4/18

Opatovecký občasník 4. čtvrtletí 2018 (periodický tisk ÚSC, vychází 4x ročně)
Vydává obec Opatovec IČO 00579602 pod registrační značkou E 12024, vychází v nákladu 300 výtisků.
Neprošlo jazykovou úpravou. Redaktoři: Michaela Kloudová, Tomáš Telecký

OBECNÍ ÚŘAD
Poplatky v roce 2019
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 2019 do 30. dubna 2019.
Provoz u ZŠ
V říjnu na třídní schůzce v ZŠ bylo na základě dotazů několika
rodičů otevřeno téma bezpečí dětí při cestě do školy. Rodiče by
si přáli před školou přechod pro chodce, retardéry na
zpomalení vozidel a značku omezující rychlost vozidel na
30km/h.
Vyjádření obce k tomuto tématu: přechod pro chodce je
možný až po uskutečnění projektu chodníku ke škole, který
v současné době čeká na stavební povolení. Pro realizaci
přechodu pro chodce je nutná nástupní hrana – obrubník.
Retardéry na zpomalení rychlosti vozidel jsou plánovány na
místní komunikaci vedle ZŠ směrem ke Kudrnovým. Na
omezení rychlosti v blízkosti ZŠ je podána žádost na DI PČR a
čeká se na vyjádření Policie ČR a dalších dotčených orgánů
státní správy.

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.
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VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA
OBCE
Volby do zastupitelstva obce se uskutečnily 5. - 6. 10. 2018.
V naší obci bylo zapsáno 545 oprávněných voličů, voleb se
zúčastnilo 281 voličů, volební účast tedy byla ve výši 51,56 %.
Do zastupitelstva obce kandidovala dvě volební sdružení.
Seznam zvolených členů zastupitelstva obce:
Volební strana č.1 – Sdružení pro Opatovec
Martin Smetana
Pavel Bárta
Lukáš Kudrna
Lenka Pešková
Markéta Rybičková
Bc. Marek Šisler
MVDr. Jaroslava Sobková
Jan Macků
Petr Císař

232 hlasů
222 hlasů
227 hlasů
229 hlasů
212 hlasů
233 hlasů
217 hlasů
216 hlasů
218 hlasů

Na ustavujícím zasedání nově zvoleného zastupitelstva 30.10.
2018 byl starostou obce zvolen pan Martin Smetana. Předsedou
kontrolního výboru byl zvolen pan Bc. Marek Šisler, předsedou
finančního výboru pan Pavel Bárta. Dále byly ustanoveny
pracovní výbory při zastupitelstvu, předsedkyní kulturního
výboru byla jmenována paní Markéta Rybičková, výboru pro
vydávání obecního zpravodaje paní Jaroslava Sobková. Výbor
pro zadávání veřejných zakázek má ve své kompetenci pan Jan
Macků a v čele výboru pro obnovu a rozvoj venkova je Petr
Císař. 28.11. 2018 byla na dalším zasedání zastupitelstva obce
zvolena místostarostkou paní Lenka Pešková.
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VÝSADBA LIPOVÉ ALEJE V OPATOVCI
Na 27.10.2018 byla obecním úřadem vyhlášena akce - Sázení
lipové aleje ke 100. výročí vzniku Československé republiky. I
když nám počasí moc nepřálo, sešli jsme se na sázení stromků
v hojném počtu. Skupina čítala včetně dětí asi 60 osob.
Na úvod pan starosta řekl pár slov a při hloubení vzorové díry
pro strom nalezl tubus se vzkazem od minulých generací
s přáním úspěchu při této akci společně s lahví dobrého moku.
Připilo se na úspěšné dokončení této akce a všichni se s chutí
pustili do práce. Pan Pešek přijel s vrtákem na zeminu a většinu
děr stíhal předvrtávat. Každá skupinka dostala strom, tyč a ten
si šla zasadit, vyvázat a zalít, takto se postupovalo až na konec
vytyčené cesty. Lipová alej vnikla na obnovené cestě od
Benešů k příčnici.

Společnými silami jsme vysadili 50 lip a 10 dubů. Doufáme, že
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z nich vyrostou krásné silné stromy, které budou lidem přinášet
radost a příjemný stín, včelám a jinému hmyzu sladký nektar a
ostatním živočichům útočiště.
Za podporu této akce děkujeme všem zúčastněným, kteří se na
sázení stromů podíleli. Je radost sledovat, že lidem stále záleží
na tom, jak bude naše okolí v budoucnu vypadat. Děkujeme

MUZIKÁL JARO 2019
Na sobotu 6. dubna 2019 máme zakoupeno 48
lístků na muzikál Galileo. Místa na tento muzikál
je možno domluvit na Obecním úřadě v Opatovci.
Muzikál plný hvězd! Hvězdný návrat legendárního
muzikálu! Exkluzivně jen v roce 2019!
Návrat jednoho z nejúspěšnějších tuzemských muzikálů
v původním hvězdném obsazení v Divadle Hybernia.
Napínavý příběh plný zvratů! Galileo je opřený o silný příběh,
ve kterém diváci najdou vše, za čím na muzikály tak rádi
chodí. Lásku, vášně, intriky, nenávist a romanticky laděný boj
jedince proti společnosti. Muzikál navíc ohromuje netradiční
scénografií i výpravnými kostýmy.
Libreto: Janek Ledecký, Šimon Caban, hudba: Janek Ledecký,
režie a scénografie: Šimon Caban, texty písní: Janek Ledecký,
Hrají: Janek Ledecký, Sabina Laurinová | Dasha, Ivana
Chýlková, Josef Bohouš | Petr Kolář, Josef Vojtek, Mojmír
Maděrič | Ivan Vodochodský, Vlastimil Korec, Michal
Kavalčík a další.

-5-

INFORMACE PRO VEŘEJNOST
Otevírací doba během svátků:
Obecní úřad
27.12.
zavřeno
28.12.
zavřeno
31.12.
7.00 – 10.00
Obecní knihovna
bude 23. prosince a 30. 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

Coop Jednota Opatovec
24.12.
7.00 – 9.00
25.12.
zavřeno
26.12.
zavřeno
31.12.
7.00 – 9.00
01.01.
zavřeno

Kostel Narození Panny Marie v Košířích – bohoslužby
23.12.
10.30 – mše svatá
24.12.
22.00 – Půlnoční mše (OPATOV)
25.12.
08.00 – mše svatá
30.12.
10.30 – mše svatá
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V uplynulých třech měsících oslavili svá životní jubilea tito
občané:
Vlasta Nováková
Jiří Novák
Jan Zika
Jarmila Betlachová
Lubomír Fenyk
Anna Dymáková
Zdeňka Přívratská
Zdeněk Vomáčka
Josef Čermák
Hana Jokešová
Lenka Vomáčková
Soňa Slaninová
Petr Hromádko
18 let David Beneš
90 let
89 let
85 let
83 let
81 let
70 let
60 let
50 let

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

Natálie Kvapilová

Úmrtí:

Růžena Přívratská
Miluška Tomešová

Sňatky:

Milana Jirásková – Dominik Zich
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VÝSTAVA
Ve dnech 1. - 2. 12. 2018 se uskuteční výstava keramiky
v kulturním
domě
v Opatovci.
Vystavovat budou ženy z kroužku
keramiky společně s dětmi ze ZŠ a
MŠ Opatovec. Na místě bude probíhat
i prodej těchto výrobků. Výstava bude
otevřena v sobotu od 14 do 18 hod. a
v neděli od 14 do 19 hod. Všechny srdečně zveme.
Hana Krčmářová

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Zastupitelstvo obce zve srdečně všechny občany
v neděli 2. 12. 2018 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

ČERTOVSKÁ BESÍDKA
POZOR – ZMĚNA TERMÍNU
Parta sousedů Vás srdečně zve na
ČERTOVSKOU BESÍDKU, která se koná v
neděli 9. 12. 2018 od 15 hod. v Kulturním
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domě v Opatovci.
Pro děti a dospělé je zajištěno bohaté občerstvení.
Vstupné dobrovolné.
„PARTA SOUSEDŮ“

ADVENTNÍ KONCERT
Kulturní komise oznamuje, že ve
čtvrtek 20. 12. 2018 v 18.00 hod.
uskuteční v kostele v Košířích
vánoční koncert pěveckého sboru
Červánek pod vedením Karla Saxe.
Vstupné dobrovolné – bude věnováno na opravu varhan
v Košířích, která již probíhá.
Všechny občany zvou členové kulturní komise

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Od 1. 1. do 14. 1. 2019 bude v naší obci
probíhat každoroční Tříkrálová sbírka.

SPOLEČENSKÉ AKCE V KULTURNÍM DOMĚ
ROKU 2019
5. 1.
Tradiční ochutnávka ovocných vín
Svaz zahrádkářů pořádá dne 5. 1. 2019 od 15h 20.
ročník ochutnávky ovocných vín. Soutěžící musí
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donést v pátek 4. 1. od 17h do 19h do kulturního domu 2 l vína
ve skleněných lahvích od každého vzorku. Na ochutnávku
spojenou s hodnocením jsou srdečně zváni i nesoutěžící.

19.1.

Setkání seniorů

Obecní úřad ve spolupráci s kulturní komisí srdečně zve
všechny seniory dne 19. 1. 2019 od 15h do KD v Opatovci
k příjemnému posezení. Občerstvení i rozvoz zajištěn.

26. 1.

Ples svazu žen

Místenky na tento ples budou prodávány u pí.
Menšíkové.

10.2.

Kino v kulturním domě

V neděli 10.2. od 17 hod. bude v kulturním domě pro děti
promítána pohádka. Název pohádky bude upřesněn na
plakátech a místním rozhlasem. Vstupné děti 20,- Kč a dospělí
50,- Kč.
16.2.

Hasičský ples

23.2.

Ples EVT + ASSI

Na tento ples je možné domluvit omezený počet vstupenek
přes obecní úřad.
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2. 3.

Dětský karneval

16. 3.

Tradiční rybářský ples

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

PŘIPRAVUJE SE VE SVITAVÁCH
Výběr z kulturního programu:
8.12. Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby - Fabrika
9.12. Vánoce ve Svitavách – muzeum, Tyjátr, Fabrika,
náměstí
11.12. Janek Ledecký – Fabrika
17.12. Na tělo – dokument o Jindřichu Štraitovi – slavném
fotografovi s jeho osobní účastí – 18:00 hodin kino
Vesmír
18.12. Eva Urbanová + Barocco Sempre Giovanni – Fabrika
25.12. Vánoční bigbít – Fabrika
28.12. Na muzice ve Fabrice
Leden:
3.1. Moravské klavírní trio: Novoroční koncert–
Ottendorferův dům
14.1. Michal Prokop + Framus Five – Fabrika
15.1. Divadlo Šumperk: Divotvorný hrnec - Fabrika
17.1. Trdlo – Tyjátr
24.1. Schindlerův seznam + koncert Trombenik – kino +
Tyjátr – 25 let od premiéry filmu
31.1. Jiří Kolbaba – Island – Fabrika
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Únor:
10.2.
12.2.
23.2.
27.2.

Na muzice ve Fabrice
Jaroslav Svěcený + Julie Svěcená – Ottendorferův dům
Ples Daliboru – Fabrika
Partička – Fabrika

Březen:
1.3. Ples města Svitavy - Fabrika
4.3. Praque Cello Quartet - Fabrika
5.3. David Koller + kapela - Fabrika
8.3. Ples dechovek - Fabrika
19.3. Pražský komorní balet - Fabrika
21.3. Lenka Filipová - Fabrika
28.3. Jožka Černý - Fabrika

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Začátek školního roku nám utekl jako voda a blíží se nám
zima. S dětmi jsme zažili spoustu zážitků.
Nově jsme letos s dětmi začali navštěvovat Městskou
knihovnu ve Svitavách. Děti se seznámily s prostředím, i s tím,
jak zacházet s knihou. Mohly si prohlédnout knihy, sednout si
na veliké pytle a věnovat pozornost knihám. Poté se učily vrátit
knihu zpět na místo, kde si jí vzaly. Pro děti byl připraven
program Emušáci, který byl zaměřený na kamarádství mezi
dětmi. Knihovnu bychom i nadále chtěli navštěvovat a už v
listopadu se děti mohou těšit na program Traktůrek Zetůrek,
který je situován na poznání lidského těla.
Poprvé jsme také uskutečnili – Keramiku pro rodiče.
Maminky se seznámily se základy a vyrobily si vánoční svícny,
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které se jim moc povedly. Tuto akci s rodiči plánujeme ještě do
budoucna zopakovat.
V listopadu v naší školce probíráme téma naše tělo, kde
se snažíme, aby si děti osvojily poznatky o svém těle a o
zdravých životních návycích. K tomuto tématu jsme uspořádali
akci Plyšáčkování. Děti si zkusily zavázat a zalepit ránu svému
plyšákovi. Na donesené panně si vyzkoušely masáž srdce a
stetoskopem si poslechly tlukot svého srdce. Moc děkujeme
paní Daně Závodníkové a jejím dvěma kolegyním, které pro
děti připravily tento program.
K výročí první republiky jsme se s dětmi vydali zasadit
na novou cestu lípu. Děti si s sebou vzaly lopatky, konvičky a
společně jsme vykopali jámu pro strom. Děti kořeny stromu
zaházely hlínou a zalily. Chodíme se dívat, jak strom roste a
občas ho zalijeme.
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Ještě bychom rádi poděkovali MC Tlapička za sponzorský dar,
který byl získán z lampiónového průvodu. Za finanční obnos
jsme zakoupili dětem knihy.
Co nás ve školce ještě čeká?
Čertovská besídka
Vánoční dílničky
Tradiční vánoční setkání se základní školou
Vítání občánků
Plavání
Solná jeskyně
Přejeme Vám krásné Vánoce plné radosti, štěstí a rodinné
pohody. Do nového roku 2019 přejeme hlavně mnoho zdraví.
Učitelky MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
V letošním školním roce navštěvuje školu 43 žáků.
Do první třídy chodí 9 prvňáčků. Jsou to – Eliška
Brňovjáková, Tereza Burešová, Vendula
Klusoňová, Julie Kösllerová, Ema Kudrnová,
Jan Klimeš, Jan Merkuda, Jiří Pokorný, Dominik Říkovský.
Školním rokem nás provází projekt „Hrajeme si na 100 věcí“.
Je zaměřen na rozvíjení osobnosti dětí, posilování sebevědomí,
odpovědnosti za vlastní jednání. Letos si témata rozvíjená
v projektových dnech mohli zvolit sami žáci. Projekt obsahuje
celoroční hru pro družstva, družinovou hru pro jednotlivce
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“Hrajeme si na
království“
a
další akce jako
Den pro rodiče,
Den matek apod.,
které také budou
vycházet
z nápadů dětí.
Jedním z témat,
která
žáky
zajímají, byl les.
Uvítali
jsme
proto nabídku od pracovníků Lesů české republiky a v lese
Písák jsme strávili poučné a zajímavé dopoledne v rámci lesní
pedagogiky. Žáci se dozvěděli, jaký je les fungující ekosystém,
co ohrožuje les a co mu prospívá. Celý program probíhal
hravou formou, a proto byly děti nadšené. Navíc si mohly
zastřílet z kuše
nebo se projít po
laně. Na začátku
října naši školu
navštívila česká
školní inspekce.
Kontrola
probíhala v MŠ,
ZŠ, ŠD a ŠJ. Po
tři
dny
inspektorky
sledovaly
výchovně
vzdělávací činnost v MŠ a ZŠ a zabývaly se též
administrativou všech součástí školy, sledovaly výuku a
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všechny další aktivity školy. Jak ze závěrečné zprávy vyplývá,
ČSI byla s činností školy spokojena.
Akce ZŠ září, říjen
Zahájení činnosti školních zájmových kroužků - Malý kuchtík,
Keramika, Šikulové, Anglický, Hra na flétnu, Dětský aerobic.
Drakiáda
Lesní pedagogika
Obvodní kolo přespolního běhu1. místo Zuzana Běhalová
1. místo Matyáš Staša
2. místo Natálie Herzánová
Okresní kolo přespolního běhu
Společná schůzka s rodiči
Projektový den: „Já a moje bezpečí“
Divadelní představení ,,Čert a Káča“ - 1. a 2. třída
Dýňování
Školení první pomoci
Učitelky ZŠ Opatovec

MATEŘSKÉ CENTRUM TLAPIČKA
Koncem října se v naší obci uskutečnil již 4.
halloweenský lampiónový průvod, na který v
hojném počtu dorazili jak děti, tak jejich
rodiče, dokonce i babičky a dědečkové. Před
setměním se k oblakům vzneslo 62 balónků, na
které děti napsaly svá přání Ježíškovi. Poté se lampiónový
průvod vydal na cestu obcí, na jejímž konci každé dítko čekal
balíček s dobrotami.
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Za finanční podporu tímto děkujeme obci Opatovec, svazu Žen
a také panu Najmonovi (KRN, spol. s r.o.) a Policii ČR za
darování reflexních pásků pro děti. Velký dík patří hlavně
všem těm, kdo se na akci podíleli a také dětem ze ZŠ Opatovec
za zapůjčení vyřezaných dýní.
Díky Vám se na dobrovolném vstupném vybralo celkem
1.200,- Kč. Tato částka byla rovným dílem rozdělena mezi
místní školku a školu.
Vážíme si toho, že se akce líbí a v příštím roce se na Vás
budeme opět těšit…….
MC Tlapička

ČINNOST ŽEN OPATOVEC
Akce pořádané v roce 2018:
tradiční společenský ples, divadelní a jiná představení ve
Fabrice, 2krát čtyřdenní zájezd do termálů v Maďarsku,
třídenní zájezd do Podhájské, třídenní cyklozájezd po Opavsku
a podzimní čtyřdenní zájezd na Slovensko do Vysokých Tater,
výlet pro děti do ZOO a dinoparku ve Vyškově, loučení s
prázdninami, pomoc při lampionovém průvodu.
Přejeme pěkné Vánoce, zdraví a úspěchy v roce nastávajícím.
V lednu se na Vás těšíme na společenském plese.
Za ženy Markéta Rybičková
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VČELAŘI V OPATOVCI
Vážení přátelé. I letos bych Vás rád touto cestou
seznámil s činností místní základní
organizace včelařů v roce 2018.
Aktuálně má členská základna 29 členů
s 295 včelstvy.
Letos proběhly členské
schůze v kulturním domě v Opatovci, v klubu důchodců
v Opatově a výroční schůze v Opatovské hospodě. Protože
jsme v poslední době měli nárůst nových členů, tak jsme
v květnu uskutečnili kurz pro začínající včelaře a dále kurz
chovu matek, zajistili jsme léčivo pro letní a podzimní ošetření
včelstev.
V sobotu 2. 6. 2018 se členové naší organizace zúčastnili
dětského dne v Opatově ve Farském lese formou naučné stezky
pod názvem „POHÁDKOVÝ LES“ a v sobotu 25. 8. 2018
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 2019“. 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

- 18 -

ČESKÝ SVAZ ZAHRÁDKÁŘŮ OPATOVEC
Shrnutí roku 2018
Jako každý rok proběhla v lednu degustace domácích ovocných
vín, dále roznos volebních lístků do voleb prezidenta České
republiky. V srpnu jsme navštívili letní Floru Olomouc.
Při loučení s prázdninami měli zahrádkáři připravena dvě
stanoviště. Na prvním stanovišti si děti vyzkoušely svoji
zručnost, jak nejrychleji naplnit láhev obilím. Na druhém
stanovišti procvičily své chuťové pohárky, se zavázanýma
očima musely poznat podle chuti různé druhy ovoce, zeleniny
nebo třeba čokoládu či kečup. Ani v říjnu jsme nezaháleli.
Roznesli jsme opět volební lístky, tentokrát do voleb do senátu
a do zastupitelstva obce. Zúčastnili jsme se se svými vzorky
ovoce okresní výstavy ovoce a zeleniny v sousední obci
Koclířov. Na podzim proběhlo moštování - během čtyř dnů se
v kabinách TJ vymoštovalo 1817 litrů moštu.
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Říjnem také začaly kurzy tanečních, které po pět večerů
navštěvovalo 21 tanečních párů. Rádi bychom mezi sebe
přivítali nové členy, proto neváhejte a přijďte mezi nás.
Všem občanům přejeme pěkné vánoční svátky a v roce 2019
přejeme nejen zdraví, ale spoustu pěstitelských úspěchů.
Markéta Rybičková

TJ SOKOL OPATOVEC
Tabulka I. B třídy mužů po podzimní části:
Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Mužstvo
Tatenice
Semanín
Pomezí
Jiskra 2008
Dolní Újezd B
Moravská Třebová B
Sloupnice
Jablonné n. Orlicí
Libchavy
Lanškroun
Janov
Žichlínek
Opatovec
Řetová

+
9
9
7
8
6
7
5
6
6
5
3
4
1
0
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0
3
3
3
1
2
0
3
1
0
2
5
3
2
2

1
1
3
4
5
6
5
6
7
6
5
6
10
11

Skóre Body
42:19
32
32:16
30
30:15
26
32:27
25
37:27
22
24:21
21
27:25
21
17:17
19
41:30
18
31:33
18
31:34
16
25:30
15
18:44
6
13:62
4

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 a „lyžování“ ve dvojicích. Spolek
zároveň uspořádal tři hony na divoké kachny.
Myslivecký spolek Opatovec

PATCHWORKOVÉ ŠITÍ
Již šestým rokem hodnotíme uplynulý rok. Je nás 9 švadlenek,
co se 1x měsíčně scházíme a učíme se další techniky šití nebo
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šití různých výrobků. Jsou to tašky, obaly na knížky, deky,
hračky a spousta jiných výrobků.
V červnu jsme měly společný čtyřdenní víkendový pobyt
v Moravské Chrastové a dále výstavu v Koclířově, jarmark v
Borové u Poličky, velkou několikadenní výstavu
v Hlinsku, která doplňovala tradiční výstavu chryzantém,
která se koná pod záštitou Pardubického kraje.
V závěru roku se zúčastníme sousedského setkání v Baníně a
Lačnově.
Děkujeme obecnímu zastupitelstvu za jejich podporu v naší
činnosti a možnost využívání zasedací místnosti na obecním
úřadě.
Přejeme všem občanům pěkné vánoce a pohodový rok 2019.
Patchworkářky z Opatovce
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Krásné prožití vánočních svátků a mnoho
úspěchů v novém roce Vám přeje
zastupitelstvo obce.

Uzávěrka příspěvků dalšího občasníku je 15.2.2019
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