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Krásné Vánoce všem

Vánoční setkání v kostele sv. Vavřince
24. 12. 2018 od 13.00 do 15.00 hod se na vás těšíme na již
tradičním vánočním setkání spojeném s výstavou betlémů
v kostele sv. Vavřince v Opatovicích nad Labem.
Úkolem pro letošní rok bude „zasněžit“ alespoň naše betlémy,
pokud venku nebude sníh.
Přineste s sebou vlastnoručně vyrobenou sněhovou vločku.
„Pojďme až do Betléma a podívejme se na to,
co se tam stalo, jak nám Bůh oznámil.“ Lk2

24. 12. 2018 - Půlnoční mše - 21.00 hod
25. 12. 2018 - Hod Boží vánoční - mše - 9.00 hod

Slovo starosty
Na tomto místě se povětšinou pozastavuji nad nešvary obyvatel našich obcí, ale blíží se vánoční svátky, je čas na smířlivější notu. Celý
rok někam chvátáme, bylo by fajn se zastavit a trochu si užít pohody, přátelství, lásky, rodiny. Kromě dobré bašty a nápojů je čas i
na potravu duše. Ať to jsou koncerty, divadelní představení, ale také
procházky a vstřebávání všeho krásného kolem sebe.
Pokusme se těmto svátkům vrátit poezii místo toho,
abychom podnikali nájezdy do obchodů pro věci, které stejně většinou nepotřebujeme. Kdybych byl skaut,
řekl bych: ”Udělejte každý den jeden dobrý skutek.
Zahřeje vás víc něž sklenka grogu.” Všem Vám
přeji krásné prožití Vánoc a hodně zdraví a štěstí
Ing. Pavel Kohout
v novém roce 2019.
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Návrh na rozpočet pro rok 2019 už čeká jen
na schválení obecním zastupitelstvem
Poslední listopadový týden
zveřejnila radnice návrh rozpočtu pro příští rok. Pro všechny je potěšující, že je rozpočet sestaven jako vyrovnaný.
Financování obce je již delší
čas vyrovnané a bez zásadních výkyvů a zadlužení. Je
jistě zajímavé vědět, že více
než 50% rozpočtu budou tvořit investice. Co se týče příjmů,
počítá se s částkou téměř 102
milionů korun. Utrácení se bude
pohybovat kolem 105 milionů
korun, běžné výdaje budou tvořit 37% a kapitálové výdaje 62%.
Rezerva rozpočtu je ve výši
4 570 000 Kč a je tvořena odvodem do rezervního fondu ve výši
6% z bytového a nebytového
hospodářství, tvorbou rezervního fondu z odpisu majetku ve
výši 50% a odvodem do krizového fondu. Valnou část plánovaných akcí se obec úspěšně
snaží pokrýt dotacemi, které by
měly dosahovat víc než 44 mi-

lionů, z toho prakticky největší
díl, 97%, tvoří dotace od IROP
(Integrovaný regionální operační program). Díky našim daním
přibyde do „obecní kasy“ téměř
45 600 000 Kč. Daň z přidané hodnoty je z nich největší
položkou a bude dosahovat
19 milionů. Například poplatky za komunální odpad a
psy by měly dosáhnout výše
1 330 000 Kč, sběr a odvoz komunálních i ostatních odpadů
by měl přinést 210 tisíc korun.
Daň z nemovitosti činí 2 855 000

Kč. Pronájmy bytů a nebytových prostor naplní obecní kasu
9 miliony korun. Na pokutách
by obecní policie, která začne
svoji činnost v únoru, měla vybrat 700 000 Kč.
Z toho, co z obecní kasy odejde, největší položky tvoří výdaje
na bydlení a komunální služby, téměř 12 milionů, z nichž
2,5 milionu padne na veřejné
osvětlení. Ochrana životního prostředí nás bude stát 5 300 000 Kč.
V této částce je největší položkou 2 250 000 Kč na veřejnou

zeleň a péči o vzhled obce.
Sběr a svoz komunálních i
ostatních odpadů nám tentokrát odečítají téměř 3 miliony
korun. Ochrana majetku, což
jsou především výdaje budoucí
obecní policie, bude počítat s
výdaji kolem 2 milionů. Obec je
třeba chránit také před případnými požáry, na což se počítá
s částkou něco přes milion. Do
dopravy budeme investovat
9 000 000 Kč, do vzdělání, což
zahrnuje mateřskou i základní
školu, téměř 58 milonů. Kultura, sdělovací prostředky a
obnova památek přijde cca na
1 870 000 Kč. Hřiště na fotbal
a házenou budou potřebovat
900 000 Kč. Činnosti územní
samosprávy přijdou na necelých 11 milionů Kč, z toho místní správa na 6,5 milionů Kč.
Podrobněji se o jednotlivých
položkách rozpočtu můžete dozvědět na webových stránkách
VeP
obce.

snacha atd.....stojí v parném
létě ve dvoře technických služeb a dotřiďuje tříděný odpad.
Z pytle či kontejneru, kde by
se měl nalézat pouze papír,
vytahuje nutně uleželé plenky dítěte s průjmem, kvasící
shnilé hrušky plné mušek, kus
zelenající neidentifikovatelné
flákoty masa, kterou si už rozebírají červi, ostrou plechovku od kompotu, poloplnou otevřenou lahev s octem. Zvedá
se vám žaludek? To by se fakt
měl! V tom případě si tedy ještě
představte, že byste tím třídícím pracovníkem byli vy sami.
Pracovníkům
technických
služeb nezbývá, než zadržet

dech, polykat a třídit, aby se
alespoň zbytek relativně čistého papíru dal prodat. Pokud
daná směs překročí mez únosnosti a možnosti vytřídit, musí
se obsah pytle či kontejneru
na papír prohlásit za netříděný
komunální odpad a částka za
něj jde v takovém případě do
mínusu. Bude-li to pokračovat,
náklady na likvidaci komunálního odpadu vzrostou natolik,
že bude nutné všem, tedy i
těm poctivě třídícím, zvednout
poplatky za svoz.
Na závěr upozorňujeme občany, že od 17. 12. 2018 do
2. 1. 2019 bude sběrný dvůr
VeP
zavřený.

Jak na odpady v roce 2019
Počátkem roku se do každé
domácnosti dostane průvodce nakládání s odpady - skládačka nazvaná JAK NA NĚ.
V tomto průvodci najdete
všechny potřebné informace o
odpadovém hospodářství obce.
Termíny svozu odpadů, provoz sběrného dvora, místa pro
odkládání tříděného odpadu a
rozmístění nových kontejnerů
na tříděný odpad, ale i na odložené oblečení. Najdete zde
i návod jak a do kdy uhradit
povinný poplatek za svoz komunálního odpadu převodem z
účtu nebo na pokladně OÚ.
Vím, že je to pořád stejná
písnička, ale nemohu jinak a

musím se podivit, jak někteří
kulturní lidé z našich obcí dokážou „třídit“ odpad. Viz přiložené foto. Zkuste zavřít oči a
barvitě si představit, že váš
syn, manžel, bratr, dědeček,

SVOZOVÝ KALENDÁŘ SBĚRU KOMUNÁLNÍHO A TŘÍDĚNÉHO ODPADU

PROSINEC

ZNÁMKA

20. 12.

ČT

PLASTY

21. 12.

PÁ

POPELNICE - SVOZ
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LEDEN 2019
2. 1.
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16. 1.

ST
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ČT

PLASTY

ŽLUTÁ
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Tříkrálová
sbírka

Je čas adventní, blíží se Vánoce a všichni se těší na svátky klidu a oslavu příchodu nového roku. Toto období tradičně končí 6. ledna, na svátek Tří králů. Po Novém roce bude Oblastní charita Pardubice na Pardubicku organizovat již osmnáctý
ročník Tříkrálové sbírky. V Opatovicích tato sbírka proběhne v sobotu 6. ledna,
tradičně ve spolupráci s místní farností. Obě naše obce budou procházet koledníci
v kostýmech biblických králů se zapečetěnou pokladničkou.
Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnická akce v naší zemi. Zapojit se do ní
může každý, kdo chce přinést radost a pomáhat potřebným, dětem i seniorům.
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2019 bude využit na rozšíření Sociálně aktivačních služeb pro rodiny s dětmi v nouzi, dále na podporu Domácí hospicové péče, Služeb
pro pěstouny, humanitární pomoc v zahraničí a na přímou pomoc lidem, kteří se
dostali do tíživé životní situace.
Tříkrálovou sbírku by nebylo možné organizovat bez vydatné pomoci místních
koordinátorů, dospělých, vedoucích skupinek a samotných malých koledníků.
Jako dobrovolníky rádi přivítáme jednotlivce i celé rodiny – babičky, dědečky, maminky a tatínky s dětmi, kteří svátek Tří králů využijí k návštěvám blízkých a sousedů a spolu s přáním do nového roku ponesou dobrou zprávu do světa a zároveň
pomohou Charitě v péči o lidi v nouzi. Kdokoliv z Vás se může na chvíli stát jedním
ze tří králů, kteří navštěvují domácnosti a vinšují lidem hodně štěstí a zdraví v novém roce. Velký zážitek je to pro děti – dětem zapůjčíme krásné královské pláště
i koruny. Stačí, když se včas (ideálně do konce prosince) přihlásíte u Mgr. Miloše
Láška mlasek@charitapardubice.cz, dobrovolnik@charitapardubice.cz nebo na
tel.: 730 572 959. Dobrovolníci starší 15 let se mohou stát vedoucími skupinek
Tří králů. Každý vedoucí bude vybaven průkazem a zapečetěnou pokladničkou s
logem Charity.
Jako každý rok většina prostředků vybraných při Tříkrálové sbírce zůstává pro
pomoc v regionu. Oblastní charita Pardubice je jedním z největších poskytovatelů
sociálních a zdravotních služeb na Pardubicku a přispívá k tomu, aby rodiny mohly
zůstávat spolu i v náročnějších podmínkách, kdy naši blízcí potřebují zvýšenou
péči a pomoc.
O službách pardubické Charity se dozvíte více na www.pardubice.charita.cz
nebo na www.facebook.com/charitapardubice.
Všem dárcům a dobrovolníkům Tříkrálové sbírky předem děkujeme za důvěru,
VeP
pomoc a štědrost.

OKÉNKO DO HISTORIE – PROSINEC
31. 12. 1910 bylo v mocnářství nařízeno sčítaní lidu.V obci zdejší napočteno bylo
1119 obyvatel ve 128 domech. Dále pak 84 koní, 427 hovězího dobytka, 114 koz, 3
ovce, 259 prasat, 33 úlů, 2066 slepic, 270 hus, 61 kachen a 612 holubů či jiné drůbeže.
8. 12. 1916 okresní hejtmanství v Pardubicích a školní rada vynesla a oznamuje, že
se na oslavu dobytí Bukurešti dávají na den 9.12. prázdniny.
11. 12. 1922 zemřel Josef Bačina, majitel chemické továrny v Pohřebačce.
29. 12. 1928 byl jmenován do zemského zastupitelstva zdejší občan MUDr. Emanuel Nohejl.
2. 12. 1939 na základě přípisu okr. úřadu v Pardubicích byl zbaven jednomyslně
čestného občanství Opatovic nad Labem bývalý president ČSR Dr. Eduard Beneš.
7. 12. 1940 zaslal okresní úřad v Pardubicích děkovný dopis zdejší obci za dar
ušlechtilých kovů při sbírce k narozeninám vůdce Adolfa Hitlera.
1. 12. 1946 navštívil Opatovice a továrnu na cukrovinky ALBIS ministr průmyslu
Bohumil Laušman.
16. 12. 1947 oznámila firma bratří Singrů z Pardubic, že zahájila provoz benzínové
pumpy před domem č. 50.
9. 12. 1949 proběhla slavnost rozsvěcení vánočního stromu žáky zdejší školy před
obchodem pana Josefa Chudého.
2. 12. 1954 v předvečer voleb proběhl lampionový průvod, kterého se zúčastnilo 300
osob včetně dětí. Po průvodu byl učiněn projev k volbám. Po volbách byla uspořádána
v kulturním domě místní vojenskou posádkou veselice.

O čem jednala rada obce 12.11.2018

 projednala cenovou nabídku na organizaci zadávacího řízení na zhotovitele plánované investiční akce pod názvem „Komunikace ulice Mokrá,
Opatovice n/L“ od uchazeče INGENIRING KRKONOŠE a.s. a pověřuje starostu k rozhodnutí
o uzavření Příkazní smlouvy na zakázku malého
rozsahu „Komunikace ulice Mokrá, Opatovice
n/L“ za nabídkovou cenu 29.900 Kč bez DPH.
 projednala cenovou nabídku na organizaci
zadávacího řízení na zhotovitele plánované investiční akce pod názvem „Chodník ulice Hradecká, Opatovice n/L II. etapa“ od uchazeče INGENIRING KRKONOŠE a.s. a pověřuje starostu
k rozhodnutí o uzavření Příkazní smlouvy na
zakázku malého rozsahu „Chodník ulice Hradecká, Opatovice n/L II. etapa“ za nabídkovou cenu
29.900 Kč bez DPH.
 schvaluje vyřazení majetku uvedeného v návrhu likvidačního protokolu na základě zprávy o
stavu strojů vypracovanou servisní organizaci
KEŘKA s.r.o.
 schvaluje vyřazení nepotřebného majetku
uvedeného v návrhu likvidačního protokolu od
společnosti PROSET s.r.o.
 bere na vědomí Stanovisko od Magistrátu
města Pardubic, Odboru hlavního architekta, Oddělení územního plánování k návrhu na změnu
Územního plánu Opatovice n/L od navrhovatele
společnosti THORION s.r.o. a ukládá starostovi,
aby předložil tento návrh na změnu územního
plánu k projednání do zastupitelstva obce.
O čem jednala rada obce 26.11.2018

 ukládá starostovi, aby zaslal výzvu k podání
nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem Oprava komunikace ul. Mokrá,
Opatovice n/L těmto níže uvedeným uchazečům:
1. POPR spol. s r.o., 2. SKANSKA DS, a. s., 3.
EUROVIA CS, a.s., 4. COLAS CZ, a. s., 5. EKOSTAV HK, s. r. o.
 projednala cenovou nabídku na vypracování
projektové dokumentace na akci „Úprava křižovatky ul. Pardubická a Kasárenská“ od projekční kanceláře DI PROJEKT s.r.o. a pověřuje
starostu k rozhodnutí o uzavření Smlouvy o dílo
na zakázku „Úprava křižovatky ul. Pardubická a
Kasárenská“.
 projednala cenovou nabídku na vypracování
návrhů na řešení dopravní situace v prostoru
křižovatky ul. Pardubická a Karlín od projekční
kanceláře DI PROJEKT s.r.o. a pověřuje starostu
k rozhodnutí o uzavření Smlouvy o dílo na zakázku „Studie na úpravu křižovatky ul. Pardubická a
Karlín“.
 ukládá starostovi, aby zaslal výzvu k podání
nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem Chodník ulice Hradecká, Opatovice n/L II. etapa těmto níže uvedeným uchazečům: 1. M – Silnice, a.s., 2. SKANSKA DS, a.
s., 3. EUROVIA CS, a.s., 4. COLAS CZ, a. s.,
5. Chládek & Tintěra Pardubice a.s.
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Škola se podle plánu zvedla pod střechu

Starosta Ing. Pavel Kohout
může být s pokračující stavbou
centrálního pavilonu základní
školy spokojený. Podmínky
přiklepnutí dotace byly šibeniční a hrozily bezesnými nocemi
celému vedení obce. Spokojeni jsou také projektanti i stavbyvedoucí. Firmě Roneli SE,
která ve stejné době rekonstruuje i školu v Havlíčkově Brodě,
se daří plnit plán výstavby na
100%, některé stavební činnosti plní dokonce v předstihu.
Optimální počasí na to mělo
jistě také vliv, ale především

se v plném nasazení a bez
zdržování na staveništi denně pohybuje 15 až 20 stavařů
různých profesí. „V současné
době je dokončená celá monolitická železobetonová nosná
konstrukce třetího nadzemního
podlaží a z 80% vyzděno obvodové zdivo,“ říká projektový
manažer Ing. Josef Sejkora,
který má stavbu takříkajíc pod
palcem. Mnohé stavby se potýkají se zdržením, pokud se
třeba při výkopových pracích
najde v zemi něco nečekaného, což se naší škole vyhnulo.

Dokončeno je tedy 1. podlaží,
kde budou centrální šatny pro
celou školu, stejně tak jako 2.
a 3. patro, kde budou jazyková
a kmenové učebny. Vše samozřejmě přístupné bezbariérově. Pracovníci firmy Roneli
SE budou pokračovat v montážních pracích i během vánočních svátků. Jak se vyjádřil
Ing. Josef Sejkora: „Budou-li
příznivé klimatické podmínky,
bude do Vánoc dokončená
hrubá stavba včetně osazení
kompletačních konstrukcí v
obvodovém plášti (okna, dveře

a prosklená vstupní fasáda).“
Pro zajímavost ještě pár čísel.
V obvodovém plášti budovy
bude celkem 41 okenních výplní, které se skládají z 2 až
8 dílů, na stavbě bylo do této
doby zpracováno 650 m³ betonu, v němž „zmizelo“ 80 t betonářské výztuže.
Výhledově se počítá ještě
před kompletním dokončením
stavby s dnem otevřených
dveří pro veřejnost. O tom a
o dalším průběhu stavebních
prací vás budeme průběžně
VeP
informovat.
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Jak funguje obecní knihovna
Jak se dozvědět o spokojenosti čtenářů? Třeba rozdat
během roku dospělým návštěvníkům knihovny DOTAZNÍK
SPOKOJENOSTI. Byl převzat
ze stránek Národní knihovny,
takže hodně otázek se vztahovalo k elektronickým službám,
které ale většina našich čtenářů nevyužívá. Četnost návštěvy
knihovny vycházela převážně
měsíční, ale hned po ní čtvrtletní. K tomu se úzce pojí pár
nespokojených připomínek, že
bývá knihovna občas „nečekaně“ zavřená. Během roku 2018
nebyla knihovna nečekaně
zavřená ani jednou. Všechna
nutná zavření (lékaři, školení,
dovolená) byla avizována ve
vývěsce a samolepkami do

Knihovna v prosinci 2018 a v roce 2019
Upozorňuji návštěvníky knihovny na omezení půjčovní doby v prosinci letošního roku.
Ve čtvrtek 13. 12. bude knihovna otevřena pouze do 14 h.
Od 20. prosince 2018 do 2. ledna 2019 bude zavřená zcela.
První půjčovní den v novém roce bude čtvrtek 3. 1. 2019.
Při první návštěvě po Novém roce bude vybírán registrační poplatek, a to ve stejné výši jako minulé
roky. I otevírací doba knihovny v roce 2019 zůstává
stejná.
ÚTERÝ 13:00 – 17:00
ČTVRTEK 9:00 – 11:00; 13:00 – 18:00
Všem svým současným, minulým i budoucím čtenářům přeji krásné prožití vánočních svátků a hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce 2019.
VěraPečenková-knihovnice

Všechno nejlepší paní Slivková!
Další v řadě našich vitálních devadesátníků je paní Věra Slivková, která se v listopadu 2018 dožila 93 let. Oslavenkyně
přivítala ve svém domě kromě vnučky s pravnukem pana starostu Pavla Kohouta, Věru Müllerovou a fotografa Jaromíra
Chudého. Konverzace se točila hlavně kolem rodiny, ale i přes
pokročilý věk se paní Slivková čile zajímá o dění kolem sebe,
nyní hlavně sleduje dokončení rekonstrukce ulice Komenského. Do dalších let jí přejeme stále pevné zdraví, čilou mysl a
radost z potomků.
VeP

průkazek čtenářů minimálně
4 - 6 týdnů dopředu. Takže ti,
kdo chodí do knihovny měsíčně, vědí. Jinak byli respondenti
se službami knihovny vesměs
spokojeni. Knihovní fond je doplňován pravidelně se zřetelem
na přání a typy čtenářů. Ročně
tak přibyde téměř 400 nových
knih a naopak se pravidelně
vyřazují knihy poškozené a
delší dobu nečtené. „Provětrávat“ se musí především dětský
fond. Děti nyní čtou zcela jiné
autory než minulá a předminulá generace, takže verneovky,
mayovky a foglarovky na regálech leží bez povšimnutí. Fond
knihovny se nyní blíží k 10 000
knihovních jednotek.
Kromě tradičního půjčování
knih, kterých bývá ročně cca
4 a půl tisíce, v knihovně probíhají další, už tradiční akce.
Počátkem prosince ve spolupráci s pořádající Občanskou

besedou, z. s., se konal s rekordní účastí letos už 6. ročník
Pekelného sklepení. Zpravidla
v jarních měsících navštíví
knihovnu postupně celý první
stupeň ZŠ a MŠ. V knihovně je
čeká vyprávění a besedování
na zajímavá témata. Při těchto besedách projde knihovnou
přibližně 260 dětí. Dalších 50
dětí absolvuje kostýmované
Pasování prvňáčků na rytíře
Čtenářského řádu. Návštěvníci
knihovny mají k dispozici počítač. Je na něm možné nalézt
kompletní knihovní fond a po
plánované výměně snad i rychlejší připojení k internetu.
Informace o knihovně můžete
nalézt na webových stránkách
obce, webových stránkách
knihovny, ale i na facebooku,
kam je kromě jiného pravidelně
dodávána obrazová nabídka
nových knih.
 VěraPečenková-knihovnice
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Až se stane neštěstí
Až se stane na silnicích v obci
nějaké neštěstí, bude pozdě
zpytovat svědomí. Uleví pozůstalým nebo rodině zraněného
lamentace na vedení obce, že
se nepostaralo o bezpečnost
v obci? Uleví se jim, když nepozornému či přímo bezohlednému řidiči dá policie pokutu,
odejme řidičský průkaz nebo ho
požene před soud? Bude moci
pak tento člověk ještě někdy
klidně spát? Přitom stačí „tak
málo.“ Dodržovat předpisy, řídit
se dopravními značkami. Od té
doby, co tady neprojíždí obecní
policie, si to někteří vykládají
tak, že je dovoleno vše. Místní
komunikace drtí nákladní auta
těžší než povolených 12,5 t,

osobní auta se řítí centrem obce
rychlostí větší než 50 km/h, „třicítka“ v obydlené části je asi
jen číslo. Auta odpočívají v poklidu na veřejné zeleni a nejen
to. Často blokují zcela průjezd
ulicí, přestože majitelé mají na
svých dvorech dostatek místa
na odložení svého plechového
miláčka. Ale to by museli při výjezdu otevřít a zavřít vrata. Obtížné, že? Přednost zprava někomu neříká vůbec nic, a řidič s
mobilem na uchu projíždějící v
zakázaném směru jednosměrkou, ještě druhou rukou stihne
ukázat na protijedoucího řidiče
vztyčený prostředníček. Opravdu čekáme na nějaký smrťák,
abychom se začali chovat jako

lidi? Abychom respektovali dopravní značky?
Obecní policie v naší obci neskončila, pouze byla její činnost
na čas přerušena. Prvního února 2019 nastoupí noví strážníci
a kromě dodržování veřejného

pořádku se zaměří na řidiče, kteří spoléhají na to, že
„nějak“ domů nebo do práce
dojedou a kašlou na pravidla
a značky. Věřte, že vydatné
pokuty se budou rozdávat bez
VeP
skrupulí.

POKLADNA OÚ
Od 19. 12. 2018 do 25. 1. 2019 bude z důvodu inventury a roční uzávěrky Z A V Ř E N A
Nájmy je možné platit převodem nebo složenkami (k dispozici na pultu chodby OÚ).
Číslo účtu: 120 547 23 99/0800.
Variabilní symbol platby nájmu: číslo domu + číslo bytu, např. 21508
V této době bude prováděno pouze přihlašování osob k trvalému pobytu.
CZECH POINT a ověřování zajišťuje Česká pošta.

Obecní úřad bude dne 31. 12. 2018 U Z A V Ř E N

POZVÁNKA NA OBECNÍ ZASTUPITELSTVO
Zveme všechny občany na první povolební zasedání obecního zastupitelstva, které se bude
konat ve čtvrtek 13. prosince 2018 od 18 hodin v
zasedací místnosti obce, Neplachova 206, Opatovice n/L.
Na programu bude:
1. Zpráva o činnosti jednotlivých orgánů obce
(rady obce, finančního a kontrolního výboru).
2. Schválení návrhu rozpočtu obce na rok 2019.
3. Návrh na schválení podání žádosti o poskytnutí dotace od MMR na stavbu Oprava místní
komunikace ul. Mokrá, Opatovice n/L.
4. Návrh na schválení Kupní smlouvy (koupě a
prodej nemovité věci).
5. Návrh ke schválení Dodatku ke zřizovací listině Základní školy Opatovice nad Labem
a další…..

Reprezentační ples obce
Opatovice nad Labem
I v roce 2019 se můžete připravovat na reprezentační ples, který se bude konat 15. února 2019 ve Společenském domě. Účastníci
plesu se mohou těšit na
osvědčenou kapelu, stejně
tak na bohatou tombolu a
setkání s přáteli a známými. Naleštěte taneční boty,
nachystejte obleky, vyžehlete šaty a košile. Podrobnosti naleznete v
lednovém zpravodaji
a na webové stránce
obce.
VeP
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Mikuláš a čerti „odbavili“ téměř 200 duší
Šestý ročník Mikulášského,
dříve Pekelného sklepení, zaznamenal letos rekordní návštěvnost. Sice do svátku Mikuláše zbývalo ještě 5 dní, ale i
tak byl zájem malých i velkých
potěšující. Dvacet pět taktéž
malých i velkých divadelníků i
nedivadelníků, kteří se podíleli
na přípravě a hladkém průběhu
akce, připravilo dětem tradičně
soutěže, které měly děti nejen
pobavit, ale hlavně zkrátit čas
čekání v předpeklí u zadního
vchodu budovy Neplachova
206. Část soutěžení se odehrávala v místnosti obecní knihovny, kde se mohli prokřehlí návštěvníci ohřát a požádat i o čaj
nebo kávu, ale také se zaregis-

trovat a půjčit si knihy. Pekelníci
podle věku a vyděšených očiček
dětí zlehka nebo důrazně dětem
domlouvali a nabádali k poslušnosti. Mikuláš s andělem v druhé části sklepa je pak odměnili

malým balíčkem dobrot, kterých
se zhotovilo a rozdalo téměř 100
ks. Když počítáme, že dítka do
pekla provázela i dospělá část
rodiny, mnohdy i s prarodiči,
návštevnost celé akce jsme od-

hadli na více než 200 lidí.
Na sedmý ročník Mikulášského sklepení se těší pořadatelé
Občanská beseda, z.s. a Obecní knihovna Opatovice nad LaVeP
bem.

Melodie hudebního skladatele Luboše Sluky zazněly kostelem sv. Vavřince

Interpretace děl Luboše Sluky jako oslava jeho devadesátin se bohužel setkala jen s pramalou účastí opatovických.
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Tradiční rozsvěcení vánočního stromu v Pohřebačce 1. prosince

Krásně mrazivě zasněžená atmosféra a vystoupení
žesťového kvarteta přilákala v podvečer 1.12. 2018
do Pohřebačky ke zvoničce malé i velké občany.

Rozsvěcení modře zářícího stromu na točně v Opatovicích n/L.

Ani husté mrholení a vlezlá zima nezabránila natěšeným občanům Opatovic n/L, aby si v neděli 2. prosince neposlechli projev pana
starosty a vystoupení školáčků z MŠ a ZŠ a neochutnali cukroví spolu s horkými nápoji od pracovnic MŠ.
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