděčným námětem pro uměleckou
tvorbu. Díky myslivosti vzniklo mnoho tradic
a obyčejů, které jsou v mysliveckých spolcích
udržovány dodnes. Postava myslivce se
objevovala v různých pohádkách, např. postava
čerta bývá často zobrazována v mysliveckém stejnokroji. S
myslivostí byl také spojen vznik různých hudebních děl, která
tvoří nedílnou součást mysliveckých ceremonií.
Kromě lidové tvorby myslivost poskytovala a dodnes
poskytuje suroviny pro výrobu mnoha předmětů. Příklady
můžeme vidět například v masném průmyslu, konzervárenství,
kožešnictví,
kloboučnictví,
koželužství,
obuvnictví,
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rukavičkářství, brašnářství, oděvnictví, řezbářství, výroba
střelných zbraní, výroba střeliva, lovecké výstroje,
doplňkových předmětů (např. vábniček na zvěř) klenotů, apod.
Petr Erbes

TJ SOKOL OPATOVEC
Tabulka I. B třídy mužů po podzimní části:
Poř. Družstvo
1. Kunčina
2. Opatovec
3. Semanín
4. Řetová
5. Jablonné n. O.
6. Libchavy
7. Jiskra 2008
8. Lanškroun B
9. Horní Újezd
10. Těchonín
11. Sloupnice
12. Dlouhá Loučka
13. Polička B
14. Verměřovice

Záp.
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

+
11
10
9
9
9
8
6
7
5
5
3
4
3
2

- 0
0 2
0 3
0 4
0 4
0 4
0 5
0 7
0 6
0 8
0 8
0 10
0 9
0 10
0 11

Skóre Body
35:16 34
25:12 29
38:12 26
32:25 26
25:23 24
33:26 22
32:26 20
25:36 20
28:35 15
22:32 15
14:19 14
25:37 13
18:28
9
11:36
6

Sokol Opatovec zahájil krajskou soutěž úspěšně
Po předchozí vydařené sezoně korunované postupem z
okresního přeboru si Sokol Opatovec vybojoval právo startu v
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krajské soutěži a tu také letos v srpnu po několika
letech zahájil. Aby vůbec mohl tuto soutěž okusit,
bylo třeba splnit některé nezbytné technické
požadavky a provést změny na hřišti a v
zázemí, což se do zahájení především díky
podpoře obce podařilo.
Po ukončení činnosti několika hráčů bylo také třeba kádr
vhodně doplnit a okysličit novými tvářemi. To se naštěstí
podařilo, noví hráči zapadli a oživili tým, což se projevilo hned
na startu soutěže, který mužstvu vyšel přímo snově a po dvou
úvodních kanonádách trůnil na špici soutěže. Rozjetý tým
přibrzdilo až hořké vítězství v Těchoníně, kde se zranili dva
důležití hráči a s nimi přišla první zaváhání. Naopak skvěle
nastartovalo Opatovec vydařené utkání v Libchavách, ve
kterém jej vydatně podpořili fanoušci, kteří naplnili vypravený
autobus. Podobný výjezd plánujeme uskutečnit i v jarní části.
Závěr podzimu Opatovec zvládl bravurně a čtyřmi výhrami v
řadě si upevnil druhé místo v tabulce. To v podstatě v tuto
chvíli znamená téměř jistou záchranu, která byla prvotním
cílem mužstva pro tuto sezonu. Ambice týmu tak po
povedeném podzimu směřují výše, to znamená udržet se v
popředí tabulky co nejdéle.
Věříme, že za podpory Vás příznivců opatoveckého fotbalu se
nám to může podařit. Opatovec to je válec!!!
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VOLEJBALOVÝ KLUB
Milý Stando,
my, členky a členové volejbalového oddílu jsme přijali Tvé
rozhodnutí o ukončení aktivní činnosti v našem klubu se
smutkem na duši, ale též s porozuměním a s upřímným
uznáním Tvé záslužné práce za více než desetileté působení
v našem společenství. Měl jsi hlavní podíl při organizování
pravidelných, velmi dobře obsazených pravidelných turnajů.
Nezapomeneme ani na Tvé velmi obětavé výkony při
volejbalových zápasech soutěžních i tréninkových, kde jsi
nelitoval času i přes plné pracovní vytížení v zaměstnání a
v rodině. Také Tvůj podíl na propagaci oddílu a spolupráci
s vedením obce byl po celou dobu příkladný. Myslíme, že
známé úsloví, že nikdo není nenahraditelný, v případě Tvého
rozhodnutí neplatí. Kvalitní náhrada za Tebe se bude hledat
velmi těžce, snad se nám podaří alespoň částečně Tvůj odkaz
naplnit.
Věříme, že rád přijdeš mezi nás aspoň jako pozorovatel a
rádce, dobrých rad není totiž nikdy dost. Přejeme Ti do dalších
let hodně zdraví, rodinné pohody a štěstí na dobré přátele,
kterými zůstáváme také i my.
Členky a členové volejbalového oddílu v Opatovci
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SOUTĚŽ
Obecní knihovna v Opatovci vyhlašuje pro děti z naší obce
soutěž. Soutěž bude probíhat od ledna do června 2017. Každý
měsíc budou v knihovně přichystány 2 otázky – jedna
zaměřená na Českou republiku a druhá na české tradice. Děti
z naší ZŠ právě tyto témata probírají, maličkým jistě pomohou
rodiče a starší děti již všechno umí.
Pravidla soutěže
Ten, kdo si v daném měsíci přijde vypůjčit knihu, dostane na
lístečku připravené 2 otázky. Odpovědi na tyto otázky se budou
odevzdávat opět v knihovně nebo na obecním úřadě nejpozději
do patnáctého následujícího měsíce. Další měsíc si zase děti
přijdou vypůjčit knihu a dostanou lístečky s novými otázkami.
Poslední otázky budou dětem dány v červnu a během prázdnin
proběhne vyhodnocení soutěže. Pro děti, které si od ledna do
června vypůjčí 6 knížek a během této doby správně odpoví 12
otázek, budou přichystány věcné odměny. Výherci budou
vyhlášeni v srpnovém občasníku.
Moc se na Vás v knihovně těšíme a přejeme Vám příjemně
strávený čas při čtení vypůjčených knih a při hledání odpovědí.
Určitě se dozvíte i něco nového o naší republice nebo o našich
českých tradicích, které se už nedodržují, tak jako dříve.
V březnu nás čeká měsíc knihy, tak se můžete těšit na další
soutěž, která bude vyhlášena v dalším občasníku.
Obecní knihovna je otevřena každou neděli od 9 do 11 h.
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Krásné prožití vánočních svátků a mnoho
úspěchů v novém roce Vám přeje
zastupitelstvo obce.

Uzávěrka příspěvků dalšího občasníku je 20.2.2017
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