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OBECNÍ ÚŘAD 
 

Poplatky v roce 2023 

Žádáme občany, aby poplatky placené v hotovosti na obecním 
úřadě platili v termínu od 1. února 2023 do 30. dubna 2023 
z důvodu účetní uzávěrky a přechodu na nový rok. Poplatek za 
komunální odpad za rok 2023 nemohl být do uzávěrky 
občasníku stanoven. Výše poplatku bude v prosinci, po jejím 
schválení, uvedena na webových stránkách obce a zveřejněna 
aplikací obce. 

Cena vodného v roce 2023 je schválena ve výši 47,-Kč za m3 
včetně DPH.  

Poplatky za komunální odpad, psa, hrobové místo a nájem 
pozemku lze platit na účet obce 1283364369/0800, variabilní 
symbol uveďte číslo domu. Částku si můžete ověřit na obecním 
úřadě tel: 461 593 153. 

 

 

 

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022 

V září se konaly volby do zastupitelstev obcí. Volební účast 
v naší obci byla 49,3%. 
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Zvolení členové zastupitelstva: 

Sdružení pro Opatovec: 
1. Lukáš Kudrna – 169 hlasů 
2. Martin Smetana – 172 hlasů 
3. Bc. Mare Šisler – 172 hlasů 
4. MVDr. Jaroslava Sobková – 162 hlasů 
5. Pavel Bárta – 124 hlasů 
6. Ing. Jiří Kalánek Ph.D. – 186 hlasů 

 
Ženy pro Opatovec: 

1. Michaela Kudrnová – 67 hlasů 
2. Markéta Rybičková – 151 hlasů 
3. Dis. Klára Ehrenbergerová – 127 hlasů 

 
Usnesením zastupitelstva obce č. 7/2022 ze dne 17.10.2022 
vykonávají členové zastupitelstva tyto funkce: 
 
Starosta: Lukáš Kudrna 
Místostarosta: Martin Smetana 
 
Finanční výbor: Dis. Klára Ehrenbergerová 
Kontrolní výbor: Bc. Marek Šisler 
Komise pro obnovu venkova: MVDr. Jaroslava Sobková 
Komise pro zadávání veřejných zakázek: Pavel Bárta 
Stavební komise: Ing. Jiří Kalánek Ph.D. 
Kulturní komise: Markéta Rybičková 
Komise pro vydávání občasníku: Michaela Kudrnová 
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SLOVO STAROSTY 
 
Vážení spoluobčané, 
 dovolte, abych Vám jménem svým i jménem 
Zastupitelstva obce Opatovec poděkoval za důvěru projevenou 
v letošních komunálních volbách. Svou účastí u voleb jste 
projevili svůj zájem na budoucnosti obce. Děkuji také všem 
kandidátům, kteří se ucházeli o místo v zastupitelstvu obce, bez 
ohledu na to, zda v zastupitelstvu po volbách zasedají či 
nikoliv. Dále všem zastupitelům, kteří odvedli velký kus práce 
v minulém období, zejména panu Martinu Smetanovi, za práci 
vykonanou v uplynulých 16-ti letech a za jeho neocenitelnou 
pomoc při mém nástupu do funkce starosty. 
 Zastupitelstvo bude i v novém složení usilovat o 
zlepšení životní úrovně v naší obci. Mnoho práce již bylo 
vykonáno našimi předchůdci. Záležitosti, které jsou 
rozpracované je třeba dovést do úspěšného konce a velké 
množství úkolů na nás čeká. V dnešní nejisté době se musíme 
zaměřit především na fungování obce. Prioritami dneška je 
zajištění dodávek energií za únosné ceny, udržování 
komunikací, veřejného osvětlení a vodovodu, nutné opravy a 
údržby nemovitostí. Nechceme však přestat obec dál budovat. 
Nyní probíhá stavba garáže u hasičské zbrojnice, kde budou 
mít dílnu a vhodné zázemí pracovníci obce. Dále jsme se, pro 
zkvalitnění služeb občanům, rozhodli ke koupi nového 
traktoru. K tomu jsme využili dotační příležitosti a během 
příštího roku budeme moci používat nový New Holland T5. 
V následujícím roce se očekávají další zajímavé dotace a 
pokud bychom jich mohli využít ve prospěch obce, určitě se 
pokusíme o jejich získání. 
 V příštím roce plánujeme úpravu webových stránek 
obce. Chceme je udělat uživatelsky přehlednější a vizuálně 
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přívětivější. Do webových stránek plánujeme zařadit 
digitalizovaný územní plán, pasport komunikací a dopravního 
značení, pasport veřejného osvětlení a pasporty hřbitovů. 
 Nezapomínáme ani na kulturu v obci. První adventní 
neděli proběhne tradiční rozsvěcení vánočního stromu 
s vystoupením žáčků ZŠ a něčím horkým pro zahřátí. 
V prosinci Vás zveme na vánoční koncert v kostele Narození 
Panny Marie, kde vystoupí kapela Parkoviště pro velbloudy. 
 Začátkem příštího roku čeká celou republiku volba 
nového prezidenta či prezidentky. Přeji všem, kteří se 
rozhodnou jít k volbám jasnou mysl a šťastnou ruku, při volbě 
nové hlavy státu.  

Na závěr mi dovolte abych Vám popřál krásné a klidné 
prožití vánočních svátků, veselého silvestra a šťastný nový rok.   

 
     Lukáš Kudrna 

 
VÁNOČNÍ DÍLNY 

 
Kulturní komise ve spolupráci s obecním 
úřadem srdečně zve všechny občany 
v neděli 27.11.2022 od 14.00 hod. v KD 
v Opatovci na vánoční dílničky. Těšíme se 

na Vás. 
 

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 
 
Zastupitelstvo obce zve srdečně všechny občany 
v neděli 27. 11. 2022 v 17.00 hod. na rozsvěcení 
vánočního stromu. Přijďte si společně s dětmi 
z místní ZŠ zazpívat známé vánoční koledy. Pro 
zahřátí budou připraveny teplé nápoje. Těšíme se na Vás. 
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       MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 
 

Dne 4. 12. 2022 od 16:30 
hodin nás na fotbalovém hřišti v 
Opatovci navštíví Mikuláš s čerty. 
Na místě bude připraveno malé 
občerstvení pro děti i rodiče a pro 
hodné děti navíc sladká odměna. 

Akce se pořádá ve spolupráci s obecním úřadem a bude se 
konat za každého počasí. Všichni jste srdečně zváni. 

Parta sousedů    
 

 
 

ADVENTNÍ KONCERT 
 
Kulturní komise oznamuje, že se v neděli 11. 
12. 2022 od 17:00 hodin uskuteční v kostele 
v Košířích vánoční koncert kapely 
Parkoviště pro velbloudy. 
 

Vstupné dobrovolné – bude věnováno na opravu kostela. 
 

 
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2023 

 
Tradiční tříkrálová sbírka bude probíhat v 
termínu 1. – 15.1.2023.  
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SPOLEČENSKÉ AKCE V KULTURNÍM DOMĚ 
V ROCE 2023 

 
28.1. Ples svazu žen 
 
 
3.2. Kino pro děti 
Animovaný film pro děti – zdarma. Bližší informace budou 
vyhlášeny rozhlasem a na webových stránkách obce. 
 
 
4.2. Setkání seniorů 
Obecní úřad ve spolupráci s kulturní komisí zve všechny 
seniory na příjemné posezení konané od 15 hod. Občerstvení i 
rozvoz zajištěn. 
 
 
11.2. Hasičský ples 
 
 
25.2. Dětský karneval 
 
 
18. 3. Tradiční rybářský ples 
Vstupenky na ples u paní Ivany Drmolové. Tel. 737 159 972 
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INFORMACE PRO VEŘEJNOST 
 
Otevírací doba během svátků: 
Obecní úřad 
19.12. otevřeno 
21.12. otevřeno 
28.12. zavřeno 
 
Obecní knihovna 
bude 24. prosince a 1. ledna 2023 zavřena. 
 
 
 
Coop Jednota Opatovec Smíšené zboží JARKA 
24.12. 7.00-09.00 24.12. 7.00-10.00 
25.12. zavřeno 25.12. zavřeno  
26.12. zavřeno 26.12. zavřeno 
31.12. 7.00-09.00 31.12. 7.00-10.00 
01.01. zavřeno 01.01. zavřeno 
 
 
Kostel Narození Panny Marie v Košířích – bohoslužby 
24.12. 20.00 – Půlnoční mše  
24.12. 22.00 – Půlnoční mše (OPATOV) 
25.12.  07.45 – mše svatá  
26.12. 10.30 – mše svatá (OPATOV) 
31.12. 15.00 – mše svatá (OPATOV) 
01.01. 07.45 – mše svatá  
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PŘIPRAVUJE SE VE SVITAVÁCH 
 

Výběr z kulturního programu: 
   
2022 
27.11. Na muzice ve Fabrice – hraje Svitavská dvanáctka 
28.11. Honza Tráva Trávníček – Nepál křížem krážem Tyjátr 
30.11. Štefan Margita – koncert Fabrika 
1.12. Jakub Greschl  – Vánoce ve světě  aneb 33+ – Tyjátr 
3.12. Ventolin – Tyjátr 
4.12. Velký vánoční jarmark – náměstí Míru 
6. 12. Karel Plíhal – koncert Fabrika 
7.12. Divadlo MANA Praha – Ve dvě na Kodaňské – Fabrika 
8.12. Beata Hlavenková: Bethlem – koncert Tyjátr 
10.12. Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby – Fabrika 
11.12. Vánoční dílny v muzeu 13-17hod. 
15. 12. Václav Neckář – koncert Fabrika 
17.12. SYxtet – koncert Fabrika 
18.12. Zpátky do betléma – pohádka Trám 
25. 12. Vánoční bigbít – Fabrika 
31.12. Silvestrovský ohňostroj náměstí Míru od 18 hod. 
 
2023 
14.1. Novoroční koncert – Moravské klavírní trio – 
 Ottendorferova knihovna 
15.1. Kašpárek to zařídí – pohádka Trám 
21.1. koncert Buty – Tyjátr 
17.1. Pavlína Jíšová, Adéla Bohadlo – koncert Tyjátr 
24.1. Alinde Quintet – koncert Ottedorferova knihovna 
25.1. Divadlo Bez zábradlí Praha – Blbec k večeři – Fabrika 
29.1. Tučňákův výlet – pohádka Trám 
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
 
V uplynulých třech měsících oslavili svá životní jubilea tito 
občané: 
94 let Vlasta Nováková 
93 let Jiří Novák 
89 let Jan Zika 
87 let Jarmila Betlachová 
85 let Lubomír Fenyk 
82 let Růžena Šimková 
 Božena Macků 
80 let Jaroslav Jansa 
 Jana Kalánková 
75 let Jiří Betlach 
 Zdeněk Částek 
70 let Milada Jokešová 
 Zdeňka Vacková 
 Stanislav Šisler 
 Božena Hořovská 
 Pavel Štůla 
50 let Libor Jiráček 
 Jana Sekyrová 
 Jitka Melšová 
 Jaroslav Zika 
 Kamil Klouda 
18 let Vítek Rybička 

Všem oslavencům přejeme do dalších let pevné zdraví. 
 

Úmrtí:  Marie Sajdlová 
Narození: Ester Hegrová 
  Martin Kvapil 
  Viktorie Málková 



  
 

- 11 - 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 

Podzim máme skoro za námi a my v mateřské 
škole se pomalu připravujeme na vánoční čas, ale 
nejprve vám povyprávíme, co jsme za ty skoro 
tři měsíce stihli udělat. 
 V září nám přibyli noví kamarádi. Naše děti je 
vřele uvítaly a snažily se jim pomoci v přivykání si na nové 
prostředí a na školková pravidla. Učíme se respektovat jeden 
druhého, dělit se a půjčovat si hračky a spoustu dalších věcí.  
Také nás v tomto měsíci navštívilo divadélko JOJO, které si 
pro děti připravilo pohádku „Ze psí boudy“. Pohádka byla 
napínavá, veselá a děti moc bavila. 
    V říjnu jsme ve spolupráci se Základní školou v Opatovci 

pořádali Drakiádu. První termín nám nevyšel, ale naštěstí 
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napodruhé nám to vyšlo. Opět se podařilo pár drakům 
vzlétnout a zaslouženou odměnu v podobě opečeného 
špekáčku přivítali skoro všichni.  

V tomto měsíci jsme si povídali o ovoci a zelenině, naučili 
jsme se je třídit podle druhu. Uvařili jsme si jablečný kompot, 
upekli jsme si bramborové a řepné hranolky, nasušili si 
jablečné křížaly. Při vycházkách jsme se dívali, jak se mění 
příroda kolem nás a jak lidé pomalu uklízejí své zahrádky. 
        Měsíc listopad začíná památkou zesnulých. Dětem jsme se 
snažili přiblížit a vysvětlit podstatu tohoto dne. Byli jsme 
navštívit místní hřbitov, kde jsme si prohlédli dušičkovou 
výzdobu a nakonec jsme zde zapálili svíčku. V rámci tohoto 
tématu jsme opět uspořádali lampionový průvod. Sešlo se nás 
tu hodně, letos jsme vyrazili od kulturního domu ke hrázi 
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rybníka, pak k okálům a průvod jsme zakončili v mateřské 
škole. Na zahradě MŠ byly pro děti nachystané nádoby 
s různými předměty a děti měly za úkol si mezi těmito 
předměty najít malou odměnu v podobě čokoládových penízků 
a bonbónů.  Každý pak ještě od nás dostal malé lízátko 

přestrojené za ducha. Akce se nám moc líbila a doufáme, že 
rodiče i naše děti si jí užili, slibujeme, že se budeme snažit 
příští rok akci zopakovat a trochu ji ještě vylepšíme . 
  
  Co nás ještě čeká:        Plavecký kurz ve Svitavách 
                                      Čertovská nadílka 
                                      Vánoční dílničky 
                                      Ježíškova nadílka 
Přejeme Vám krásný adventní čas, veselé a spokojené 
Vánoce. 

Učitelky MŠ 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

Od začátku nového školního roku jsme již 
absolvovali několik zajímavých výchovně 
vzdělávacích akcí. 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA VE SVITAVÁCH 

Ve čtvrtek 8. září jsme vyrazili do Městské knihovny ve 
Svitavách. Program pro nás měly připravený paní knihovnice. 
Prvňáci a druháci pracovali s knihou „Vědí draci o legraci?“ 
Příběh této knihy je zaujal a vzali si z něj ponaučení. Měli také 
možnost si vytvořit dračí záložku. Třetí až pátá třída si 
poslechla čtení knihy Pipi Dlouhá punčocha a poté příběh dle 
vlastní fantazie domyslet. Nakonec si všechny děti mohly 
prohlédnout knihovnu a pročíst si knihy, které je zaujaly. 

VÝLET DO PRAHY 

V úterý 13. září jsme navštívili naše hlavní město. V hodinách 
prvouky a vlastivědy se třeťáci, čtvrťáci a páťáci na exkurzi 
dobře připravili. Cesta vlakem z České Třebové uběhla velmi 
rychle. Na hlavním nádraží jsme nasedli na metro, někteří 
poprvé v životě, a vystoupili ve stanici Hradčanská. Dál už 
jsme pokračovali pěšky. Došli jsme k Pražskému hradu, kde 
všichni museli projít bezpečnostním rámem. Prohlédli jsme si 
první a druhé nádvoří, Katedrálu sv. Víta, Starý královský 
palác, Zlatou uličku a Baziliku sv. Jiří. Pak jsme počkali na 
střídání hradní stráže. Po zámeckých schodech jsme se přes 
Karlův most vydali do centra. Na Staroměstském náměstí jsme 
navštívili stánky se suvenýry a pak u orloje počkali na celou 
hodinu. Naše kroky pak zamířily na Václavské náměstí, kde 
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jsme si u sochy sv. Václava udělali společnou fotku. 
Následovala cesta tramvají na Újezd a jízda lanovkou na 
Petřín. Už jsme se těšili na zrcadlové bludiště a také na 
Petřínskou rozhlednu, ze které byl nádherný rozhled na celou 
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Prahu. Bohužel všechno jednou končí a my jsme se museli 
vydat na zpáteční cestu. Sice nás všechny už bolely nohy, ale 
díky nádhernému počasí jsme si výlet opravdu užili. 
 
DRAKIÁDA 
 
Ze začátku nám počasí nepřálo a bohužel jsme naplánovaný 
termín museli změnit. Ve čtvrtek 6. října však počasí bylo jako 
zrozené pro pouštění draků. 

Draci létali do výšky a byla radost pohledět na 
spokojené děti, rodiče i prarodiče. Odpoledne jsme zakončili 
opečením dobrot na ohni. 

 



  
 

- 17 - 

DÝŇOVÁNÍ 

V rámci dopoledních pracovních činností se 14. října 
uskutečnilo podzimní dýňování. Děti si přinesly vlastní dýni a 
za pomocí paní učitelek zhotovily velmi pěkná díla. Dýně jsme 
vystavili před školou, vložili do nich zapálené svíčky a ráno při 
příchodu do školy nás vítala tato hezká výzdoba. 

PROJEKTOVÝ DEN 

Ve čtvrtek 20. října proběhl ve škole první projektový den na 
téma „Jak se dělá reklama.“ Žáci se dozvěděli informace o 
tvorbě reklamy, jejích typech, kladných a záporných stránkách, 
inzerátech a reklamních sloganech. Na jednotlivých 
stanovištích pak ve družstvech plnili různé úkoly. Například na 
vylosované téma secvičili reklamní scénku, vymysleli inzerát, 
představili svůj obchod a vytvořili reklamní plakát. Projektový 
den se vydařil, všechny děti pracovaly s velkým zájmem. 
 
LOGICKÁ OLYMPIÁDA 

Naše škola se letos zapojila do soutěže Logická olympiáda, 
která byla pořádaná Mensou ČR. Soutěž Logická olympiáda 
byla unikátní v tom, že v ní o úspěchu rozhodovalo logické 
uvažování, pohotovost, představivost a rychlost úsudku, 
namísto získaných znalostí a vědomostí. 
 
Soutěž byla rozdělena do těchto kategorií: 
Kategorie A1: žáci prvního ročníku základních škol (1. třída) 
Kategorie A2: žáci druhého ročníku základních škol (2. třída) 
Kategorie A: žáci 1. stupně základních škol (3. – 5. třída) 
 
 



  
 

- 18 - 

 
Základní kolo proběhlo v říjnu. 
V kategorii A2 se zapojilo v celé republice 4293 dětí a v našem 
kraji 265 dětí. 
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Za naši školu soutěžil T. Telecký, který se umístil na 
úžasném 6. – 11. místě v kraji, v celé republice to bylo 139. – 
255. místo. 
 
V kategorii A se zapojilo v celé republice 17701 dětí a v našem 
kraji 1073 dětí. 
Za naši školu soutěžili E. Kudrnová, V. Klusoňová  a L. 
Šimůnek. 
 
Účastníkům gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci 
naší školy. 

Učitelky ZŠ Opatovec 

 

Z ČINNOSTI SPOLKŮ 

ZAHRÁDKÁŘI OPATOVEC 

Malé ohlédnutí za končícím rokem 2022: 
 V dubnu se někteří členové připojili k celorepublikové akci 
„Ukliďme Česko“. V červnu jsme svou výpomocí pomohli při 
dětském dnu. Provedli jsme úpravu a prořez stromů kolem 
silnice od obecního úřadu po cestičku a dále úpravu a prořez 
lipo-dubové aleje za Benešovými. Mezi naše stálé činnosti 
patří roznos volebních lístků, tentokrát do zářijových 
komunálních voleb v obci. V měsíci říjnu jsme navštívili 
okresní výstavu ovoce a zeleniny v Koclířově, kde jsme 
vystavovali 30 vzorků a v kabinách TJ jsme vymoštovali z 
ovoce celkem 600 litrů lahodného moštu. Na začátku listopadu 
jsme uspořádali jednodenní zájezd pro členy a jejich rodinné 
příslušníky. V dopoledních hodinách jsme navštívili Zoo Brno 
a v odpoledních hodinách jsme zavítali do obce Hrušky, do 
které byl zájezd směřován za účelem znovu, ale jinak, podpořit 
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obec finančně po loňském tornádu. Bylo domluveno posezení a 
následná komentovaná degustace vín ve vinném sklípku 
jednoho z tamějších vinařů. Lahodná vína si někteří z nás 
zakoupili. 
Přejeme Vám příjemné a ve zdraví prožité vánoční svátky a 
šťastný vstup do roku 2023. 

 Zahrádkáři Opatovec 

 
PATCHWORK 

   Scházíme se pravidelně každý měsíc, již 
několik let a stále vymýšlíme nové věci, ale 
opakujeme i starší vzory. 
  Na jaře jsme ušily pro děti, které přišly 
k zápisu do mateřské školy hračky – zvířátka 
na památku na tento den. Odcházející páťáci 
dostali víceúčelové taštičky z rifloviny. 

  1.10. - 2. 10. 2022 jsme byly opět pozvány do Koclířova na 
Okresní výstavu ovoce a zeleniny, kde byly předvedeny malou 
ukázkou naše výrobky. 
   26. – 27. listopadu 2022 bychom chtěly pozvat naše 
spoluobčany do kulturního domu,  kde bychom předvedly naše 
výrobky, některé bude možné i zakoupit třeba jako vánoční 
dárek.  
   3. 12. 2022 budeme své výrobky předvádět na jarmarku 
v Baníně, kam jsme byly pozvány. 
   Jelikož se vánoční svátky blíží, chtěly bychom touto cestou 
popřát všem občanům krásné klidné a spokojené a do nového 
roku 2023 hodně zdraví a síly. 

Klub patchworkářek 
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PARTA SOUSEDŮ 

V sobotu 24. 9. 2022 jsme pro milovníky cyklistiky 
zorganizovali výlet na kolách. Cesta byla tentokrát náročnější a 
jejím cílem byla Kozlovská rozhledna. I přes délku trasy se 
výletu zúčastnili cyklisté všech věkových kategorií a všichni 
cestu zvládli bez větších problémů. Výlet nebyl pouze o jízdě 
na kolách, ale cestou bylo pro děti připraveno malé 
dobrodružství v podobě honby za pokladem víly ze Zlaté 
studánky, který se nakonec podařilo objevit a vykopat. Výlet 
jsme zakončili posezením u táboráku při opékání špekáčků s 
malým občerstvením. Počasí se vydařilo, nálada byla celou 
cestu veselá, tak doufáme, že se všem výlet líbil a příště se při 

nějaké naší další akci sejdeme v ještě větším počtu. Dále 
chceme touto cestou poděkovat všem, kteří nás v našem 
snažení podporují a to včetně obecního úřadu, v jehož čele stál 
dlouhá léta Martin Smetana, kterému chceme popřát mnoho 
zdaru a úspěchů v jeho další kariéře i osobním životě. 

                                       Parta sousedů 
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        VČELAŘI V OPATOVCI 
 

        Vážení přátelé. Rád bych Vás touto cestou seznámil s 
činností místní základní organizace včelařů v roce 2022.    
Aktuálně má členská základna 30 členů, kteří se starají o 270 
včelstev, přivítali jsme mezi sebe nového člena Jiřího Beneše. 
 Letošní rok, co se týká produkce medu, byl mírně 
nadprůměrný proti loňskému roku, snůška květového medu 
byla poměrně dobrá a co se týká medovicového medu? Tak 
toho i letos bylo méně i přestože bylo poměrně příznivé počasí. 
Přestože nebylo již žádné omezení spolkové činnosti tak jsme 
se sešli pouze třikrát na členské schůzi a třikrát se sešel i výbor. 
 Zajistili jsme odběr vzorků zimní měli a odeslání do laboratoře 
SVS, léčivo pro jarní, letní a podzimní ošetření včelstev, 
sklenice na med pro včelaře, kteří měli o ně zájem. 
V sobotu 4.6.2022 se členové naší organizace zúčastnili 
dětského dne v Opatově ve Farském lese formou naučné stezky 
pod názvem „POHÁDKOVÝ LES“. V Opatovci na fotbalovém 
hřišti proběhla o prázdninách soutěžní akce pro děti, kterého se 
za naši organizaci zúčastnili Jiří Pešek a Petr Císař. 
    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 v Novém roce hodně zdraví a štěstí.   
Více informací najdete na www. vcelari-opatovec.webnode.cz. 
 

Václav Slanina jednatel ZO ČSV z. s. Opatovec 
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Krásné prožití vánočních svátků a mnoho 
úspěchů v novém roce Vám přeje zastupitelstvo 

obce. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Uzávěrka příspěvků do dalšího občasníku je 17. 2. 2023 


