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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.

ODPADY
Svoz plastů probíhá vždy první středu v měsíci od 7 hod.
Plasty v uzavřených pytlích odkládejte na místo, odkud jsou
odváženy popelnice s komunálním odpadem.
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu bude
probíhat 2.-3. června a 17.-18. listopadu. Jediné svozové místo
bude obecní sklad u autobusové zastávky „U Mlýna“.
Pátek 2.6.
Sobota 3.6.

od 15:00 do 17:00 hod.
od 9:00 do 11:00 hod.

Pátek 17.11. od 14:00 do 16:00 hod.
Sobota 18.11. 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.

SBĚR PAPÍRU
Obec ve spolupráci se základní školou pořádá v pátek 2.6. sběr
papíru, papír je možné odevzdat v pátek i v sobotu současně
s nebezpečným odpadem v obecním skladu, případně můžete
svázaný papír nachystat v pátek 2.6. od 7 hod u svého domu a
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bude odvezen zaměstnanci obce. Výtěžek ze sběru papíru bude
ponechán základní škole.

SBĚR ŽELEZA
V měsíci červnu bude obec provádět sběr starého železa,
termín bude upřesněn v dalším čísle občasníku.

KONTEJNERY NA TEXTIL
Přehled výtěžnosti kontejnerů na obnošený textil, který má
Charita Svitavy v naší obci, je zpracován na základě podkladů
od firmy Dimatex, která kontejnery vyváží.
I. Q 2016: 300 kg
II. Q 2016: 330 kg
III. Q 2016: 370 kg
IV. Q 2016: 320 kg
celkem za rok 2016: 1320 kg

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017
Příjmy (v tis. Kč)
Daně a poplatky
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
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8638,80
20,00
524,00
68,00
35,00
23,00
18,00
13,00
45,00

Všeobecná veřejná správa-místní správa
Finanční operace-úroky
Celkem příjmy

3,00
1,00
9388,80

Výdaje (v tis. Kč)
Zemědělství a lesní hospodářství
202,00
Silnice-údržba a opravy místních komunikací
1165,00
Projekt chodníku
100,00
Zastávky – Košíře, U Jednoty
220,00
Pitná voda-služby provozovatele, přeložka vodovodu 140,00
Základní škola-příspěvek na provoz, oprava skladu 751,00
Kultura-provoz KD
118,00
Kultura, církev – kulturní akce, oprava kaple
85,00
Tělovýchova, spolky – stavba zastřešení u kabin
652,00
Veřejné osvětlení - rekonstrukce
2130,00
Pohřebnictví-provoz hřbitovů
46,00
Nebytové hospodářství – projekt garáže a dílny
75,00
Sběr a svoz komunálních odpadů
524,00
Komunální služby a územní rozvoj-daně, poplatky
25,00
Péče o vzhled obcí a zeleň-zaměstnanci, služby,
nákup techniky
1428,00
Požární ochrana, rekonstrukce hasičské zbrojnice
269,00
Všeobecná veřejná správa-zastupitelstvo,
místní správa, provoz budovy OÚ a MŠ
2076,00
Finanční operace-pojištění, fin. vypořádání
poplatky
157,50
Celkem výdaje
10168,50
Rozpočet je sestaven jako schodkový, k financování rozdílu ve
výši 779,7 tis. Kč budou použity prostředky z let minulých.
Rozpočet byl schválen zastupitelstvem obce dne 14. 2. 2017.
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INVESTIČNÍ AKCE OBCE V ROCE 2017
Zastupitelstvo obce při schvalování rozpočtu na rok 2017
odsouhlasilo následující investiční akce, které budou v obci
realizovány.
- Rekonstrukce veřejného osvětlení – Košíře, Nový
Valdek, Starý Valdek – v jarních měsících bude
dokončena rekonstrukce veř.světlení osazením stožárů a
svítidel.
- Přístavba zastřešení u fotbalových kabin TJ
Opatovec – v měsíci dubnu s ohledem na počasí začne
přístavba zastřešení a skladu u kabin TJ Opatovec,
celková plocha zastřešení bude 160 m2 a krytý prostor
umožní zázemí nejen pro sportovní, ale i společenské
akce, dětský den, venkovní zábavy, atd. Součástí
přístavby bude i sklad vedle zadního vchodu kabin.
Současně bude přístřešek vybaven odpovídajícím
počtem laviček a stolů.
- Rekonstrukce hasičské zbrojnice II.etapa –
rekonstrukce hasičské zbrojnice pokračuje ve své
2.etapě v přízemí - bude provedena výměna
elektroinstalace v garáži, osazena nová vrata, opraven
nevyhovující strop v garáži a opraveno schodiště do
patra.
- Vodovod – v dubnu bude provedena přeložka
vodovodu v Českém Lačnově, vodovod je veden přes
soukromou parcelu nevyhovujícím způsobem a brání
v možné výstavbě rodinného domu. Dále bude
v červenci provedeno zrušení armaturní šachty u
základní školy, která po odstranění redukčních ventilů
postrádá smysl. Na místě armaturní šachty budou
osazeny sekční uzávěry, které v této oblasti chyběly.
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Rekonstrukce místní komunikace – v měsících srpen
– září bude provedena rekonstrukce místní komunikace
za základní školou. Při rekonstrukci bude sanováno
nevyhovující podloží cesty a výška komunikace bude
snížena na úroveň vjezdů k nemovitostem. Během
rekonstrukce je nutno počítat s omezením provozu na
této komunikaci.
Nové čekárny na autobusových zastávkách – u
autobusových zastávek U Jednoty a Košíře (směr
Svitavy) budou instalovány nové čekárny. Čekárna U
Jednoty bude osazena novými vývěskami a úřední
deskou obce.
Komunální technika – ke stávající technice bude nově
pořízen nosič kontejnerů a prozatím 2 kontejnery, které
budou sloužit především k údržbě zeleně, veřejného
prostranství a přepravě sypkých hmot. Dále bude
zakoupena traktorová sekačka s výklopem do výšky,
který
umožní
odvážení
zeleného
odpadu
v kontejnerech.
Projekty – zastupitelstvo rozhodlo o přípravě 2
projektů včetně stavebního řízení:
Projekt chodníku – bude připravena dokumentace
I.etapy výstavby chodníků, úsek mezi základní školou a
stávajícím chodníkem u ZD. Jedná se o první úsek,
který je z hlediska bezpečnosti nejvíce potřeba.
Postupně budou projektovány další úseky chodníků
podél komunikace III.třídy
Projekt garáže a dílny – projekt garáže a dílny pro
komunální techniku, která by měla stát vedle hasičské
zbrojnice. Stávající garáž (tzv.stará zbrojnice) je již
v nevyhovujícím stavu. V nové dílně vznikne i zázemí
pro zaměstnance.
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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
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
aktuální informace zobrazí jako došlá sms, což ocení zejména
ti, co pracují mimo obce.

MĚSTSKÝ ÚŘAD SVITAVY
Ve vestibulu budovy (Dvořákova 3) je zprovozněna
fotokabina, kde si můžete za poplatek 100 Kč pořídit sadu
průkazových fotografií (na řidičský průkaz, průkaz ZTP, děti
na žákovské průkazy, atd.). Netýká se občanských průkazů a
pasů!

PÁLENÍ ČARODEJNIC
Svaz žen ve spolupráci s obcí Opatovec pořádá 30. 4. 2017
PÁLENÍ ČARODEJNIC na fotbalovém hřišti od 16hod.
Masky čarodějnic jsou vítány. Možnost zakoupení pití a párku
na místě. Bližší informace budou vyhlášeny místním
rozhlasem.
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DEN MATEK
Obecní úřad Opatovec ve spolupráci se ZŠ
a MŠ Opatovec Vás srdečně zvou na
oslavu dne matek, která se koná v sobotu
20. 5. 2017 od 15 hod v kulturním domě.

RODINNÝ DEN
pořádá místní hasičský sbor 24. 6. 2017 na hřišti TJ Sokol
Opatovec.
Pro rodiče a děti bude připraveny různé atrakce. Bližší
informace budou podány v příštím vydání občasníku a
vyhlášeny místním rozhlasem.
Touto cestou SDH Opatovec ještě jednou děkuje všem
sponzorům Hasičského plesu.

LETNÍ KINO
V sobotu 12. 8. 2017 po setmění se uskuteční na místním
fotbalovém hřišti promítání letního kina. Bližší informace
budou uvedeny v dalším občasníku.

UKONČENÍ PRÁZDNIN
V sobotu 26. 8. 2017 se pro děti a rodiče připravuje zábavné
odpoledne s plněním úkolů. Odpoledne zakončíme večerní
zábavou s živou hudbou. Bližší informace budou uvedeny
v dalším občasníku.
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MUZIKÁL
Prodloužili jsme termín přihlašování
na muzikál
„MADAGASKAR“ přihlásit se a zaplatit nevratnou zálohu
200,- Kč/os. na OÚ do 10. 3. (muzikál se sice koná až 4. 11.
2017, ale vstupenky s hromadnou objednávkou musíme
zakoupit
už
nyní).
Připomínáme – muzikál je od 14 h, Tipsport arena Pardubice,
rezervované vstupenky (žlutá místa) máme v sektoru 212, 206
a plocha vpravo, vlevo, cena: 790,- / děti do 12 let 640,- Kč.
Doplatek až v říjnu + vstupenky, místa v autobuse a bližší info
- odjezd v dopoledních hodinách + volný čas v Pardubicích
(např. na nákupy.)

SOUTĚŽ
Místní knihovna v Opatovci vyhlašuje pro děti
z naší obce slíbenou 2 soutěž. Soutěž bude
probíhat od března do dubna 2017. Měsíc březen
je měsícem knihy, a tak si můžete zahrát na spisovatele. Zkuste
vymyslet a napsat krátký smyšlený příběh (může být i báseň),
kde bude hrát roli naše země, historie nebo nějaká osobnost
naší země. Můžete pozměnit i dějiny – jak by nějaká událost
dopadla, kdyby něco bylo jinak.
Dalším tématem na příběh můžou být české tradice a zvyky.
Příběhy můžete odevzdávat do konce dubna v knihovně nebo
na obecním úřadě. Tato dílka budou vyhodnocena a ty nejlepší
získají věcné ceny (také chceme některé otisknout v dalším
občasníku). Výherci budou vyhlášeni v květnovém občasníku.
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FLORA OLOMOUC
Obecní úřad Opatov pořádá 23. 4. 2017 (neděle) ZÁJEZD NA
JARNÍ FLORU OLOMOUC - odjezd od OÚ Opatov v 8.30 h,
dále po zastávkách, návrat cca v 16 h, cena dopravy: 150,- Kč
(vstupné si každý platí sám na místě, případně můžete využít
online předprodej se slevou na www.flora-ol.cz).
Přihlásit se a zaplatit zájezd na OÚ Opatov do 20. 4. 2017.

POZVÁNKA
14. 5. 2017 se uskuteční tradiční Opatovská
pouť. Vezměte své nejmladší a přijďte se
pobavit. Zábavné atrakce stojí na místě
zhruba týden předem.

SMETANOVA LITOMYŠL
16. 6. - 6. 7. 2017 se bude konat 59. ročník Mezinárodního
operního festivalu Smetanova Litomyšl. Program a informace o
předprodeji naleznete na www.smetanovalitomysl.cz.

PŘIPRAVUJE SE VE SVITAVÁCH
Výběr z kulturní nabídky:
14.3. (19:00 ÚT) Fabrika SY
Zdeněk Izer a Autokolektiv
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23.3. (19:00 ČT) Fabrika SY
Jan Spálený + ASPM
9.4. (19:00 NE) Fabrika SY
Bratislavské hudobné divadlo: Frída – Malovat a
milovat - Divadelní cyklus
20.4. (19:00 ČT) Fabrika SY
Divadlo Ungelt Praha: Deštivé dny
24.4. (19:00 PO) Fabrika SY
Divadlo Rokoko Praha: Kdo se bojí Virginie
Wolfové? - Divadelní cyklus
9.5. (19:00 ÚT) Fabrika SY
Divadlo Aréna Ostrava: Shakespeare - Něco za něco
– Divadelní cyklus
12.5. Studentský Majáles
17.5. (19:00 ST) Divadlo Trám
OK Percussion duo – koncert KPH
20.5. (SO) Fabrika SY
Setkání harmonikářů
27.5. Den rododendronů + Voříškijáda – Park Jana Palacha
od 14 hodin
3.6. Dětský den v Parku Jana Palacha
6.6. (19:00 ÚT) Fabrika SY
Klicperovo divadlo Hradec Králové. Kočičí hra –
Divadelní cyklus
17.6. Hřebečský slunovrat
23.6. Stadion Míru: výroční koncert The Pink Panthers
Více informací najdete na www.kultura-svitavy.cz
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V uplynulých třech měsících oslavili svá životní jubilea tito
občané:
90 let Ludmila Abrlová
88 let Helena Sokolová
Rudolf Jokeš
75 let Emílie Hildebrandová
Karel Bidmon
70 let František Ehrenberger
Ota Košnar
Jana Bednářová
60 let Vladimír Čechal
50 let Zdeněk Zika
Rostislav Kotek
Stanislav Vašák
18 let Monika Barochová
Zuzana Čermáková
Všem oslavencům přejeme do dalších let pevné zdraví, stálý
optimismus a radost ze života!
Narození:

Vojtěch Merkuda
Jakub Šimůnek
Ondřej Novák
Veronika Telecká
Ondřej Telecký

Úmrtí:

Jaroslav Maděra
Petr Merkuda
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Jaroslav Pelikán
Zdeněk Grund
Anežka Prokopová
Jiří Němec

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Předškolní děti dne 22. února 2017
navštívily Základní školu v Opatovci, kde si
vyzkoušely zápis nanečisto. Paní učitelky
měly pro děti připravený zápis motivovaný
pohádkou Zlatovláska. Děti plnily různé
úkoly: vybarvovaly obrázek, malovaly
princeznu, hrály si s čísly a zkoušely svoji
orientaci v prostoru, atd. …
Za každý úkol dostávaly razítka do svého pohádkového listu.
Dětem se návštěva ve škole líbila a už se všichni těší, až budou
opravdovými školáky.
V únoru oddělení Včeliček začalo navštěvovat svitavský
plavecký bazén, kde se učí základům plavání – potápět hlavu,
dýchat do vody, splývat, lovit předměty ze dna, brouzdat
vodou, napodobit různá vodní zvířata….
Všechny děti jsou velice šikovné a nikdo nemá strach z vody.
Co nás v dalších měsících čeká?
V pátek 17. března 2017 bychom pro děti chtěli uspořádat
pohádkový karneval. Děti si mohou vzít jakýkoliv převlek či
kostým. Karneval bude probíhat v dopoledních hodinách
v rámci řízených činností. Pro děti bude připravený program a
soutěže.
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Dne 21. března 2017 pojedou Včeličky společně se základní
školou na divadelní představení Malý Nemo v krajině snů do
Šumperka.

Chtěli bychom Vás pozvat na akce konané mateřskou
školou:
Duben:
Jste srdečně zváni
dne 5. dubna 2017 do mateřské školy na

VELIKONOČNÍ DÍLNY
Začínáme od 15:45 hod.
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Květen:
Dne 3. května 2017 se bude konat

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
od 15:00 hod.
Přihlášky si vyzvedávejte od 3. – 7. dubna 2017 v mateřské
škole.
Děkujeme a na nové dětičky se moc těšíme.
Učitelky MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Součástí školního projektu jsou projektové
dny. O jejich přínosu pro děti jsme se už v
minulosti zmiňovaly, ale vždy to bylo z pohledu
nás učitelek. Protože k nám často zavítají naši
bývalí žáci, dozvídáme se od nich, jak se jim
v nové škole daří, co mají v nové škole rádi,
co se jim líbí a také, co jim chybí. Nedávno naši školu navštívil
Vítek Rybička a mimo jiné si posteskl, že mu chybí projektové
dny, které ho bavily a hodně ho naučily. Je pravda, že příprava
projektového dne dá zabrat, vše se musí promyslet a důkladně
připravit, ale když se pak dozvíte, že děti baví a že jim chybí,
tak to určitě potěší. V letošním roce v rámci projektu To nás
těší, že jsme Češi již proběhly tři projektové dny. V měsíci
říjnu proběhl první projektový den s názvem „Média v našem
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životě“. Děti se vystřídaly na sedmi stanovištích, kde plnily
různé úkoly. Zjišťovaly, co znamenají média a jakou funkci
zastupují v našem životě. Další projektový den, který se
uskutečnil 9. prosince, měl název Jiný kraj, jiný mrav. Jak už
název napovídá, byl zaměřen na oblast multikulturní výchovy.
Tentokrát jsme si k prohloubení znalostí tohoto tématu vybrali
národopisné oblasti České republiky. Výchozím bodem byla
křížovka, kde žáci vyluštili klíčová slova - tolerance a empatie.
Po besedě o toleranci k odlišnostem mezi lidmi, skupinami,
národy apod., testu empatie a povídání si o národopisných
oblastech, si děti ve skupinách prošly sedmi stanovišti, kde na
ně čekaly úkoly k procvičení nově nabytých znalostí. Hledaly
na mapě jednotlivé oblasti a vytvořily vlastní mapu
národopisných oblastí. Vytvářely obrázkový národopisný
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slovník. Vytvářely různé typy lidového umění – perníčky,
cibulákový servis, malebnou vesničku, ilustrovanou lidovou
básničku, zdobený vinný sklípek, vzor na lidový šátek,
kraslice. Vyplnily test znalostí a kreslily skanzen. Lidová
moudrost v příslovích, rčeních a pranostikách byla součástí
dalšího úkolu. Děti s pomocí kalendáře hledaly vhodná jména
do pranostik, poznávaly přísloví podle jednoduchého obrázku a
doplňovaly známá česká rčení. Na dalším stanovišti hledaly
shodné prvky na dívčím a chlapeckém kroji a podle toho našly
dvojici v Hanáckém kroji, Chodském kroji a Valašském kroji.
Také mohly vytvořit vlastní návrh lidového kroje. Poslední
úkol byl z oblasti lidového umění – děti si mohly vyzkoušet
zahrát pohádku v nářečí, nacvičit říci stejnou větu v různých
nářečích, zazpívat známou písničku v nářečí, zahrát koledu s
doprovodem rytmických nástrojů, zahrát pověst z
Malohanácka, nacvičit lidový tanec. V projektovém dni
Cestovní kancelář jsme se zaměřili na poznávání naší vlasti.
Děti byly rozděleny do šesti skupin. Každá skupina si vytvořila
svou cestovní kancelář. Družstva pak procházela šesti
stanovišti, kde plnila různé úkoly, které byly spojeny s
tématem cestování a cestovní kanceláře. Do konce roku nás
čekají ještě tři projektové dny.
Učitelky ZŠ Opatovec
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Akce ZŠ prosinec – únor
-Mikulášské nadělování
- návštěva Městské knihovny ve Svitavách
-procvičení chování v mimořádných situacích
-vánoční besídka, vánoční dílny
-návštěva dětí z MŠ, pohádka divadélka Jo-Jo
-školní kolo v recitaci – postup do oblastního kola:
0. kategorie: A. Zedník, M. Pohorský, A. Kudrnová
1. kategorie: V. Peňázová, L. Hartmanová, K. Kudrnová
2. kategorie: K. Dvořáčková, K. Kloudová, D. Zichová
oblastní kolo v recitaci ve Svitavách - 3. místo Klára
Kudrnová, postup do okresního kola
- školní kolo přírodovědného čtyřboje – mineralogie, ekologie:
1. místo Adéla Rozlívková,
2. místo Karolína Dvořáčková
3. místo Vendula Abrlová, Kateřina Kloudová
- obvodní kolo přírodovědného čtyřboje ve Svitavách- ekologie
v kategotii. 4. třída - 1. místo Kateřina Kloudová, 2. místo
Vendula Abrlová
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-lyžařský výcvik
- zápis na zkoušku pro budoucí prvňáčky
- plavecký výcvik
- projektové dny – Jiný kraj, jiný mrav a Cestovní kancelář
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PARTA SOUSEDŮ
Dětský karneval
Dne 25. 2. 2017 jsme pro Vás uspořádali tradiční
dětský karneval, tentokrát na téma ledové království. Účast ze
strany dětí i rodičů byla opět veliká. Na zpestření byly pro děti
připravené hry a soutěže, které se určitě líbily. Za účast při
těchto hrách děti dostávaly malé odměny, na které se vždy
těšily. Aby to nebylo rodičům líto, tentokrát byla připravena
jedna soutěž i pro ně. Tatínci soutěžili v zametání smetí a
maminky v zatloukání hřebíků. Pro vítěze byla také připravena
odměna. Soutěže pro děti i dospělé vymyslela a zorganizovala
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naše sousedka Ilona Císařová, které bychom chtěli touto cestou
poděkovat.

Vyvrcholením celého odpoledne bylo vyhlášení
nejhezčích masek. Tak jak je u nás zvykem, nikdo neodešel ze
sálu s prázdnou a drobnou odměnu dostal každý. Nicméně
vyhrát nemůžou všichni, proto byly porotou vybrány tyto
masky:
Kategorie předškoláci:
1. místo: Pirát – Denis Hartman
2. místo: Vodník – Tomáš Telecký
3. místo: Včelička – Beáta Volevská
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Kategorie školáci:
1. místo: Cikánka – Kristýna Kopecká
2. místo: Křovák – Tadeáš Filipi
3. místo: Kovbojka – Lucie Hartmanová
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Celá tato akce se konala za přispění těchto sponzorů:
Elektroservis Jiří Beneš
Jiří Novák
Milan Kudrna
manželé Hrbkovi
manželé Peškovi
manželé Šimkovi
štamgasti chaty Rosnička
Touto cestou všem sponzorům ještě jednou děkujeme.
„Parta sousedů“

TJ SOKOL OPATOVEC
Rozpis utkání I. B třídy mužů - jaro 2017:
Opatovec - Lanškroun B
FC Jiskra 2008 - Opatovec
Opatovec - Kunčina
Sloupnice - Opatovec
Opatovec - Těchonín
Verměřovice - Opatovec
Opatovec - Polička B
Dlouhá Loučka - Opatovec
Opatovec - Řetová
Opatovec - Libchavy
Semanín - Opatovec
Opatovec - Horní Újezd
Jablonné n. O. - Opatovec

sobota 25.3.
sobota 1.4.
sobota 8.4.
neděle 16.4.
sobota 22.4.
sobota 29.4.
sobota 6.5.
sobota 13.5.
sobota 20.5.
sobota 27.5.
sobota 3.6.
sobota 10.6.
sobota 17.6.
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ve 14:30
v 16:00
v 16:00
v 16:00
v 16:30
v 16:30
v 17:00
v 17:00
v 17:00
v 17:00
v 17:00
v 17:00
v 17:00

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
OCHUTNÁVKA OVOCNÝCH VÍN
18. ročník Ochutnávky domácích ovocných vín se
uskutečnil dne 14. ledna 2017 v Kulturním
domě v Opatovci za přítomnosti 62
„degustátorů“.
Do soutěže bylo přihlášeno 34 vzorků
červených vín. Z bílého vína nebyl v letošním
roce přihlášen ani jeden vzorek.
1. místo s počtem 617 bodů získal
František Ehrenberger- černý rybíz - Opatovec
2. místo s počtem 615 bodů získal
Josef Brabec – směska - Svitavy-Lačnov
3. místo s počtem 613 bodů získal
Vlastimil Vašátko – směska - Hradec Králové
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Každý účastník, který byl do soutěže přihlášen, obdržel cenu.
Velké poděkování patří všem sponzorům, protože akce se
uskutečňuje pouze ze sponzorských darů.
Vlastimil Vašátko a Jiří Beneš

MC TLAPIČKA
Na podzim minulého roku uspořádalo MC Tlapička
Halooweenský lampiónový průvod. Za celou částku
dobrovolného vstupného (1842,-Kč) byly nakoupeny dárky,
které se věnovaly dětské onkologické klinice v Brně.
Poděkování:
Vážení a milí,
chtěla bych velice poděkovat za dárky pro děti na Klinice
dětské onkologie FN Brno, které jste zakoupili z dobrovolného
vstupného z lampionového průvodu. Velice děkujeme za
podporu, za zájem a ochotu pomáhat nemocným dětem. Velice
si této sponzorské činnosti vážíme.
S velkým poděkováním a přáním všeho dobrého
Mgr. Martina Petlachová
Vrchní sestra Kliniky dětské onkologie FN Brno

- 25 -

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Vážený pane starosto, vážení občané
obce Opatovec, milí tříkráloví koledníci,
v době 1. 1. 2017 – 15. 1. 2017 proběhla
v celé naší republice nejrozsáhlejší
sbírka roku, Tříkrálová sbírka. Dovolte
mi, abych Vás touto cestou seznámila s výsledky a hlavně
poděkovala všem, kteří se na této sbírce jakýmkoli způsobem
podíleli. Ať už organizačně, či jako štědří dárci nebo jako
koledníci, kteří věnovali svůj volný čas, aby přinesli lidem
radost, požehnání a také možnost pomoci potřebným. Na
Svitavsku se vydalo do terénu 99 skupinek. V Opatovci
koledovaly 2 skupinky.
Díky těmto bojovníkům s mrazy se zde vykoledovalo 18. 406,-.
Celkem bylo na Svitavsku vybráno 453. 553,-.
Sbírkou získané finanční prostředky byly bezprostředně po
sečtení odeslány na účet Charity České republiky a dále budou
dle přesně stanoveného klíče rozděleny a použity na
financování konkrétních projektů z oblasti sociální služeb a
humanitární pomoci. Jejich větší část, 58%, se přitom vrací do
míst, kde byly získány, v našem případě na Svitavsko. Rádi
bychom tyto prostředky použili na přímou pomoc a na
bezbariérové zpřístupnění nového objektu Charity Svitavy
nejen pro klienty. V budově budou umístěny různé dílny a
prostory pro dramaterapii.
Ještě jednou děkujeme Vám a občanům Vaší obce za
spolupráci a přejeme Vám hodně zdraví v novém roce
Miriam Holubcová
Koordinátor Tříkrálové sbírky
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Rozdělení podle obcí za roky 2015 až 2017:
OBEC
Brněnec
Březová n. Sv.
Dětřichov
Hradec n. Sv.
Javorník
Kamenná Horka
Koclířov
Opatov
Opatovec
Pohledy
Radiměř
Rudná
Sklené
Svitavy
Vendolí
Želivsko

2015
20 499 Kč
23 733 Kč
23 905 Kč
6 442 Kč
4 746 Kč
20 753 Kč
18 428 Kč
16 875 Kč
5 904 Kč
24 761 Kč
3 105 Kč
4 625 Kč
213 164 Kč
15 096 Kč
2 698 Kč

2016
20 812 Kč
22 429 Kč
3 467 Kč
22 982 Kč
7 111 Kč
5 036 Kč
20 935 Kč
21 769 Kč
17 879 Kč
8 409 Kč
22 939 Kč
4 624 Kč
2 509 Kč
214 027 Kč
14 671 Kč
3 894 Kč

2017
25 265 Kč
22 021 Kč
3 433 Kč
27 823 Kč
7 147 Kč
5 419 Kč
24 153 Kč
20 821 Kč
18 406 Kč
8 791 Kč
22 695 Kč
4 664 Kč
3 252 Kč
240 980 Kč
15 272 Kč
3 411 Kč

CELKEM

404 734 Kč

413 493 Kč

453 553 Kč
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INZERCE

Pečení svatebních koláčů na oslavy a svatby
Svatební koláče
Cena 300 Kč/kg (cca 100 ks/kg)
Domácí věnečky
Cena 280 Kč/kg (cca 40 ks/kg)
Monika Daňková, tel.604 785 434
dankovamonika@tiscali.cz

Uzávěrka příspěvků do dalšího občasníku je 25.5.2017
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