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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
Termíny svozu plastů v roce 2014: 31.března, 23.června,
29.září a 8.prosince. Plasty se shromažďují na obvyklých
svozových místech. Plasty je možné také odevzdat vždy první
středu v měsíci od 16 do 17 h v obecním skladu.
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu bude
probíhat 6.-7. června. Jediné svozové místo bude obecní sklad
u autobusové zastávky „U Mlýna“.
Pátek 6.6. od 15:00 do 17:00 hod.
Sobota 7.6.
od 9:00 do 11:00 hod.

KNIHOVNA
V loňském roce provedly metodičky Městské
knihovny ve Svitavách zařazení obecní
knihovny v Opatovci do systému CLAVIS.
Všechny knihy byly označeny kódem a nově
obaleny.
Současně
byla
provedena
aktualizace knihovního fondu a následně během měsíce
listopadu proběhla jeho revize. Základní knihovní fond nyní
obsahuje 3052 svazků. Další knihy jsou půjčovány ze
střediskové knihovny ve Svitavách ve výměnných souborech.
Tyto soubory jsou několikrát za rok měněny dle potřeb čtenářů.
Nově byly založeny webové stránky na adrese:
http://knihovnaopatovec.webk.cz. Na nich je pro čtenáře
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uveden např. seznam knih, které je možné aktuálně v naší
knihovně vypůjčit. Stále je také možné v knihovně využít
samostatný počítač s připojením na internet. Otevírací doba
knihovny: neděle 9 – 11 hod. Rádi přivítáme nové čtenáře.
Milada Bednářová

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014
Příjmy(v tis. Kč)
Daně a poplatky
Dotace ze státního rozpočtu
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
Všeobecná veřejná správa-místní správa
Finanční operace-úroky
Celkem příjmy

6539,00
119,10
20,00
214,00
46,00
30,00
18,00
18,00
6,00
25,00
3,00
4,00
7042,10

Výdaje(v tis. Kč)
Zemědělství a lesní hospodářství
101,00
Silnice-údržba a opravy místních komunikací
435,00
Pitná voda-služby provozovatele, rekon.vodovodu 1336,10
Základní škola-příspěvek na provoz, výměna kotlů 620,00
Kultura-provoz KD
169,00
Kultura, církev – koncert, oprava kaple
150,00
Tělovýchova a zájm.činnost – spolky, sport.areál
713,00

-3-

Veřejné osvětlení
120,00
Pohřebnictví-provoz hřbitovů, dokončení hřbit.zdi 241,00
Nebytové hospodářství
10,00
Sběr a svoz komunálních odpadů
509,00
Komunální služby a územní rozvoj-daně, poplatky
17,00
Péče o vzhled obcí a zeleň-zaměstnanci, služby,
technika
483,00
Požární ochrana
50,00
Všeobecná veřejná správa-zastupitelstvo,
místní správa, budova OÚ a MŠ
1948,00
Finanční operace-pojištění, fin.vypořádání.
poplatky
140,00
Celkem výdaje
7042,10
Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný,
zastupitelstvem obce dne 12.12.2013.

schváleno

INVESTIČNÍ AKCE OBCE V ROCE 2014
Zastupitelstvo obce při schvalování rozpočtu na rok 2014
odsouhlasilo následující investiční akce, které budou v obci
realizovány.
- Rekonstrukce sociálního zařízení kabin TJ Sokol proběhne výměna oken, dveří a rekonstrukce sociálního
zařízení. Dále bude celý prostor sociálního zařízení
včetně sprch upraven tak, aby ho mohli využívat i
návštěvníci víceúčelového hřiště. Nově rekonstruované
prostory mohou využívat i zahrádkáři pro moštování.
Na tuto akci obdrží obec dotaci z rozpočtu
Pardubického kraje.
- Rekonstrukce vodovodu Starý Valdek – obec využila
možnosti
dotačního
titulu
na
rekonstrukci
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-

vodohospodářské
infrastruktury
a
připravila
rekonstrukci vodovodního řadu na Starém Valdeku,
který je v nevyhovujícím stavu. Současně je
připravován projekt rekonstrukce vodovodu v lokalitě
„Okály“, kde je technický stav vodovodu rovněž
nevyhovující.
Zateplení kulturního domu – v loňském roce
požádala obec o dotaci na zateplení a výměnu oken
kulturního domu z dotačního titulu OPŽP. V lednu byla
žádost akceptována a v současné době se připravuje
projektová dokumentace stavby. Vlastní stavba by měla
probíhat v roce 2015.

ELEKTRONICKÁ AUKCE NA ZEMNÍ PLYN A
ELEKTŘINU
Na základě kladných referencí Města Svitavy s firmou
eCENTRE a.s. v oblasti elektronických aukcí na zemní plyn a
elektřinu umožní obec Opatovec uspořádání aukce energií i pro
občany Opatovce.
Chcete snížit náklady na dodávku elektrické energie a zemního
plynu pro Vaši domácnost? Připojte se k domácnostem mnoha
dalších měst a obcí a prostřednictvím elektronické aukce
vyberte nejlevnějšího dodavatele těchto služeb. Čím více lidí se
do projektu zapojí, tím nižší cena se vysoutěží. Pro domácnosti
je služba zcela zdarma. Pořadatelské firmě hradí odměnu
vítězný dodavatel.
Chcete-li se do e-aukce zapojit, přijďte na Obecní úřad v
Opatovci buď v úterý 18.3.2014 v době od 9 – 11 hodin nebo
ve středu 19.3.2014 v době od 16 – 18 hodin (více informací
viz. přiložený leták společnosti eCENTRE, a.s.). Přineste
s sebou kopii smlouvy s Vašim stávajícím dodavatelem (včetně
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všech dodatků a obchodních podmínek) a kopii ročního
vyúčtování spotřeby elektrické energie či zemního plynu.
Podepíšete smlouvu s pořadatelskou firmou, která je
bezúplatná a definuje práva a povinnosti smluvních stran. Na
místě Vám zástupci společnosti vše vysvětlí a zodpoví veškeré
dotazy.
Ing.Ladislav Přichystal – eCENTRE

VÍTE, ŽE
můžete být průběžně informováni o změnách v katastru
nemovitostí týkajících se Vaší nemovitosti? Zřiďte si službu
SLEDOVÁNÍ ZMĚN.
Služba sledování změn je poskytována osobám, které mají
v katastru nemovitostí zapsáno věcné právo k nemovitostem,
tedy jsou-li vlastníky nebo např. oprávněnými z věcného
břemene či zástavními věřiteli. Služba uživatele automaticky
informuje o okamžiku, kdy došlo u sledované nemovitosti ke
změně v katastru nemovitostí (prodej nemovitostí, změna
vlastníka, zástavní právo atd.).
Jak požádat o zřízení služby:
Pokud má zájemce o službu datovou schránku, může si službu
zřídit přes webovou aplikaci, nebo lze o zřízení služby zažádat
osobně na jakémkoli katastrálním úřadu. Žádosti o službu jsou
vyřizovány na počkání a služba je aktivní hned po zaplacení
úplaty.
Jak jsou informace o změnách zasílány:
Informace o změnách jsou uživateli služby zasílány na jeho
žádost jedním ze způsobů:
 do datové schránky
 elektronickou poštou (email) nejvhodnější způsobpodrobné informace
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 krátkou textovou zprávou (SMS).
Úplata za službu:
Úplata za službu je stanovena v závislosti na počtu
nemovitostí, ke kterým má uživatel služby věcné právo; pokud
má uživatel do 20 sledovaných nemovitostí včetně a
nepřesáhne počet ani v následujících letech zaplatí úplatu 200
Kč pouze pří zřízení služby a žádné další poplatky mu
účtovány nebudou.
Bližší informace na katastrálním úřadě ve Svitavách,
Lanškrounská 2a nebo na
http://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Poskytovaniudaju-z-KN/Sledovani-zmen.aspx

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA
Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková
organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje
společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové
ubytování i pracovní příležitost.
Více na www: diakoniebroumov.org
VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a
zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše
nepoškozené
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
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Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní
Peří, péřové přikrývky a polštáře
Menší funkční elektrospotřebiče
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 ledničky, televize, počítače, matrace, koberce
– z ekologických důvodů
 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se
transportem znehodnotí
 znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční:
dne: 17.– 21.března
čas: denně od 8:00 do 15 hodin
místo: Obecní úřad Opatovec
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se
nepoškodily transportem.
Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel. : 224 316 800, 224 317 203

ZÁJEZD DO ITÁLIE
Obec Opatov přizvala naši obec ke spolupráci na partnerství
s italskou obcí Drezzo a nabízí volná místa na zájezd do
Drezza, který je předběžně plánovaný tento rok v termínu 9. –
14. 9. 2014.
Program: (v ÚT večer odjezd, ST dopol. návštěva Benátek,
ST odpol. až PÁ dopol. pobyt u moře – městečko Lido di
Jesolo – fotky z r. 2013 a 2012 na www.obecopatov.cz fotogalerie, hotel bude upřesněn, PÁ odpol. příjezd do Drezza,
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PÁ večer a celá SO pobyt v Drezzu a v SO po večerní zábavě
odjezd zpět, předpokládaný návrat v NE odpol.)
Předběžná cena: (doprava = autobus, ubytování u moře a
polopenze, tj. 2 noci): dospělý (a mládež nad 15 let): 4000 –
4500,- Kč, dítě do 15 let: 3000 – 3500,- Kč
+
trajekt
do
Benátek
cca
10
€/osoba
(vliv na cenu by mohl mít počet účastníků tj. cena dopravy a
konečná cena ubytování v hotelu – výrazné změny však
nepředpokládáme).
Pobyt v Drezzu je zdarma (ubytování + strava).
Zjišťujeme předběžný zájem, do konce března se můžete
nahlásit na tel. 736 270 717 (počet účastníků je omezen místy
v autobuse).
Platba: záloha 1000,- Kč zaplatit do poloviny června, doplatek
potom do poloviny srpna.

TRADIČNÍ DĚTSKÝ KARNEVAL
POZVÁNKA
Parta sousedů Vás srdečně zve na tradiční dětský karneval,
který se koná v sobotu dne 29. 3. 2014 od 14 hod
v Kulturním domě v Opatovci.
Připraveny pro Vás budou různé soutěže, bohaté
občerstvení a oceněny budou nejhezčí masky. Ale
tak jak je u nás zvykem, s prázdnou neodejde
nikdo. K tanci a poslechu zahraje DJ Jirka.
Těšíme se na Vaši návštěvu a doufáme, že se
budete dobře bavit. Vstupné dobrovolné.
www.partasousedu.cz
„PARTASOUSEDŮ“
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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
17.5. 2014 od 15 hod v kulturním domě.

DĚTSKÝ DEN
pořádá zastupitelstvo obce společně s místními
organizacemi dne 14.6.2014 od 15 hodin na
hřišti TJ Sokol Opatovec.
Pro rodiče a jejich ratolesti bude připravena
dobrodružná cesta obcí s plněním úkolů. Děti se
mohou těšit na atrakce na hřišti, opékání párků, odměny za
snažení. Pro všechny zajištěna možnost zakoupení občerstvení.
Po dětském dnu bude večer následovat taneční zábava s živou
hudbou.
Při této příležitosti pořádají členky svazu žen výstavu výrobků
patchworku v kulturním domě po tyto dny:
- pátek 13.6. od 15.00 – 19.00
- sobota 14.6. od 15.00 – 19.00
- neděle 15.6. od 10.00 – 19.00

POZVÁNKA
11.5.2014 se uskuteční tradiční Opatovská
pouť. Vezměte své nejmladší a přijďte se
pobavit. Zábavné atrakce stojí na místě
zhruba týden předem.
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SMETANOVA LITOMYŠL
13. 6. - 6. 7. 2014 se bude konat 56. ročník Mezinárodního
operního festivalu Smetanova Litomyšl. Předprodej vstupenek na
tento festival bude zahájen 5. 3. 2014. Program a informace o
předprodeji naleznete na www.smetanovalitomysl.cz.

TANEČNÍ - PRŮZKUM ZÁJMU
Od posledních tanečních kursů u nás
v Opatovci uplynulo mnoho roků. Vesnice se
omladila a my se ptáme:
„Byl by zájem o zopakování?“
Obracíme se na Vás, spoluobčany a ostatní,
máte-li chuť naučit se základní společenské
tance, dejte nám vědět prostřednictvím
anketního lístku. Ideální jsou taneční páry,
věk neomezen.
V případě zájmu by byl kurs možný
v podzimních měsících tohoto roku.
Anketní lístek (uvnitř Občasníku) odevzdejte do schránky
obecního úřadu nejpozději do 31.3.2014.
Zahrádkáři Opatovec

PŘIPRAVUJE SE VE SVITAVÁCH
Výběr z kulturní nabídky:
8. 3. (SO) Náměstí Míru
Masopust ve Svitavách od 14 hodin na náměstí
Míru
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13. 3. (ČT) Fabrika Svitavy
Hana Zagorová + Petr Rezek - koncert
15. 3. (SO) Fabrika Svitavy
Ples dechovek ve Fabrice
25. 3. (ÚT) Fabrika Svitavy
Divadlo Husa na provázku Brno: Lásky
jedné plavovlásky -abonentní divadlo
11. 4. (PÁ) Fabrika Svitavy
Jarek Nohavica - koncert
14. 4. (PO) Fabrika Svitavy
Palo Habera+ Team - koncert
16. 4. (ST) Fabrika Svitavy
Michal Prokop + Framus Five ve Fabrice
28. 4. (PO) Fabrika Svitavy
Vlasta Redl - koncert
29. 4. (ÚT) Fabrika Svitavy
Divadelní spolek Kašpar Praha: Othello –
abonentní divadlo
2. 5. (PÁ) Fabrika Svitavy
Adam Mišík - koncert
6. 5. (ÚT) Fabrika Svitavy
Divadlo Franty Ringo Čecha: Dívčí válka
15. 5. (ČT) Fabrika Svitavy
Koncert svitavské kapely Točkolotoč – 30 let
od založení
17. 5. (SO) Fabrika Svitavy
Festival amatérských pěveckých sborů:
Carmina Burana
26. 5. (PO) Fabrika Svitavy
La Fabrika Praha: divadelní představení
Bláznivý Petříček – hrají Taťána Vilhelmová
+ Vojta Dyk
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V uplynulých třech měsících oslavili svá životní jubilea tito
občané:
87 let Ludmila Abrlová
85 let Helena Sokolová
Marie Pelikánová
Rudolf Jokeš
Vlasta Čechalová
83 let Milada Kudrnová
Josef Havlík
70 let Miroslav Houser
60 let Milada Bednářová
Stanislava Brňovjáková
50 let Miroslav Štursa
František Kalánek
18 let Kamila Drábíková
Ludmila Buďová
Nikola Zahálková
Romana Pohanková
Všem oslavencům přejeme do dalších let pevné zdraví, stálý
optimismus a radost ze života!
Narození:

Michaela Formánková
Charlotte Jindrová
Veronika Grundová

Úmrtí:

Ondřej Bém

Sňatky:

Soňa Jiroušková – Zdeněk Vostřel
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Milan Kudrna
Štěpán Merkuda
Ladislav Řehák

MATEŘSKÁ ŠKOLA
V únoru začala ZO v Soči i děti z mateřské školy si uspořádaly
svoji vlastní olympiádu.
Seznámili jsme se se symboly olympiády, vyrobili jsme si
olympijskou pochodeň, olympijský oheň, povídali jsme si o
různých sportech, sportovcích…

Sledovali jsme dění v Soči, úspěchy i neúspěchy našich
sportovců. Na konec jsme si uspořádali svůj vlastní olympijský
hokejový turnaj.
Větší žáci se rozdělili do družstev a vylosovali si zemi za
kterou budou hrát (Česko, Slovensko, Kanada). Jako tým si
museli vyrobit svůj dres a přilby v barvách své vlajky a už se
mohlo hrát. Všechny děti, které zápasily, hrály čestně a
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spravedlivě, tak jak nejlépe dovedly. Na konec neuvěřitelně
zvítězila Česká republika nad Kanadou a Slovenská republika
skončila na třetím místě. Gratulujeme!

Vážení rodiče,
srdečně Vás zveme na zápis dětí do MŠ
dne 20. května od 16:00 h.
Přihlášky k zápisu si vyzvedněte
od 14.4.2013 do 18.4.2014

Těšíme se na Vás učitelky MŠ
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Ve školní družině
V letošním roce družinová hra postupně po
čtyřech letech dospěla do období novověku.
Je rozdělena do 6 výprav. Každá se zaměřuje
na jinou oblast tohoto období. Novověk začal
zámořskými objevy, proto si
děti vyrobily plavební deník.
Do něho si před každou
výpravou nakreslí obrysy
šesti barevných ostrovů.
Splní-li nějaký zadaný úkol,
dostanou
na
ostrov
samolepku.
Na
červený
ostrov se dávají samolepky za
soutěže, na hnědý za pomoc, uklízení apod.
Po udělení dvou samolepek na jednom ostrově se pokládá
ostrov za “objevený“. Počet objevených ostrovů se na konci
výpravy sečte a zapíše se každému na jeho loď. Družinovou
hru vyhraje ten, kdo objeví nejvíce
ostrovů. První výprava se nazývala
„S Kolumbem za Indiány“. V rámci
této výpravy jsme vyráběli indiánský
totem, sestavili jsme indiánský
horoskop, hledali jsme poklad,
pořádali indiánské dílny a ve
čtenářském odpoledni plnili úkoly na
toto téma. Druhá výprava nesla název
„Leonardo a renesance“. Jak známo
Leonardo da Vinci nebyl jen známý
malíř, ale také objevitel a vynálezce.
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Proto jsme si kromě vánočního vyrábění hráli na vynálezce,
pořádali námořnický bál a také mezi sebou soutěžila družstva
pirátů a námořníků v objevitelských
schopnostech. Před pololetím jsme
ještě stihli uskutečnit výpravu pod
názvem „Komenského škola hrou“.
Nejen, že jsme si o nutnosti
vzdělávání povídali, ale děti se
zájmem poslouchaly, jak to žáci
měli dříve ve škole těžké. Zapátraly
doma a přinesly učebnice nejen po
rodičích a prarodičích, ale i starší.
Z učebnic jsme uspořádali výstavku.
Nejvzácnější a nejstarší byla
učebnice Vlastivědy z roku 1907, kterou donesli sourozenci
Rybičkovi. Také jsme si hráli na novináře, uskutečnilo se
čtenářské odpoledne na téma „Škola dříve a nyní“. Současně
jsme také závodili ve hře „Máš minutu“.
Akce ZŠ prosinec, leden a únor
- kulturní program při rozsvěcení vánočního stromu
- dětská lední revue v Pardubicích
- návštěva divadla ve Svitavách - Putování za vánoční hvězdou
- vánoční besídka
- vánoční dílny
- společné vánoce ZŠ a MŠ, divadelní představení O sněhovém
nadělení
- strojení vánočního stromku pro lesní zvířátka
- obvodní kolo přírodovědného čtyřboje ve Svitavách- ekologie
kateg. 4. tříd
Klára Peňázová – 2. místo
kateg. 5. tříd
Matěj Beránek, Martin Sekyra - 2. místo
- ukázková hodina pro rodiče dětí, které půjdou do první třídy
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- zápis dětí do první třídy
- školní kolo recitační soutěže
kategorie 1. tř.
1. místo Jan Kopecký
2. místo Kateřina Kloudová
3. místo Tereza Bártová, Šimon Vala
2. tř.
1. místo Natálie Hrbková
2. místo Andrea Kudýnková
3. místo Josef Myška
3. tř.
1. místo Vítek Rybička
2. místo Tomáš Doskočil
3. místo Magdaléna Kučerová,
Matěj Lašák
4. tř.
1. místo Klára Peňázová
2. místo Tereza Klimešová
3. místo Tadeáš Zika
5. tř.
1. místo Martin Sekyra
2. místo Ondřej Bárta
3. místo Matěj Beránek
- obvodní kolo v recitaci ve Svitavách
- lyžařský výcvik
- zahájení plaveckého výcviku
Projektové dny: Co mě může ohrozit v naší obci
Nejsme všichni rodáci

MC TLAPIČKA
zve děti, rodiče a ostatní v sobotu 26. dubna
2014 na 4. ročník SLETU ČARODĚJNIC a
jejich přeletu obcí
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Program:

v 15.00 hodin sraz na hřišti ZŠ, zde společně vyrobíme
čarodějnici na upálení

v 16.30 hodin odstartován přelet obcí

cca po 17. hodině šťastné přistání na čaroplace, kde
čarodějnici upálíme.

každá čarodějnice obdrží hada z těsta, kterého si opeče
na ohýnku
S sebou:

rozhodně přijít v čarodějnickém hábitu

dobrou náladu

párky na opékání
Za deštivého počasí se akce nekoná.

KOMISE PRO OBNOVU VENKOVA
Vážení spoluobčané, komise pro OV Vás informuje.
KOV může konstatovat, že v plnění programu se opět podařilo
splnit několik dalších vytýčených bodů programu. Oprava
hřbitovní zdi s novou bránou je prakticky hotova. Zbývá
dokončit vstupní dlažbu a vybudovat orientační osvětlení.
Kolem celé hřbitovní zdi bude položena odvodňovací dlažba.
V interiéru hřbitova pak dokončit umístění náhrobních kamenů
původních obyvatel Opatovce.
Komise i v minulém období projednávala kácení dřevin
v souladu se změnou zákona.
Na úseku dopravy se podařilo prosadit od změny JŘ
zastavování některých přímých vlakových spojů na trati ČT –
Brno. Jde o kategorii spěšných (Sp) vlaků ve směru do Brna.
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Zastavují nově vlaky s odjezdem z Opatova ve 4.52; 5.49; 6.52
hod. Dále o změnu trasy večerního osobního vlaku z ČT do
Svitav a Letovic s odjezdem z Opatova 22.34 v pracovní dny a
ve 23.01 v Ne (ve 23.03 v So). Tyto os. vlaky staví na všech
zastávkách.
V opačném směru (SY-ČT) staví v Opatově Sp. vlak v 15.05;
17.06 a 19.08 hod. Využíváte je?
ZO schválilo pro letošní rok zvýšení finanční částky (proti
minulému období) na opravu kaple sv. Václava pro opravy
v interiéru stavby.
Připravuje
se
restaurování
a
přemístění sousoší sv. Trojice na
Novém Valdeku. Přemístění ze
stávajícího místa v nepřístupném poli
na důstojné místo, které si toto
sousoší zaslouží. Návrh na umístění
musí být ještě projednán s majiteli
pozemků a jejich sousedy.
Předseda KOV děkuje touto cestou
všem členům komise i Vám
spoluobčanům za podnětné návrhy a
připomínky.
Předseda komise pro obnovu venkova S. Hartman.

PARTA SOUSEDŮ
Dne 7.12.2013 jsme pro Vás ve spolupráci s Mikulášem,
andílkem a čerty pořádali Čertovskou besídku. Hned na
začátku nám podle účasti 80 dětí bylo jasné, že v Opatovci a
přilehlém okolí jsou děti opravdu hodné. Připraveno bylo
bohaté občerstvení, k pobavení jsme pro děti připravili
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tématické soutěže. K tanci a poslechu hrál opravdové pecky DJ
Jirka. Za přispění sponzorů, kterým touto cestou děkujeme,
mohl Mikuláš dětem za básničku či písničku nadělit balíček
sladkostí. Doufáme, že se všem besídka líbila a těšíte se na
další akci pořádanou Partou sousedů. Další poděkování patří
přítomným rodičům a dalším rodinným příslušníkům, kteří se
aktivně podíleli při soutěžích pro děti.

Tato akce byla pořádána za přispění těchto sponzorů:
Obecní úřad Opatovec
rodina Peškova
rodina Kloudova
pan Petr Císař – truhlářství Opatovec
autoservis Kudrnovi Opatovec
pan Milan Johanides – provozovatel kempu Opatovec
kovošrot KRN Opatovec
Touto cestou ještě jednou všem sponzorům srdečně
děkujeme.
„PARTASOUSEDŮ“
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TJ SOKOL
Rozpis fotbalových utkání mužů III. třídy pro jaro 2014:
Opatovec - Borová/Telecí So 5.4. v 16.30
Mor. Třebová C - Opatovec Ne 13.4. v 16.30
Opatovec - Kunčina B
So 19.4. v 17.00
Opatovec - Staré Město
So 26.4. v 17.00
Chornice - Opatovec
So 3.5. v 17.00
Opatovec - Radiměř
So 10.5. v 17.00
Trstěnice - Opatovec
Ne 18.5. v 17.00
Opatovec - Bystré
So 24.5. v 17.00
Jedlová - Opatovec
So 31.5. v 17.00
Opatovec - Křenov
So 7.6. v 17.00
Linhartice - Opatovec
Ne 14.6. v 17.00

OCHUTNÁVKA DOMÁCÍCH VÍN
Dne 11. ledna 2014 se již po 15té konala
ochutnávka domácích ovocných vín. Tentokrát do
soutěže bylo přihlášeno 42 vzorků. Vína vyrobená
z jeřabin, pampelišek, šípků, borůvek, rybízů, višní
a různých směsí degustovalo 67 občanů.
Umístění v soutěži v roce 2014:
1. Jiří Bureš
víno směs
2. Marie Vašátková víno rybíz
3. Jiří Beneš
víno rybíz
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Součástí degustace bylo také hodnocení vzorků za 15 let této
akce. Do výsledků se počítaly body a účast v soutěži. Pět
soutěžících se zúčastnilo všech ročníků a bylo ochutnáno
celkem 575 vzorků vín.
Umístění v soutěži za 15 let:
1. Vlastimil Vašátko st.
2. Karel Částek
3. Jiří Beneš
4. Vlastimil Vašátko ml.
5. František Ehrenberger

- 23 -

Všichni soutěžící obdrželi věcné ceny za účast. Hlavní cenu
barevný LCD televizor obdržel p. Jiří Bureš. Jelikož to byl
jubilejní 15. ročník, byli pozváni pracovníci svitavské televize,
kteří část soutěže natáčeli. Video můžete zhlédnout v archivu
této
televize
nebo
na
www
adrese
http://www.youtube.com/watch?v=f2DHkeqv-Bo
Akci doprovázel hudební produkcí p. Jiří Bureš. Degustátoři
si mohli nejen zazpívat, ale i zatančit.
Díky sponzorům se tato soutěž stala již tradicí a je to
zpestření zimního období v naší obci.
Vlastimil Vašátko st.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Vážení tříkráloví přátelé,
ráda bych vám všem touto
cestou poděkovala za zdar letošní
tříkrálové sbírky v oblasti, kterou
spravuje naše Charita.
Tváří
v tvář
všem
těžkostem sbírka sama a Charita
vůbec u veřejnosti, dárců i dobrovolníků obstála. Toho jsem si
vědoma a velmi si této přízně vážím. Při letošním koledování
jsme vybrali 387 574 Kč (v loňském roce 346 tis.). V Opatovci
se vykoledovalo 14 084 Kč (skupina koledníků pod vedením
paní Markéty Rybičkové vybrala 7 056 Kč a druhá skupina
vedená paní Michaelou Kloudovou vybrala 7 028 Kč).
Řada z vás se také na tomto pozitivním výsledku
osobně podílela. Díky všem štědrým dárcům a obrovskému
nasazení dobrovolníků - koledníků pomůže výtěžek
v humanitární oblasti v zahraničí i v tuzemsku.
Přímo ve Svitavách a v okolních obcích, kde působíme,
pak pocítí klienti Charity Svitavy pomoc zcela konkrétně.
Z větší části výtěžku pořídíme nový automobil, kterého budou
moci využívat hlavně ti, kteří mají potíže se samostatně
pohybovat. Automobil bude upraven pro přepravu osob na
invalidním vozíku.
Blanka Homolová, ředitelka Charity Svitavy
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Částky vybrané koledníky v Tříkrálové sbírce v letech 20132014 v obcích na Svitavsku.

OBEC
Brněnec
Březová n. Sv.
Hradec n. Sv.
Javorník
Kamenná Horka
Koclířov
Opatov
Opatovec
Pohledy
Radiměř
Rudná
Sklené
Svitavy
Vendolí
Želivsko,
Horákova Lhota
CELKEM

2013
15 246 Kč
20 765 Kč
26 626 Kč
7 240 Kč
3 968 Kč
17 335 Kč
21 172 Kč
8 183 Kč
5 511 Kč
18 309 Kč
3 205 Kč
3 004 Kč
185 811 Kč
7 477 Kč

2014
20 835 Kč
18 365 Kč
26 565 Kč
7 149 Kč
4 559 Kč
21 131 Kč
17 339 Kč
14 084 Kč
6 120 Kč
22 543 Kč
3 822 Kč
3 041 Kč
204 465 Kč
15 320 Kč

2 100 Kč
2 236 Kč
345 952 Kč 387 574 Kč
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ANKETNÍ LÍSTEK
Jméno a příjmení_____________________________________
Taneční pár

ANO

NE

--------------------------------------------------------------

ANKETNÍ LÍSTEK
Jméno a příjmení_____________________________________
Taneční pár

ANO

NE

-------------------------------------------------------------ANKETNÍ LÍSTEK
Jméno a příjmení____________________________________
Taneční pár

ANO
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NE

INZERCE
Hořovský-Kominictví
Čištění a kontrola spalinové cesty
tel: 608 498 610
kominictvijiri@seznam.cz
- práce i o víkendech
Oprávnění, že smím vydávat platnou zprávu o kontrole
spalinové cesty mohu doložit protokolem z živnostenského
úřadu.

ŠÁRKA HOŘOVSKÁ
nabízí:
- úklidové práce: mytí oken, jarní a
předvánoční úklid, úklid po řemeslnících
- výpomoc v domácnosti: nákup potravin,
opravy oděvů
- úklid nebytových prostor (kanceláře,
provozovny)
Tel.: 775 121 505 (volejte od 8.00 – 20.00)
www.sarka-horovska.cz

Uzávěrka příspěvků do dalšího čísla občasníku je 20.5.2014.
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