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OBECNÍ ÚŘAD
Poplatky v roce 2018
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 2018 do 30. dubna 2018.

POZEMKOVÉ ÚPRAVY
V červenci letošního roku byly dokončeny pozemkové úpravy.
Majitelé parcel, které byly dotčeny pozemkovou úpravou, mají
povinnost podat na Finančním úřadě ve Svitavách přiznání
k dani z nemovitých věcí, neboť všechny parcely dotčené
pozemkovou úpravou byly přečíslovány, u některých parcel se
měnily výměry, atd. Přiznání je nutné podat do 31.1.2018.
Tiskopisy k přiznání si můžete vyzvednout i na Obecní úřadě
v Opatovci.

ZABEZPEČENÍ VODOMĚRŮ PŘED ZIMOU
Provozovatel vodovodu VHOS, a.s Moravská Třebová
upozorňuje majitele vodovodních přípojek, že před
nadcházející zimou je třeba zabezpečit vodoměry proti
zamrznutí. V případě zamrznutí vodoměru a jeho poškození je
vodoměr vyměněn na náklady majitele přípojky.

-2-

OCENĚNÍ ZA PŘÍNOS SPORTU
2. září 2017 před zahájením fotbalového utkání Opatovec –
Těchonín převzali pánové Rudolf Jokeš a Jiří Novák ocenění
za přínos fotbalu v naší obci a pan Josef Sajdl za dlouholetou
práci v oblasti stolního tenisu. Ocenění převzali z rukou
předsedy Okresního fotbalového svazu Mgr. Jindřicha
Novotného. Členové TJ Sokol Opatovec děkují za vykonanou
práci.

PODĚKOVÁNÍ
V letošním roce ukončila na naší obci funkci
kronikářky obce paní Jaruška Částková.
Kronikářkou naší obce byla od roku 1991, od
obnovení samostatné působnosti obce. Práce
kronikáře není vždy snadná, ať už jde o často mravenčí práci
při shánění dat nebo časovou náročnost. Touto cestou bychom
chtěli paní Částkové poděkovat za její dlouholetou a
svědomitou práci a popřát jí do dalších let pevné zdraví a
životní elán. Správa nad kronikou obce byla předána paní Haně
Telecké.
Dále bychom chtěli poděkovat paní Mileně
Svobodové, která už od ledna roku 2000
svými kresbami do kroniky vítání občánků
zkrášlovala jednotlivé stránky, kde jsou
zapsány děti přivítané do naší obce. Byla tak
nedílnou součástí této pěkné tradice. Nově tuto činnost bude
vykonávat slečna Marcela Slaninová.
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INFORMACE PRO VEŘEJNOST
Otevírací doba během svátků:
Obecní úřad
27.12.
8.00-12.00 12.30 -17.00
28.12.
zavřeno
29.12.
zavřeno
Obecní knihovna
bude 24. prosince uzavřena, 31. prosince otevřena.
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.
zavřeno
25.12.
zavřeno
26.12.
zavřeno
31.12.
zavřeno
01.01.
zavřeno

Kostel Narození Panny Marie v Košířích – bohoslužby
24.12.
20.00 – Půlnoční mše
24.12.
22.00 – Půlnoční mše (OPATOV)
26.12.
10.30 – mše svatá
31.12.
10.30 – mše svatá
01.01.
10.30 – mše svatá
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V uplynulých třech měsících oslavili svá životní jubilea tito
občané:
89 let
88 let
85 let
84 let
82 let
80 let
75 let
70 let
60 let
50 let
18 let

Vlasta Nováková
Jiří Novák
Bohumír Janko
Jan Zika
Jarmila Betlachová
Lubomír Fenyk
Jaroslav Jansa
Jana Kalánková
Jiří Betlach
Zdeněk Částek
František Běhal
Miroslav Rejsa
Petr Rusek
Hana Mohrová
Filip Siekiera
Lukáš Siekiera
Leona Císařová

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

Adam Lampárek
David Bartoš
Vavřinec Pešek

Úmrtí:

Helena Sokolová
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ADVENTNÍ KONCERT
Kulturní komise oznamuje, že se
17.12.2017 v 17.00 hod uskuteční v
kostele v Košířích vánoční koncert
litomyšlského sboru Vlastimil.
Vyslechneme si Českou mši vánoční od
Jakuba Jana Ryby a vánoční koledy. Vstupné
dobrovolné.

v neděli

Všechny občany zvou členové kulturní komise

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Od 1. 1. do 14. 1. 2018 bude v naší obci probíhat každoroční
Tříkrálová sbírka.

SPOLEČENSKÉ AKCE V KULTURNÍM DOMĚ
ROKU 2018
13. 1.

Tradiční ochutnávka ovocných vín

Svaz zahrádkářů pořádá dne 13.1.2018 od 15h 19. ročník
ochutnávky ovocných vín. Soutěžící musí donést
v pátek 12.1. 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.
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27. 1.

Ples svazu žen

Místenky na tento ples budou prodávány u pí.
Menšíkové.

10.2.

Setkání seniorů

Obecní úřad ve spolupráci s kulturní komisí srdečně zve
všechny seniory dne 10. 2. 2018 od 15h do KD v Opatovci
k příjemnému posezení. Občerstvení i rozvoz zajištěn.

17.2.

Hasičský ples

3. 3.

Dětský karneval

10. 3.

Tradiční rybářský ples

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

PŘIPRAVUJE SE VE SVITAVÁCH
Výběr z kulturního programu:
9.12. / So / 15:00 / divadlo Trám
Program:
15:00 hodin Trám:
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Zahájení: soubor bicích nástrojů Delfíni ZUŠ Svitavy pod
vedením pana učitele Oty Štěpánka
Čmukaři Turnov: Medvídek Pú nebo tak nějak
16:00 hodin Tyjátr: Nostalgické vzpomínání na staré dobré
časy…
17:00 hodin Trám: Nakafráno Turnov: Drůbeží nářez
18:00 hodin Tyjátr: kapela Paraplet Svitavy
19:00 hodin Trám: Céčko ze Svitav: Hotel – premiéra!
20:30 hodin Tyjátr: kapela Píchlé duše Hradec Králové
21:30 hodin Tyjátr: kapela Entropie Svitavy, Kolín, Opatovec
Součástí Posedu bude výstava Hanky Voříškové: Obrazy a
objekty
10.12. / Ne / 09:00 - 16:00 / náměstí Míru, Městské muzeum,
Muzeum esperanta, Fabrika
2. adventní neděle: Vánoce ve Svitavách
Náměstí Míru: Tradiční vánoční jarmark
Fabrika: Vánoční dílna pro děti, bleší trh
10.12. / Ne / 18:00 / Fabrika
Hornový ansámbl ZA ROHEM
hosté: komorní sbor PROMĚNY pod vedením Dany
Pražákové, klavírní doprovod Karel Sax.
Vstupné: 150Kč
11.12. / Po / 19:00 / Fabrika
Křest klavíru pro Fabriku Svitavy
Cyril Höschl a Slávka Vernerová: Osobnost a tvorba v
hudbě
Vstupné: 100,- Kč, členové KPH: 50,- Kč
25.12./ Po / 19:00 / Fabrika
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VÁNOČNÍ BIGBÍT
Vystoupí: Chaotic Age, Do větru, Syfon, S.U.E., Z Band,
Prinzesschen
Vstupné: 170,- Kč do 20:00 hodin, 200 Kč,- po 20:00 hodině
27.12. / St / 15:00 / Fabrika
Na muzice ve Fabrice aneb tančíme s dechovkou
K poslechu a tanci zahraje Svitavská dvanáctka Vstupné: 60
Kč, senioři – 40 Kč
31.12. ohňostroj na náměstí v 18:00 hodin
LEDEN
14.1. ledna 2018 v 19 hodin/ Ottendorferův dům
Moravské klavírní trio: Novoroční koncert
Vstupné: 200,- Kč (členové KPH 100,- Kč)
29.1. / Po / 19:00 / Fabrika
DIVADELNÍ SPOLEK KAŠPAR (Praha) – JIŘÍ SUCHÝ,
JIŘÍ ŠLITR: JONÁŠ A TINGL - TANGL (Divadelní
abonentní cyklus)
„Uctivý remake“. Vstupné: 400,- Kč
30.1. / Út / 19 hodin / Fabrika
Czech Virtuosi
Vstupné: 240,- Kč (členové KPH 120,- Kč)
ÚNOR
5.2. / Po / 19:00 / Fabrika
SZIDI TOBIAS & BAND
Vstupné: 300,- Kč v předprodeji a 350,- Kč na místě
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13.2. / Út / 19:00 / Fabrika
Jiří Kolbaba - Bali - Můj druhý domov
26.2. / Po / 18:00/ Fabrika
Sportovec roku + hudební host: Michal Horák

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Letošní školní rok přinesl do naší mateřské školy více změn,
než jsme původně očekávali. Nejdříve jsme se rozloučili s paní
učitelkou Petrou Bartošovou, později i s paní učitelkou Ivou
Pekařovou, které přejeme hodně štěstí v osobním životě. Místo
ní mezi nás přišla v polovině listopadu paní učitelka Renata
Divišová.

24. listopadu jsme zahájili plavecký výcvik, kterého se
účastní většina dětí. Jeho ukončení je plánované na leden 2018.
Ve středu 29. listopadu proběhly již tradiční
předvánoční dílničky rodičů s dětmi. Až do večera byla školka
plná nejen dospělých a dětí, ale i papírových a keramických

- 10 -

andělíčků, stromečků a přáníček. Za nás zaměstnance můžeme
prohlásit, že to bylo velice příjemně strávené odpoledne.
Vánoce již klepou na dveře nejen našich domovů, ale i
školky, a nás čekají ještě čert s Mikulášem a andělem a před
vánočními prázdninami hlavně nadílka. Protože Ježíšek opět
nezapomene ani na naši mateřskou školu.
Učitelky MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
V letošním školním roce navštěvuje školu 45 žáků.
Do první třídy nastoupilo 14 prvňáčků. Jsou to Zuzana Běhalová, Anežka Ehrenbergerová,
Klára Dvořáčková, Helena Jílková, Markéta
Grundová, David Dobiáš, Denis Hartman,
Lukáš Holomek, Petr Kudláček, Vojtěch
Kudrna, Martin Ondráček, Martin Prudil a Tadeáš Vodstrčil.
Po prázdninách nás čekalo
překvapení v podobě nových
šaten, ve kterých byl vyměněn
nejen
nábytek,
ale
byl
zrekonstruován
celý
interiér.
Školní projekt „Náš region “ má
za úkol seznámit žáky s nejbližším
okolím, je zaměřen na vztah k naší
obci a obcím, městům, krajině,
kultuře a zvykům v blízkém okolí.
Obsahuje celoroční hru pro
družstva ,,Výpravy do okolí“ ,
celoroční družinovou hru ,,Všude
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dobře, doma nejlépe“ a další tradiční akce (den pro rodiče, den
matek…), které budou navazovat na avizované téma.

Akce ZŠ září, říjen, listopad
6. 9. Exkurze do Poličky
19. 9. Městské muzeum Svitavy
21. 9. Obvodní kolo přespolního běhu ve SvitaváchBarbora Šamalíková .3. místo -kat. 2. třída
Veronika Peňázová 3. místo - kat. 3. třída
26. 9. Drakiáda
4. 10. Okresní kolo přespolního běhu
5. 10. Společná schůzka s rodiči
11. 10. Projektový den Umím si poradit, požární poplach
16. 10. Divadelní představení „Ahoj světe!“- 1. a 2. třída
24. 10. Dýňování
1. 11. Projektový den Časopis našeho regionu
23. 11. Slavnost Slabikáře
24. 11. začátek plaveckého výcviku
26. 11. Rozsvěcení vánočního stromu
29. 11. Kino ŠD
30. 11. Školení první pomoci

Učitelky ZŠ Opatovec
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MATEŘSKÉ CENTRUM TLAPIČKA
Na třetí Halloweenský lampiónový průvod opět
dorazily v hojném počtu, jak děti, tak i jejich
rodiče. Děti si napsaly nebo namalovaly, co
si přejí k Vánocům pod stromeček a poté
svá přání vypustily, i přes drobné technické
problémy, společně se svítícími balónky. Po
setmění se na průvod obcí vydalo rekordních 46 lampiónů.
Každé dítko v cíli čekal balíček s dobrotami. Doufáme, že se
Vám akce líbila, a můžeme se těšit, že napřesrok zase dorazíte.
Dobrovolné
vstupné
jsme
se
opět

rozhodli věnovat formou nakoupených dárků dětské
onkologické klinice v Brně. Celkem bylo vybráno 1.536,- Kč,
za které děkujeme. Za finanční podporu této akce patří velké
díky obci Opatovec, místnímu Svazu žen a hlavně všem, kteří
podali pomocnou ruku. Dále paní Telecké a dětem ze ZŠ
Opatovec za vyřezané dýně.
MC Tlapička
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PARTA SOUSEDŮ
Letos jsme si pro děti i rodiče, opět připravili výlet
na kolech, který se konal v sobotu 9. 9. 2017. Tento rok byla
trasa opravdu nenáročná, Opatovec – Kukle – Javorník a kolem
rybníku Rosnička a zpět do Opatovce. Tak jako každý rok si
děti cestou zasoutěžily o sladkosti, prohlédly si zajímavosti
v okolí a vyvrcholením celého výletu byla zastávka u manželů
Jurenkových v Kuklích. Tam bylo pro účastníky výletu
připraveno nejen ohniště a párky na opékání, ale také malé
občerstvení. Navíc odborný výklad o přírodě od pana Jurenky,
jakožto letitého aktivního myslivce, ukázka zbraní potřebných

k lovu. Každý si mohl vyzkoušet střelbu z luků a střelbu ze
vzduchovky. Tímto manželům Jurenkovým ještě jednou
děkujeme. Počasí nám přálo a výlet si, doufáme, všichni užili a
strávili spolu příjemné odpoledne. Děkujeme Vám za přízeň a
těšíme se na další setkání s Vámi.
Parta sousedů
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ČINNOST SVAZU ŽEN
Akce pořádané v roce 2017:
tradiční společenský ples, divadelní a jiná představení ve
Fabrice (Deštivé dny, Partička, Perfekt Days), 4 denní zájezd
do termálů v Maďarsku, 3 denní cyklozájezd Hradec nad
Moravicí a podzimní 3 denní zájezd na Lipno, výlet pro děti do
ZOO v Lešné, loučení s prázdninami, pomoc při lampionovém
průvodu, dále jsme napekly a nazdobily perníčky, které jsme
především rozdaly účinkujícím dětem při rozsvěcování
vánočního stromečku, perníčky ochutnali i ostatní přihlížející.
Přejeme pěkné vánoce, zdraví a úspěchy v roce nastávajícím.
V lednu se na Vás těšíme na společenském plese.
Za ženy Markéta Rybičková

VČELAŘI V OPATOVCI
Vážení přátelé. I letos bych Vás rád touto cestou
informoval o činnosti místní základní
organizace včelařů v roce 2017.
V tomto roce jsme přijali dva nové členy,
takže dnes má členská základna 30 členů s 271
včelstvy. V tomto roce se naši členové sešli 2 krát v kulturním
domě v Opatovci a 2 krát v klubu důchodců v Opatově.
Uskutečnili jsme 1 odbornou přednášku na téma tlumení nákaz
včel a exkurzi na včelí farmu Skalička, zajistili jsme léčivo pro
letní a podzimní ošetření včelstev.
V sobotu 3.6.2017 se členové naší organizace zúčastnili
dětského dne v Opatově ve Farském lese formou naučné stezky
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pod názvem „POHÁDKOVÝ LES“ a v sobotu 26.8.2017
jsme se zúčastnili zakončení prázdnin v Opatovci na hřišti.
V případě zájmu bych dále upozornil, že i 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 2018“. 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

ČESKÝ SVAZ ZAHRÁDKÁŘŮ OPATOVEC
Shrnutí roku 2017
V lednu proběhla degustace domácích ovocných vín a
společenský ples.
Při
srpnovém
loučení
s prázdninami
měli zahrádkáři
připraveno
stanoviště,
kde
děti zachraňovaly
motýlky
před
pavoukem nebo naopak jimi velkého pavouka krmily, ale
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pokaždé musely překonat pavučinu. Přihlížející dospělí také
nezaháleli, museli rozbitou pavučinu zručně opravit
provlékáním provázku. Se svými téměř 20 vzorky ovoce a pár
druhy zeleniny či s červenými jahodami jsme se v říjnu
zúčastnili okresní výstavy ovoce a zeleniny v Koclířově.
Roznesli jsme volební lístky a na počátku prosince jsme
zavítali na divadelní představení do Hradce Králové.
Všem občanům přejeme pěkné vánoční svátky a v roce 2018
přejeme nejen zdraví, ale spoustu pěstitelských úspěchů.
Markéta Rybičková

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ OPATOVEC
Myslivecký spolek Opatovec má v současné době 12
členů. Členové spolku letos v srpnu připravili
stanoviště pro děti při akci "Ukončení
prázdnin", kde si děti mohly vyzkoušet střelbu
z luku. Spolek zároveň uspořádal tři hony na
divoké kachny a vybudoval nový krmelec v
obecním lese "Benešáku".
Myslivecký spolek Opatovec

NOHEJBAL V OPATOVCI
Již druhým rokem se na místním víceúčelovém hřišti
schází parta nohejbalistů. Několik prvních nadšenců začalo hrát
od jara 2016, postupně se přidávali další a momentálně se
scházíme v počtu 11 hráčů. V roce 2016 si někteří z nás zkusili
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své herní umění na turnaji v Opatově a Mikulči a poprvé tak
poměřili síly s hráči z okolních obcí. Rok 2016 byl zakončen
Silvestrovským turnajem na víceúčelovém hřišti, kde se
v dopoledních hodinách posledního dne roku utkali v nelítostné
řeži všichni místní hráči v nalosovaných družstvech. I když
teplota v tento den klesla na -15°C podávali všichni hráči,
mocně povzbuzováni rodinnými příslušníky, dobrou náladou a
teplými nápoji skvělé výkony. Abychom mohli hrát i přes

zimu, pronajali jsme si tělocvičnu v Opatově a připravovali se
na nadcházející sezónu.
Počátkem roku 2017 bylo rozhodnuto o uspořádání
jarního turnaje a pořídili jsme si jednotné dresy se znakem
obce. Od dubna jsme se začali scházet již 2 x týdně na
víceúčelovém hřišti. V květnu byl uspořádán turnaj za účasti 6
družstev, z toho 3 družstva místních hráčů. V létě jsme se
účastnili několika turnajů v okolí a mnohá umístění byla
medailová. Současně jsme si ověřili, že herní úroveň některých
družstev v okolí je na vysoké úrovni, proto máme stále co
zlepšovat. Po dobrém ohlasu z květnového turnaje jsme se
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rozhodli uspořádat další turnaj, tentokrát pro 7 družstev, který
proběhl první zářijový víkend. Díky úspěšně zvládnuté
organizaci a zázemí sportovního areálu byl námi organizovaný
turnaj vysoce kladně hodnocen pozvanými účastníky, kteří
avizovali zájem účastnit se dalšího ročníku. V závěru roku je
v plánu opět Silvestrovský turnaj, podle počasí buď na
víceúčelovém hřišti nebo v tělocvičně.
Výsledky turnajů v roce 2017:
Opatovec – 13.5. 2.místo (J.Čermák, L.Hehl, K.Klouda)
3.místo (D.Bednář, Z.Brňovjak, J.Mareš,
M.Smetana)
5.místo (D.Abrla, M.Ehrenberger, L.Kudrna)
Vendolí – 22.7. 7.místo (Z.Brňovjak, J.Čermák, M.Smetana)
Mikuleč – 12.8. 1.místo (J.Čermák, L.Hehl, K.Klouda)
2.místo (D.Abrla, D.Bednář, L.Kudrna,
V.Zavřel)
Opatov – 12.8. 6.místo (Z.Brňovjak, J.Mareš, M.Smetana)
Koclířov – 19.8. 3.místo (D.Bednář, Z.Brňovjak, L.Hehl)
Sklené – 19.8. 3.místo (J.Čermák, M.Smetana)
Opatovec – 2.9. 1.místo (J.Čermák, L.Hehl, K.Klouda)
3.místo (D.Bednář, Z.Brňovjak, J.Mareš,
M.Smetana)
5.místo (D.Abrla, M.Ehrenberger, L.Kudrna,
V.Zavřel)
Martin Smetana

TJ SOKOL OPATOVEC
Sokol Opatovec vstoupil do své druhé sezóny v krajské
soutěži pod novým trenérem Růžičkou a s výrazně
obměněným kádrem. Hráče z Kamenné Horky
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nahradily nové posily: Tomáš Konejl, Tomáš Hladík, Radek
Milota, Milan Rada a Jakub Ševčík. V úvodu ročníku se
Opatovci dařilo střídavým způsobem, kdy zejména na
domácím hřišti dominoval, zato z venkovních zápasů odjížděl
poražen. Tento trend se zlomil utkáním v Lanškrouně, kde sice
Opatovec vybojoval bod za remízu, ale zároveň přestal vítězit
doma. Na konci sezóny tak naprosto vyhořel, především díky
postupným absencím zraněných hráčů a zhoršující se
tréninkové morálce. Na jaře tak čeká fotbalisty zřejmě těžký
boj o záchranu, protože 12. místo s pětibodovým odstupem na
předposlední Těchonín nedává žádnou jistotu. Věřme, že se
podaří zapracovat na zimní přípravě a případných posilách,
které by pozvedly výkony a umístění v tabulce. V žáčcích byla
navázána spolupráce s oddílem v Cerekvici nad Loučnou, která
využívá a zapracovává některé naše malé naděje do soutěžních
zápasů.
Tabulka I. B třídy mužů po podzimní části:
Poř. Tým
+
- 0
skóre
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zámrsk
Ústí nad Orlicí B
Tatenice
Libchavy
Jablonné n. Orlicí
Jiskra 2008
Sloupnice
Lanškroun B
Mor. Třebová B
Řetová
Dolní Újezd B
Opatovec

11
10
9
7
8
6
6
4
4
3
4
4

- 20 -

1
1
0
3
0
1
1
5
3
4
2
1

1
2
4
3
5
6
6
4
6
6
7
8

60:14
37:15
48:30
31:28
36:29
42:26
24:29
24:21
23:29
21:32
22:36
23:37

body
35
31
27
25
24
20
20
18
16
16
16
13

13.
14.

Těchonín
Horní Újezda

2
0

2 9
2 11

27:53
8:47

8
4

VOLEJBALOVÝ KLUB
Volejbalový oddíl zahájil rok 2017 zimní přípravou v
tělocvičně při ZŠ Opatov. Pravidelný dvouhodinový trénink
byl každou středu. Zprvu se účastnili i hráči z Opatova,
později však pro pracovní vytížení jejich účast ochabla. Účast
hráčů ze Svitav byla ovlivněna směnností v zaměstnání. Takže
jádro hráčů tvořili hráči z Opatovce a to zejména ženy.
Dlouhodobá nemoc vyřadila většinu mužů z tréninku.
Od června se trénovalo na multifunkčním hřišti v Opatovci.
Doufali jsme, že krásný areál přiláká více hráčů na tréninky,
ale i v letních měsících byla účast dost slabá. Vedoucí oddílu
Hana Jokešová obeslala všechny členy a členky, zda chtějí
nadále trénovat, a zda je vhodné objednat pro zimní období
tělocvičnu v Opatově. Po vyhodnocení odpovědí se tělocvična
rezervovala a zatím se tréninky daří zajistit.
Při současném stavu členské základny nebylo možno v
letošním roce zorganizovat žádný turnaj a ani žádného turnaje
jsme se nezúčastnili.
Pro další život oddílu volejbalu je třeba, aby naši mladí, hoši
a dívky si našli cestu k tomuto nádhernému sportu, pro který
jsou u nás ideální podmínky.
Přijďte mezi nás, budete vítáni a bude vám mezi námi fajn.
Josef Lopour
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VÝSTAVA
Návštěvník výstavy
V pátek 24.listopadu v podvečer jsem navštívil vernisáž
výstavy pana Josefa Lopoura, jeho nejbližších a přátel.
Navštívil jsem výstavu - nazvanou Lopour a hosté - se svou
rodinou. Neboť se jedná o událost, na kterou je dobré přijít se
svými blízkými. Tato výstava nemá ambice stát se výtvarnou
událostí sezóny. Její smysl je v tom, abychom se setkali se
svými sousedy a společně se těšili z toho, že ti, které
potkáváme, kterým vidíme do oken, mají výtvarný talent a
radost z malování, kreslení, sochaření, fotografování, a že mají
chuť svá díla vystavit, abychom se potěšili a měli radost. A tak
nás těšily vystavené obrazy, průvodní slova autorů, hudební
doprovod Petra Lopoura, dobré víno a vůbec tam bylo moc
dobře.
Tři dny v opatoveckém kulturním domě. Neboť to je vymezený
čas, kdy se taneční, besední, přednáškový sál změní v galerii
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maleb, kreseb, soch, koláží a fotografií. Bylo velmi příjemné
překonat přirozenou lenost, teple se obléci do začínající zimy
končícího listopadu a vyrazit. Ten páteční podvečer rozhodně
nebyl ztracený čas. Stál opravdu za to!
Výstava Lopour a hosté
Vystavující: MUDr. Josef Lopour, Petr Lopour, Pavel Lopour,
Josef Lopour, Jiří Loupour, Blanka Lopourová. Hosté: Taťána
Gáliková Bidmonová, Marcela Slaninová, Zuzana Čermáková,
Magdalena Rožková.
Petr Mohr

- 23 -

Krásné prožití vánočních svátků a mnoho
úspěchů v novém roce Vám přeje
zastupitelstvo obce.

- 24 -

Uzávěrka příspěvků dalšího občasníku je 20.2.2018
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