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Tábor jako každý jiný. Jen spí doma

Během letních prázdnin se v Opatovicích uskutečnilo několik tzv. Příměstských táborů. Svůj týden si tak užili mladí fandové divadla nebo výtvarky.

(era)

Projednávání územního plánu jde do finále
Územní plán, strategický dokument, který ovlivní podobu a
rozvoj obce i na několik desetiletí, čeká další kolo projednávání. Druhé opakované veřejné projednání jeho návrhu se
uskuteční 14. září.

Návrh územního plánu obce
Opatovice nad Labem je až do
21. září vystaven k veřejnému
nahlédnutí na odboru hlavní
architektky Magistrátu města
Pardubice, na Obecním úřadu
v Opatovicích nad Labem i na

SVOZOVÝ KALENDÁŘ SBĚRU KOMUNÁLNÍHO A TŘÍDĚNÉHO ODPADU
SRPEN

ZNÁMKA

16. 8.
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PAPÍR + NÁPOJOVÉ KARTONY
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ČT
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MODRÁ

ŽLUTÁ

ŽLUTÁ

internetu. Opakované projednávání je plánováno na čtvrtek
14. září od 14 hodin v zasedací
místnosti obecního úřadu v ulici Neplachova č. p. 206.
Nejpozději do sedmi dní po
tomto termínu je možno uplat-

nit připomínky, ale jen k částem
řešení, které byly od minulého
opakovaného veřejného projednávání změněny. Jak postupovat najdete u vystavených
dokumentů nebo na webech
(era)
magistrátu i obce.

Slovo starosty
Většina z nás má za sebou dovolenou, dětem pomalu končí prázdniny. Snad se vše vydařilo tak, jak bylo v plánu a plni elánu se opět
pustíme do běžného životního rytmu. Pokud netrávíme dovolenou
doma, cestujeme většinou tam, kde se nám líbí, jsou tam k nám přátelští, kde je něco zajímavého k vidění. Kromě zážitků,
načerpané síly a třeba i suvenýrů si často přivážíme
i nějaké poznání, které nás na našich cestách zaujalo. Něco, co by nám mohlo usnadnit běžný život a
zpříjemnit ho i našemu okolí. Budeme rádi, když se
o takové nové poznání s námi podělíte. Začínáme sestavovat rozpočet na příští rok a tak je možno váš
nápad či poznání do něj zapracovat. Pojďme svět
Ing. Pavel Kohout
kolem nás zase trochu vylepšit.
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Škola potřebovala další učebnu. Přesunula dílny
Žádná základka nemá žáků
vždy tak akorát. Buďto
někde děti chybí nebo je
jich moc a schází učebny.
Škola má proto místo dílen
nově běžnou třídu.
Vidím to jako dneska. Jsem
tuším tak sedmák a pokouším
se udělat na kousku železné
tyčky závit. Moc mi to nejde.
Když ho závitovým očkem „projedu“ podruhé, rýžky závitu si
potrhám. Přijde za mnou učitel
v šedém plášti, s jednou rukou
v kapse, a na celou třídu pronese „Kučero, co to děláš? Ty seš
úplný technický embryo!“
Něco takového už je, na tom
samém místě, dneska nepředstavitelné. Nemyslím tím, že
bych zas tak nabyl zručnosti,
či že by se učitel Crha raději
zdržel takto jízlivé poznámky.
V mnohaleté dílně se již nebude pilovat, vrtat či cokoliv dělat
s kovem či dřevem. Z důvodu
velkého počtu žáků totiž musela opatovická základní škola
předělat učebnu s ponky a svěŘešením nedostatku učeben
v základní škole je případná
výstavba středového pavilonu. Ten by měl zastřešit současné školní nádvoří. Vzniknou tak nejen nové šatny pro
žáky s možností „čistého“
přesunu mezi jednotlivýni pavilony s učebnami. Souběžně
škola získá i například několik
kabinetů či další učebny. Celý
projekt přijde na zhruba dvacet milionů korun.
(era)

ráky na běžnou kmenovou třídu. Dílny přesunula do učebny
keramiky.
„Vzhledem k neustále rostoucímu počtu žáků a nedostatku
výukových prostor, který se
plně projeví od školního roku
2017-2018 a jehož definitivní řešení může v budoucnu
umožnit až výstavba centrálního pavilonu, jsme nuceni
hledat řešení okamžitá a efektivní,“ uvedl ředitel opatovické
základní školy Hynek Kalhous
v žádosti na poskytnutí dotace
na přestavbu prostor. „Relativně málo vytěžovanou žákovskou dílnu opravíme pro použití
jako standardní třídu pro žáky
II. stupně, přičemž výuku technických prací přemístíme do

prostoru keramické dílny, která byla vybudována již dříve,“
uvedl ředitel školy.
Přestavbu školních dílen na
kmenovou třídu pro druhý stupeň realizovala škola tradičně během letních prázdnin. Z
obecního rozpočtu na to dostala dotaci 150 tisíc korun.
Na betonovou podlahu položili novou krytinu, staré ponky s
trojnožkami, původní osvětlení
a již dosluhující skříně nahradili
novými lavicemi a vybavením,
přibyly nové zářivky. Bylo potřeba také vymalovat.
Více prostor pro podobnou
proměnu již ale ředitel Kalhous
ve své škole nemá. Obec musí
co nejdříve rozběhnout práce
na novém centrálním pavilonu.

Škola, která má nyní plnou
kapacitu, potřebuje do budoucna i nové místo pro sportování.
„Sportovní hala by přes den
sloužila jako školní tělocvična
a odpoledne a večer by byla k
dispozici sportovním klubům a
veřejnosti obecně. Souběžně
uvažujeme i o proměně sousedního školního fotbalového
hřiště a jeho okolí na atletický
areál,“ vysvětluje starosta obce
Pavel Kohout. Obec se rozhlíží
po možnostech, kde na stavbu
sehnat prostředky. Jedinou reálnou možností je pokrýt většinu nákladů z dotace. Obec má
sice naplněnou školu, ale podle
dotačních pravidel se nerozrůstá. Nepřibývají jí totiž občané s
trvalým pobytem. Leoš Kučera
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Na plochu u kostela jen na vlastní nebezpečí
Z dálky to vypadá, jako by
se nic nového nestalo. Hřiště
u kostela v Opatovicích nad
Labem se již delší dobu moc
nemění. Některé atrakce před
časem zmizely bez náhrady,
zbylé pomalu dosluhují. Areál je
sice stále přístupný, ale jak odkazují cedule umístěné v okolí
vstupu, jen na vlastní nebezpečí. Je totiž nyní víc soukromým
pozemkem než hřištěm.
„Obec umístila cedule s označením, že tam není zakázán
vstup, ale pohyb po něm je na
vlastní nebezpečí. Aby nemohla být nějak popotahována za
to, že areál nesplňuje parametry hřiště,“ vysvětluje starosta
Opatovic nad Labem Pavel
Kohout.
Za současný stav areálu mohou dva aspekty. Příležitostné
nájezdy výrostků, které daly
zabrat jeho vybavení, a fakt,
že pozemek nepatří obci, ale
České obci sokolské. Ta za něj
chtěla témeř jeden a půl milionu korun.
Částka opírající se o znalecký
posudek již několikrát rozdělila
zastupitele. Naštěstí ale nikdy
nebyl odkup v této výši odsouhlasen. Nyní je totiž pozemek

u kostela k mání za poloviční
cenu než před rokem. Kupodivu také na základě znaleckého
posudku. A tak obec vyčkává,
zda se v chystané dražbě utká
ještě s někým jiným.
„Když se ukázalo, že pozemek má podle jiného znaleckého posudku menší hodnotu
než bylo původně uváděno, byl
jsem rád, že jsme tlaky na odkup ustáli a ještě počkali,“ říká
starosta.

Někteří obecní zastupitelé
odkup před časem prosazovali i za cenu, že by peníze vzali
z rozpočtu na cyklostezku vedoucí z Dubovky k Albisu. Částečný ústupek tehdy zachránil
schválení obecního rozpočtu.
Pozemek je v územním plánu vyhrazen pro sportoviště a
je pouze jen v moci zastupitelů
to změnit. Je tedy otázkou, zda
se najde jiný investor, který by
pozemek v centru obce s tímto

„rizikem“ odkoupil.
V případě, že by radnice s odkupem pozemku za sníženou
cenu neuspěla, děti o hřiště nepřijdou. Hrací prvky se mohou
objevit na obecních pozemcích
mezi bytovkami, v areálu nedaleké školy, nové hřiště se chystá i v areálu bývalých kasáren.
Tam by mělo brzy vyrůst na
zeleném pásu podél domů. Na
první etapu je vyčleněno 400
Leoš M. Kučera
tisíc korun.

První písník bude opět rybářským revírem
Ještě před pár lety to bylo oblíbené místo na koupání s provizorním dřevěným skokanským
můstkem hned vedle cesty. Nechyběla lanová houpačka na
stromě na jazyku vystupujícím
nad mělčinu rozdělujícím vodu
na dvě půlky. Nyní je takzvaný
První písník za Sikem zarostlý
a bez života kolem. Donedávna
totiž nebyl ani rybářským revírem. To se nyní změní.
„Rada obce obdržela a schválila žádost Českého rybářského
svazu na pronájem Prvního
písníku pro zřízení rybářského
revíru,“ uvedl starosta Opatovic
nad Labem Pavel Kohout. „Budeme muset společně s rybáři
okolí písníku vysekat a upravit.
Hodně dlouho se v této lokalitě
nic nedělo. Od příštího roku

se tu ale zase začne rybařit,“
věří starosta.
Během výstavby opatovické
elektrárny a v následujících
letech vznikla díky těžbě štěr-

kopísku soustava tří písníků.
Jak těžba postupovala sloužily
vodní plochy nejprve na koupání a později hlavně rybářům.
Před několika lety se začal pí-

sek těžit hned kousek za bývalým fotbalovým hřištěm a kvůli
špatnému přístupu autem se
koupající přesunuli z této lokality spíše na velký písník za
nádražím v Pohřebačce. Ten
je po zprovoznění rychlodráhy
přístupný pouze z jedné strany
a obec vede s majiteli soudní
spor o to, zda se vyhlášením
veřejně přístupné plochy v okolí písníku náhodou neobohatila.
Velký zájem o koupání hlavně
obyvateli z Hradce Králové a
nedostatečná parkoviště u příjezdové cesty vedou k tomu, že
auta stojí nejen kolem silnice
nebo pozemku Českých drah,
ale také třeba na zeleni za velkým železničním přejezdem,
což musí řešit obecní policie.
Leoš M. Kučera
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Stavět s dotacemi
vyžaduje přípravu
Na úspěch je třeba být připraven. To je přísloví, které platí
ve všech oblastech. Proto aby
mohla obec včas realizovat například stavbu chodníků nebo
některé jiné projekty, musí mít
na ně předpřipravený nejen
řádný projekt, ale třeba i peníze
na předfinancování.
To pak usnadní rychlejší reakci na nové investice realizované pomocí dotací. Na tyto
účely budou Opatovice nad
Labem případně čerpat ze čtyřicetimilionového
úvěrového
rámce, který zastupitelstvo projedná v září.
„Jde o takzvaný úvěrový rámec. Jsou to předem schválené peníze, které můžeme
podle potřeby rychle čerpat,“
vysvětluje starosta Pavel Kohout. Obec si tak u některé z
vybraných bank připraví určitý obnos, který bude čerpat na
nezbytně dlouhou dobu.
„Například abychom mohli
čerpat dotaci téměř 6,5 milionu
z Integrovaného regionálního
operačního programu na chodníky, musíme celou stavbu nejdříve zrealizovat a zaplatit a až
poté nám bude částka zaslána.
Cílem není obec neúměrně
zadlužit, ale využít dobré ceny
půjček na trhu,“ říká starosta.
Úvěrový
rámec
má mít
výši čtyřicet milionů korun. Z
těchto peněz může pružně re-

agovat na všechny výzvy, které zapadají do dlouhodobých
plánů investic. Obec Opatovice
nad Labem například získala
dotaci na druhou etapu výstavby chodníků v Pohřebačce ve
výši 846 tisíc korun. „Náklady
na akci jsou 1,1 milionu korun
a tak se nám podařilo vylepšit
rozpočet o další dotaci a můžeme připravovat některé nové
projekty,“ říká starosta Pavel
Kohout.
V prvním červencovém týdnu
zase započali energetici s výkopovými pracemi na uložení
vedení elektrické energie do
země. Prvními lokalitami jsou
ulice Klášterní a také část Karlína.
Obec využije těchto výkopových prací k obnově a doplnění pouličního osvětlení. Nové
nebo obnovené osvětlení získají také všechny lokality, kde
jsou či letos budou rekonstruovány chodníky. Je to ve velké
části Pohřebačky a v Opatovicích například v ulici Lesní.
Osvětlena bude také nová cyklostezka propojující Dubovku s
točnou u Albisu. V této lokalitě
čekalo na stavbaře „překvapení“ v podobě archeologických
nálezů z doby před naším letopočtem. Naštěstí se stavba příliš nezpozdila. Podobné nálezy
„hrozí“ na řadě míst v okolí
obce, která má bohatou historii.
Leoš M. Kučera

Velká část Pohřebačky bude mít letos
nově zrekonstruované chodníky

Dvě páteřní ulice v Pohřebačce, směrem od Opatovic k železničnímu
přejezdu a od paní Strýcové ke Křovákovým, se brzy promění. (era)

Cyklostezka z Dubovky k Albisu bude brzy hotová

Stačil necelý měsíc a půl a z cestičky v poli, vedoucí z Dubovky do ulice Nyklíčkova a dál k točně u Albisu, vznikla nová cyklostezka. Souběžně byl upraven i
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Chodníky jsou pro chodce.
Auta budou řešit odtahy
S auty, ať už osobními či nákladními,
která do srdce Opatovic nepatří se snaží obec pomalu vypořádat. S otevřením
zbytku úseku dálnice D11 u Hradce Králové nebude přes páteřní komunikaci
jezdit tranzitní nákladní doprava. Brzy
by se mohlo podařit vyřešit pro Opatovice nešťastné odbočení vpravo směrem
od Vysoké, čímž by ubylo aut jezdících
přes benzinku. Třetí, nemalou výzvou,
jsou pak auta, která v obci parkují, kde
nemají.
„S otevřením zbývajícího úseku dálnice jsme udělali kroky k tomu, aby v obci
platil i zákaz vjezdu nákladní dopravy,
samozřejmě mimo dopravní obsluhy. Ta
má svá pravidla a nikdo nechce bránit
firmám v obci v zásobování nebo podnikání. Nákladní auta, která do obce
přímo nemíří, sem ale nepatří,“ říká rezolutně starosta Opatovic nad Labem
Pavel Kohout.
Jak zaznělo po otevření dálnice, vozy
těžší než 12,5 tuny budou mít po umístění značek úplný zákaz jízdy přes Opatovice v obou směrech. Stát se tak má
nejdéle do konce roku. Podle posledního sčítání dopravy z minulého roku projelo obcí denně v průměru 653 takto těžkých vozidel. Nově bude vjezd umožněn
pouze dopravní obsluze. Kamiony dosud nemohly využívat provizorní sjezd z
D11 u Praskačky, který po otevření zbytku dálnice přestal fungovat i pro osobní
auta, a tak při cestě na sever sjížděly v
Sedlicích na D35. Šoféři, kteří následně
nejeli na čtyřproudovou Hradubickou,
aby se vyhnuli průjezdu Hradcem, raději zamířili přes Opatovice a Plačice do
Kuklen, kde se vrátili na silnici I/11.

Další výzvou pro nápravu stavu dopravy v obci bude plánované zpřísnění průjezdu benzinovou pumpou směrem od
Vysoké. Tomuto tématu se budeme věnovat patrně v příštím čísle zpravodaje.
Třetím, možná někdy i zásadnějším,
problémem spojeným s dopravou v obci
je parkování. „V ulicích přibylo aut, která parkují kde se dá. Stojí na nově vybudovaných chodnících, na zeleni, nedodržují odstup u křižovatek a podobně.
Přitom má řada řidičů možnost parkovat
ve dvorcích svých nemovitostí nebo jen
třeba o kus dál a bez komplikací,“ říká
starosta obce Pavel Kohout. Obec už
rezignovala na domluvy a mírné pokuty
a bude muset přistoupit k radikálnějšímu řešení. Chodníky jsou pro chodce a
špatně parkující auta budou muset zmizet. Třeba za pomoci odtahové služby.
Leoš M. Kučera

O čem jednala Rada obce 31.7.2017

 Uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě
na pronájem bytové jednotky v bytovém domě
čp. 379, ul. Jozífova, Opatovice nad Labem.
 Uzavření Smlouvy o dílo pod názvem Zateplení zdiva pod stávajícím střešním zakrytím na
BD Jozífova č.p. 377 a č.p. 378 JV část za celkovou smluvní cenu 161.220 Kč bez DPH.
 Uzavření Pojistné smlouvy s pojistitelem
Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance
Group.
 Dodatku č.1 ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace pod názvem „Opatovice nad
Labem – výstavba sportovní haly s příslušenstvím v areálu základní školy ve stupni DSP a
DZS“ včetně projednání ve stavebním řízení se
zhotovitelem.
 Dodatku č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a
poskytnutí příspěvku s Úřadem práce České republiky.
 Návrhu kalkulace nákladů na zapracování
úprav vznesených při I. opakovaném veřejném
projednání do územního plánu Opatovic nad Labem od zpracovatele Atelieru AURUM spol. s r.o.
v celkové výši 41.110 Kč bez DPH.
Na základě předloženého Záznamu o posouzení a hodnocení nabídek podaných v rámci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem Komunikace pro 14RD – Školní ulice v Opatovicích
nad Labem rozhodla, že nabídka podaná pod č. 4
od společnosti EKOSTAV HK, s.r.o., Kydlinovská
345/69a, Hradec Králové, Plácky, PSČ: 503 01,
IČ: 04761553 s nabídkovou cenou 2.636.197 Kč
bez DPH splňuje podmínky výběrového řízení.
 Uložila starostovi, aby vyzval před podpisem
smlouvy o dílo společnost Thorion s.r.o.,
se sídlem Holandská 878/2, Brno-střed, Štýřice,
PSČ: 639 00, IČ: 28282388 k předložení návrhu
smlouvy o spolufinancování stavby pod názvem
Komunikace pro 14RD – Školní ulice v Opatovicích nad Labem.
 Stavu účetní závěrky příspěvkové organizace
(era)
Základní školy Opatovice nad Labem.

most na stezce Dubovka. Na vjezdu na cyklostezku byly nainstalovány zábrany pro vjezd aut a z mostku tak mohl zmizet nešikovný kovový nástavec. (era)
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Zažádejte si o
grant na svou akci
Pořadatelé sportovních, kulturních i společenských akcí
konaných během celého roku
na území Opatovic nad Labem a Pohřebačky mohou
žádat o dotaci z obecního
rozpočtu. První kolo má uzávěrku 6. září.
Oproti minulým letům doznala
pravidla pro poskytování podpory určité změny. Formuláře
žádosti i vyúčtování jsou jednodušší a přehlednější.
O dotaci může pořadatel žádat v průběhu celého roku,
akci však musí v daný rok
uskutečnit a vyúčtovat.
Aby ale mohl pořadatel o podporu z obecních peněz vůbec
požádat, nesmí mít ke dni podání žádosti žádné dluhy ke
státnímu rozpočtu, kraji nebo
dokonce obci. To samé platí i
v případě zdravotních pojišťoven, o zahájených insolvenčních řízeních ani nemluvě.
Žadatel může mít trvalé bydliště či sídlo mimo Opatovice
nad Labem.
(era)

Z Humpolce dovezli házenkáři „zlato“
Na stadiónu v Humpolci „V
podhradí“ uspořádal v sobotu
12. srpna a v neděli 13. srpna
oddíl národní házené TJ Jiskra
Humpolec v pořadí již 69. ročník
turnaje mužů v národní házené.
Turnaje se zúčastnila prvoligová družstva TJ Sokol Opatovice
nad Labem, TJ Sokol Nezvěstice, dále KNH Chomutov hrající
severočeský oblastní přebor a
pořádající TJ Jiskra Humpolec
působící ve druhé lize. Vítězství
v tomto tradičním letním turnaji,
který je vůbec nejstarším házenkářským turnajem v České
republice, vybojovalo po zásluze
družstvo Opatovic nad Labem,
na druhém místě skončily Nezvěstice, třetí místo vybojoval
tým pořádající Jiskry Humpolec
a na čtvrtém místě se umístnil
KNH Chomutov. Letošní ročník
byl stejně jako v minulém roce
opět dvoudenní. Potřetí v historii
tohoto turnaje se po sehrání šesti
utkáních každý s každým hrály
utkání o konečné umístnění.

Výsledky utkání Opatovic v úvodní části soutěže:
TJ Sokol Opatovice - KNH Chomutov 21 : 8 /13:5/
TJ Sokol Opatovice - TJ Sokol Nezvěstice 17 : 12 /8:8/
TJ Sokol Opatovice - TJ Jiskra Humpolec 14 : 11 /6:2/
Sestava Opatovic:
V.Pospíšil, J.Barták – J.Křovák, J.Hruška, M.Straník, S.Jelínek
– V.Práchenský, R.Staněk, V.Bittner, M.Bittner – trenér L.Bittner
Konečná tabulka úvodní části turnaje:
1. TJ S. Opatovice n./ Lab. 3, 3, 0, 0, 52 : 31, 6
2. TJ Sokol Nezvěstice
3, 2, 0, 1, 41 : 39, 4
3. TJ Jiskra Humpole
3, 1, 0, 2, 38 : 38, 2
4. KNH Chomutov
3, 0, 0, 3, 30 : 53, 0
Nedělní utkání o konečné umístnění: Utkání o 3. místo:
TJ Jiskra Humpolec - KNH Chomutov 17 : 13 ( 11 : 4 )
Finálové utkání: TJ Sokol Opatovice nad Labem - TJ Sokol Nezvěstice
17 : 17 ( 4 : 3 ) - na pokutové hody 4 : 3
- penaltový rozstřel rozhodla definitivně pátá série, kde nejprve nebyl
úspěšný Miroslav Mareš z Nezvěstic a v zápětí přesnou střelou
rozhodl o vítězství v turnaji Opatovický Vojtěch Práchenský
Konečné pořadí turnaje:
1. TJ Sokol Opatovice nad L.
2. TJ Sokol Nezvěstice
3. TJ Jiskra Humpolec
4. KNH Chomutov
Trenéři jednotlivých družstev vybrali nejlepší hráče turnaje:
Brankář - Vladimír Pospíšil z TJ Sokol Opatovice nad Labem
Útočník - Vojtěch Práchenský z TJ Sokol Opatovice nad Labem.
Radek Kubelka
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Pozvání na 7. Pohřebačský jarmark

Jako každý rok i letos by vás
sdružení Život na vesnici rádo
pozvalo na 7.ročník tradičního Pohřebačského jarmarku.
Na shledání s vámi se budeme těšit ve čtvrtek 28.9.2017
od 9:00- 17:00 v Pohřebačce.
A na co se letos můžete
těšit? Samozřejmě opět na
skvělé stánky s nejrůznějším
zbožím a výborným občer-

stvením a dále na hvězdný
doprovodný program v čele
s charismatickým Ondřejem
Rumlem a nestárnoucí Marcelou Holanovou. Také se
se svým živým vystoupením
představí Zuzana Bubílková
spolu s Jiřím Helekalem. Děti
se mohou těšit na dopolední
představení na podiu U Zvoničky tentokrát v podání Ka-

baretu u dvou tet. jcOdpolední
vystoupení zakončí hradecká
pop-rocková kapela Memphis. Nebudou samozřejmě
chybět stálice jarmarku, vystoupení MŠ a ZŠ Opatovice nad Labem a Nathaniela
Filipa, který vystoupí spolu
s Marcelou Holanovou. Nesmíme také zapomenout na
příjezd knížete sv.Václava s

družinou a jeho každoroční
poselství národu českému.
Na jarmarku nebude chybět
tradiční předvedení řemeslné
práce - kováři, podkováři, kameníci, řezbáři apod. Myslím,
že opět stojí za to Pohřebačský jarmark navštívit a strávit
tak pěkný volný den státního
svátku. Budeme se na vás
těšit.

Více informací sledujte na www.pohrebacskyjarmark.cz nebo www.facebook.com/pohrebacsky.jarmark
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Děti si v divadle vyzkoušely nejrůznější profese

Občanská beseda již druhým rokem pořádá příměstské tábory pro děti od 5 do 10 let. Tematický byl i výlet, který nás zavedl do Divadla
(era)
Drak, kde si děti vyzkoušely jednotlivé „divadelní profese“ – zahrály si na zvukaře, osvětlovače, režiséry i herce..

Ulice dostane do jara nový povrch

Ulice Komenského patří díky panelovému povrchu k nejhorším v Opatovicích. To se již do roka může úplně změnit. Od září začnou
stavbaři pracovat na její rekonstrukci. O celkové náklady se podělí dvěma miliony korun investor lokality, půl milionu zaplatí obec. (era)

Tábor Šikulek zavítal i do akvacentra

Během prázdninového týdne od 24. do 28.7. proběhl druhý ročník příměstského tábora Prázdninové Šikulky. Děti si kromě veselých
(era)
zážitků odnesly také fajn výrobky, zahrály si mnoho pohybových her a užily si vodních radovánek při výletu do akvacentra.
OPATOVICE DNES - měsíčník obce Opatovice nad Labem, ročník XX. Registrováno u Ministerstva kultury ČR pod registračním číslem MK ČR E 11520. Šéfredaktor Leoš M. Kučera,
texty a grafická úprava L. M. K, fotografie archiv obecního úřadu. Uzávěrka tohoto čísla 15. 8. 2017. Tisk a distribuci zajišťuje Obecní úřad Opatovice nad Labem. Redakční uzávěrka příštího
čísla bude 5. 9. 2017. Vaše příspěvky, náměty a názory můžete předat na obecním úřadu,vhodit do schránky u vchodu do jeho budovy nebo zaslat na email: redakce@opatovicenadlabem.cz

