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Plán rozpočtu na rok 2022
I když budeme načínat další
rok covidové pandemie,
situace na trhu s energiemi je
nepřehledná a tristní, zdražování stavebních hmot překotné a naše vláda úspěšně
podniká kroky k sebedestrukci, obce kupodivu na
tom nejsou relativně ještě tak
špatně, aby nemohly předkládat ke schválení rozpočty,
které budou znamenat jejich
další rozvoj k lepšímu životu
všech občanů. Stejně tak se
o to pokusí i Opatovice n/L.
V plánu rozpočtu obce na rok
2022 se počítá s celkovými příjmy ve výši téměř 65 milionů
korun, což je o 10 milionů více,
než v roce 2021! Jsou to právě
daňové příjmy, které tuto příjmovou část tak zvedly. Nedaňové příjmy jsou plánovány
na 14 158 420 Kč. Z toho sběr
a odvoz odpadů by měl do obecní pokladny přinést 180 000 Kč,

jako taková počítá s výdaji kolem 9 milionů korun.

odvod tříděných odpadů přes
EKO-KOM 520 000 Kč. Z pronájmu nemovitostí obec dostane 8 600 000 Kč.
Obec ještě nedostala všechny dotace, o které si na rok
2022 požádala a které budou
nezbytnou součástí další výstavby obce. Zatím se tedy počítá s částkou 1 578 319 Kč.
Výše výdajů by neměla pře-

kročit cca 59 milionů Kč. Co
se týče výdajů do dopravy, to
zahrnuje kromě jiného i údržbu
komunikací, se bude investovat
7 460 000 Kč, což je přibližně
o 4 miliony méně, než se plánovalo na rok 2021. Navýšení
je naopak ve sféře vzdělávání
(mateřská a základní škola),
kde jsou výdaje plánovány na
9 921 414 Kč.
Kultura, tělovýchova a sdělovací prostředky nás přijdou na
5 793 000 Kč. Kapitola bydlení
a komunálních služeb, kde je
i veřejné osvětlení, pohřebnictví a inženýrské sítě, také povýšila oproti roku 2021 o 3 miliony
na 13 655 440 Kč.
Ochrana životního prostředí,
což obnáší sběr a svoz odpadů, ale také náklady na péči
o veřejnou zeleň, se vyšplhá
k 6 829 273 Kč.
Územní samospráva obce

Hlavní projekty obce plánované na rok 2022:
• rekonstrukce prostor bývalé
sauny na rehabilitační zařízení
• oprava hřbitovní zdi
• rekonstrukce požární nádrže
Šmídovka
• rozšíření kuchyně základní
školy
• nákup nákladního automobilu
na svoz odpadků
• vybudování legionářského
památníku
• rekonstrukce ulic Jozífova
(II. etapa), Janáčkova a Školní,
včetně rekonstrukce veřejného
osvětlení
• vybudování dětského hřiště
• zbourání budovy čp. 400
v areálu kasáren
Více a podrobněji se o návrhu rozpočtu obce, který ještě
bude schvalovat obecní zastupitelstvo, dočtete na obecních
webových stránkách na úřední
desce.
Monitor příjmů a výdajů obce
v roce 2021:

ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET

Slovo starosty
Začal čas adventní, což je čas čekání na příchod toho, který nás spasí. Ať už jsme ve víře pevní či jen hodně vlažní,
všichni čekáme na nějakou spásu, na lepší zítřky. To, co se událo poslední měsíce nám moc optimismu nepřidává. Nárůst covidově nakažených, antagonismus mezi očkovanými a odpírači očkování, narůstání inflace, prudké zdražování
stavebních materiálů a energií, pohonných hmot a s tím i následné zdražování potravin. Pamětníci nám ale mohou připomenout i horší časy. Měnovou reformu, válku, poválečné věznění odpůrců režimu... Buďme proto i přes toto všechno
naladění smířlivě předvánočně. I v těch nejhorších dobách je největší devizou láska, lidská slušnost a pospolitost,
hřejivé slovo a vzájemná pomoc. A řekněme si NĚJAK BYLO, NĚJAK BUDE!
Ing. Pavel Kohout
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Přírodní učebny pod širým nebem v ZŠ
Dalším ze způsobů, jak dětem zpříjemnit vyučování, je
dát jim možnost učit se venku
v přírodním prostředí. Proto
v naší základní škole vzniknou v brzké budoucnosti Přírodní učebny. Co je to vlastně
Přírodní učebna? Pod tímto
pojmem rozumíme stavebně
upravený venkovní prostor, ve
kterém za příznivého počasí
probíhá výuka žáků v psychohygienicky nejvhodnějším
možném prostředí, na čerstvém vzduchu. Přírodní učebny budou umístěny v uzavřeném areálu školy, u pavilonů
A1 a A2, v přírodní udržované zeleni tvořené trávníky,
keři a stromy. Mezi Přírodními učebnami a vnitřními
prostory budov školy se žáci
budou přesouvat po upravených zahradních komunikacích bez přezouvání, pouze
s potřebnými vzdělávacími
pomůckami. Probíhá-li výuka

v Přírodní učebně, pak jsou
při vyučovací hodině zcela
naplněny všechny požadavky
dlouhodobě kladené na zdravý tělesný a duševní vývoj
dětí, žáků školy. Jde zejména

o přirozené denní osvětlení a
stálý přísun čerstvého vzduchu. Dalším základním požadavkem je zajištění zdravotně
optimálního sezení a postoje
žáka. Předpokládané finanční

náklady jsou 2 325 000 Kč.
Na tento projekt bylo vydáno
stavební povolení a podána
žádost o dotaci v rámci programů ITI (Integrovaná Teritoriální Investice).

Rekonstrukce požární nádrže Šmídovka v Pohřebačce
I když byla doteď Šmídovka
plná života a na jejích březích
se scházeli malí i velcí rybáři,
pořád je to hlavně požární nádrž
a jako taková musí sloužit svému účelu. Není možné riskovat,
že v případě čerpání vody do hasičského auta hadici ucpe kapřík nebo vypasená žába. Je tedy
nutno provést razantní vyčištění
Šmídovky s tím, že budou živočichové v ní žijící přemístěni jinam. Plocha 92 cm hluboké nádrže je v současné době 830 m2
s objemem vody 580 m3.
Na rekonstrukci, jejíž celková
cena bude 1 048 042,17 Kč,
přislíbilo dotaci Ministerstvo zemědělství, a to v rámci programu „Podpora opatření na drob-

ných vodních tocích a malých
vodních nádržích - 2. etapa.“
Dotace, která nesmí překročit
70 % celkových nákladů na rekonstrukci je přislíbena ve výši

964 273 Kč. Náklady na odstranění sedimentu ve výši
33 931 Kč se do této dotace nezapočítávají.
V rámci rekonstrukce bude

tedy nejen vyčištění samotné
nádrže, tedy její odbahnění, ale
bude řešeno opevnění a sjezd
do nádrže, oprava zábradlí
a zároveň i odstranění nevhodné vegetace, jako jsou pařezy
a stávající rákosí.
Zhotovitelem rekonstrukce je
firma KVIS Pardubice a.s. Dne
3. listopadu 2021 bylo předáno
staveniště, předpokládané dokončení celé stavby je naplánováno do konce března 2022.
Co přímo s čištěním požární
nádrže nesouvisí, ale záměrem
obce je, upravit okolí Šmídovky tak, aby zde vznikl klidový
a herní prostor pro rodiče s dětmi. To znamená umístění laviček a několika herních prvků.

AKTUALIZACE REZIDENTNÍHO PARKOVÁNÍ
Upozorňujeme všechny občany, kteří využívají rezidentní parkovací stání, že stávající rezervace vyprší ke dni 31.12.2021. Pokud chcete
i nadále tato parkovací místa využívat pro své účely, zašlete neprodleně na OÚ žádost o jejich prodloužení, a to buď e-mailem na adresu:
podatelna@opatovicenadlabem.cz, vhozením žádosti do schránky na OÚ nebo doručením osobně na podatelnu OÚ, a to nejpozději do
17.12.2021 do 12:00 hod. Pokud žádosti neobdržíme do tohoto data, budou parkovací místa nabídnuta dalším zájemcům.
Žádost musí obsahovat jméno a příjmení, adresu žadatele, číslo přiděleného parkovacího stání a SPZ vozidla, pro které bylo přiděleno.
Žádost může obsahovat i další SPZ tzv. partnerského vozidla.
V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte obecní úřad kontaktovat e-mailem: podatelna@opatovicenadlabem.cz nebo na tel. čísle 466 741 081.
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Upgrade rozhlasu – protipovodňová opatření
a modernizace obecního rozhlasu jsou dokončeny
Další z projektů, který byl finančně podpořen z dotací,
byla inovace povodňového
systému, úzce svázaného s
místním rozhlasem. Předešlý
místní rozhlas již sice pracoval bezdrátově, ale na analogovém principu. Současný
přenos dat je již zcela digitální, obousměrný a ústředna
rozhlasu je rozšířena o další
funkce. Systém je úzce svázán s čidly rozmístěnými na
kritických místech obce, která
hlásí zvýšenou hladinu vody,
a to jak vylitím Opatovického
kanálu, Libišanského potoku,
tak kanalizačního řadu. Data
o možné povodňové situaci
čerpá systém také z dat širší lokality, například Pardubického
kraje. Varovná oznámení jsou
automaticky zasílána pomocí
SMS všem členům povodňové

komise. Komunikace se systémem je nyní možná přes mobil-

ní zařízení, jako jsou například
mobilní telefony a notebooky.

Obec v roce 2023 oslaví 950 let vzniku
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1073 ze zakládací
listiny Opatovického kláštera a zní terras (země) Opatouicih.
Obec Opatovice nad Labem chystá na rok 2023 oslavy, které by
se měly dotknout každého, kdo zde bydlí a kdo se o opatovickou
historii zajímá.
Prosíme všechny občany o pomoc s pořádáním oslav k výroční 950 let
vzniku naší obce. Rádi bychom, aby byly oslavy, vzhledem k téměř tisícileté historii naší obce důstojné a zároveň i zábavné pro malé i velké, pro
pamětníky, patrioty, starousedlíky i nově přistěhované. Obec Opatovice
nad Labem bude oslavy pořádat v úzké spolupráci s Letopiseckou komisí,
která se bude na oslavách podílet svým dílem, ale neobsáhne celou náplň
oslav, které budou trvat možná celý týden. Na přípravě se musí podílet
mnohem větší tým lidí, kteří si úkoly rozdělí. Určitě se mezi vámi najde
pár (nebo i více) dobrovolníků, kteří s tak významnými oslavami rádi pomohou, a to jakýmkoliv způsobem. Samozřejmě se počítá s tím, že se
do oslav aktivně zapojí také všechny organizace a spolky obce. Přípravy
započnou v roce 2022, je tedy ještě dost času, ale už nyní se mohou dobrovolníci a spolky s nabídkou pomoci nebo s vlastními náměty přihlásit na
adrese: podatelna@opatovicenadlabem.cz. Děkujeme.

Laicky řečeno, pokud dojde
k nějaké mimořádné události, může pověřený pracovník
provést varovná hlášení přes
svůj mobil či notebook, a to
z jakéhokoliv místa i mimo
obec. Díky modulu záložního
připojení je možné se připojit
i při výpadku elektrické energie.
Místní rozhlas tak může varovná hlášení vysílat při výpadku
elektrické energie jednorázově,
ale i opakovaně, v předem nastavených periodách.
Upgrade systému byl zahájen
v červenci 2021 a dokončen
v říjnu 2021.
Zhotovitelem byla společnost:
TBO s.r.o., Vejprnice. Cena díla
byla 2 391 861, 32 Kč. Protože
jsme požádali Ministerstvo životního prostředí o dotaci, sníží se
nám vlastní náklady o 70 %. Výška dotace je 1 674 302,92 Kč.

Velký bratr tě bude sledovat
na každém kroku
Už se ani neptáme PROČ? Obec
musí ochránit svůj
majetek před svévolným ničením a
rozbujelým vandalismem. Když slova nestačí, musí
jednat.
Vandaly
je třeba vysledovat a potrestat. K
tomu bude sloužit
postupně se rozrůstající kamerový systém, jehož
cílem je mít pod kontrolou každý kout naší obce.
Protože se každou chvíli provádějí nějaké výkopové
akce, bude to využito k tomu, aby se k nově položeným nebo rekonstruovaným inženýrským sítím
přidaly přílože ve formě kabelů ke kamerám.

OZONIZACE OPĚT ZABÍJÍ „BREBERKY“
I když jsme měli v letních měsících nulový počet covid nakažených, stejně jako v celé republice tento stav dlouho nevydržel a počet
nakažených strmě stoupá. Proto se v plné míře vracíme k osvědčené desinfekci prostorů pomocí ozonizace a tím se snažíme co nejvíce
ochránit návštěvníky i zaměstnance na těchto pracovištích. Pravidelně tak budou opět ošetřovány všechny prostory obecního úřadu,
obecní knihovna, mateřská škola, lékárna, prostory kadeřnictví a nehtového studia v Lékařském domě. Stejně tak další provozy, které
o ozonovou desinfekci projeví zájem. Kromě covidu ozonizace hubí i jiné „breberky“, jako jsou viry běžných respiračních onemocnění,
bakterie, nežádoucí hmyzí nájemníci, spory plísní a neutralizuje zápach. Až uvidíte starostu vcházet do prostor s malým přístrojem
v ruce, jde opět čistit vzduch.
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Odpady seriál: beseda s občany a „revoluční
změny“
9. listopadu 2021 se v zasedací místnosti v Neplachově
ulici konala beseda s občany
na téma budoucnosti odpadového hospodářství v naší obci.
Za vedení obce byl přítomen
starosta Ing. Pavel Kohout,
místostarosta Josef Půlpán
a radní Ing. Lucie Navrátilová.
Hostů nepřišlo mnoho, ale diskuze na téma odpadů byla živá
a podnětná. Starosta nejprve
seznámil všechny přítomné se
změnami, které do odpadového hospodářství přinesl nový
zákon o odpadech, schválený
Poslaneckou sněmovnou koncem roku 2020 s tím, že rok
2021 je rokem příprav a plánování na další roky.
Po úvodním slovu se do besedy zapojili občané, a to jak z rodinných i bytových domů, hlavně zástupci SVJ, které trápí nedostatečná
kapacita odpadových nádob na netříděný „černý“ odpad. Padly návrhy změnit systém tak, že bude poplatek vybírán dohromady od
celého SVJ podle toho, jak velkou nádobu na netříděný odpad si SVJ samo zvolí, protože by se tím zohlednil skutečný počet obyvatel
bytových domů, který je mnohdy až dvojnásobný oproti počtu trvale hlášených. U rodinných domů je i tato alternativa možná, ale celý
systém poplatků dle objemu odpadních nádob naráží na mnohé problémy a negativa.
Dále byly vzneseny připomínky k fungování sběrného dvora, hlavně k jeho otvíracím hodinám pro veřejnost. Zazněl návrh opětovně
otevřít sběrný dvůr v pondělí, kdy bývá nejvíce velkoobjemového odpadu po víkendových úklidech či nákupu nábytku a elektrospotřebičů.
Starosta zmínil zavedení čipů, pomocí kterých by bylo možné odložit tříděný nebo velkoobjemový odpad na sběrný dvůr kdykoliv a bez
přítomnosti pracovníků SD. Naopak již nebude možné odhazovat do sběrného dvora pytle s různým obsahem, ale občan musí jednotlivé
komodity před pracovníkem sběrného dvora roztřídit do jednotlivých kontejnerů. Netříděný odpad, patřící do černých popelnic se na
sběrném dvoře nebude přijímat!
VeP
Každopádně se všemi návrhy a připomínkami občanů se následně zabývalo rozšířené jednání rady obce.
V roce 2022 dojde ke zcela zásadní změně ve vybírání poplatku za odpady, ke změně plátců tohoto poplatku, ke změně individuálního výběru objemů popelnic, ke změně pravidel sběrného dvora a k dalším změnám. Protože se jedná o skutečně
radikální změny, nebude jednoduché připravit celý administrativní systém na nový typ výběru poplatků, proto vás žádáme
o shovívavost a trpělivost.
O všech změnách vás budeme včas podrobně informovat, a to jak zde ve zpravodaji, na webových stránkách obce, na
facebookové stránce obecního úřadu, tak i ve „skládačce,“ kterou každá domácnost obdrží na počátku roku 2022. Jen
žádáme všechny současné poplatníky, aby nespěchali s placením poplatků hned po Novém roce, ale vyčkali na pokyny
a písemné platební výměry.

Výstavba nové hasičské zbrojnice byla v letošním roce, kdy hasiči oslaví 140 let,

Budova, která je nejen zdobná, ale především funční, pod rukama pracovníků firmy RONELI Stavby SE vyrůstala rychle. První bourací práce byly zahájeny v dubnu,
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Smrček na zastávce Na Točně do drátů
píchat nebude
Děkujeme občanům, kteří jsou všímaví. Není jim jedno, že by za pár let mohl
strom vysazený pod dráty elektrického vedení do těchto drátů vrůst a jejich
možným narušením mohl ohrozit všechny okolo. Ale v případě mladého smrčku vysazeného koncem listopadu u autobusové zastávky Na Točně se není
čeho obávat. O drátech nad stromkem pracovníci obce vědí a vědí také, že
budou dráty v brzké budoucnosti sejmuty a elektrické vedení bude uloženo do
země. Ale i tak opravdu děkujeme za postřeh a připomínky. Budeme vděčni
i za oznámení o poškozování obecního majetku, jako jsou třeba lavičky, odpadkové koše, cedule, herní prvky na dětských hřištích apod. A když k tomu
bude i fotka, ať už té poškozené věci nebo přímo autora poškozování, tím lépe.
Tak sledujte, piště a posílejte na: podatelna@opatovicenadlabem.cz.

Přestavba sauny na rehabilitaci
V areálu MŠ mnoho let zájemcům sloužila sauna, zařízení zdraví prospěšné. Už byla
tak letitá a opotřebovaná, že
bylo třeba provést její kompletní rekonstrukci. I když už byly
připraveny plány nové sauny,
došlo k tomu, že jiné zařízení,
které také sloužilo zdraví, bude
muset v roce 2022 ze svých
stávajících prostor zmizet.
Jedná se o rehabilitaci, dlouhé
roky umístěnou v soukromých
prostorách domu u Albisu.
„A teď babo raď!“ Čemu dát

přednost? Vzhledem k tomu, že
rehabilitační služby vyhledávají
z 95 % lidé dočasně pohybově
omezení nebo zde hledají úlevu od chronických bolestí staří
lidé, bylo rozhodnuto, že sauna
bude muset ustoupit a příznivci
prospěšné termoterapie, kterou
saunování bezesporu je, si budou muset za svou regenerační
a ozdravnou procedurou dojet
jinam.
Ne všichni budeme rehabilitovat po nějakém úrazu, ale
všichni budeme jednou staří,

méně pohybliví a v takovém
případě oceníme, že je rehabilitační fyzioterapeut v místě. Proto rada obce rozhodla,
že bude preferovat potřeby
našich seniorů. I když byla
na saunu již vyhotovena projektová dokumentace a vydáno i stavební povolení, bylo
rozhodnuto o změně těchto
prostor na rehabilitační centrum. Toto rozhodnutí vidí rada
obce jako jeden z nejdůležitějších kroků, které učinila pro
spokojenost našich starších

a nemocných občanů. To ale
neznamená, že se v blíže nespecifikované budoucnosti nebude moci sauna do prostor
u Lékařského domu vrátit.
Proto bude projekt rehabilitace vyhotoven tak, aby mohla
být sauna v budoucnosti do
prostor vrácena bez větších
stavebních úprav. Vše ovšem
závisí na tom, zda se v budoucnosti najdou jiné vhodné
prostory pro rehabilitační centrum, které takto velká obec
rozhodně potřebuje.

Sázejme les pro sebe, své děti, ale i své vnuky
Lesy České republiky pořádají akce pro dospělé, studenty i školní děti, které pomáhají udržet naši republiku zelenou a společně
vysazují lesní stromky. I naši žáci se této akce zúčastnili. To je velice chvályhodné, ale proč také nerevitalizovat lesy, které jsou
na katastru obce? I ty potřebují obnovu. Některé stromy pokácel vítr, některé zahubil kůrovec a bylo by smutné, kdyby opatovické lesy a lesíky prořídly jen proto, že chybí ochotné ruce a záda, která se ohnou a vysadí stromek. Vždyť sázíme nejen pro své
potomky, ale i pro sebe. Smrčky a borovičky rostou rychle. A co třeba u vlastnoručně zasazeném doubku, z něhož bude za pár
let statný strom, nalézt cedulku se svým jménem a pochlubit se potomkům? Sázení stromků se plánuje na jaro 2022 a věříme,
že se tato akce setká s vaším zájmem.

zahájena a také bude letos úspěšně dokončena.

VIDEOREPORTÁŽ VÝSTAVBY
dokončení a předání stavby je plánováno na prosinec 2021. Slavnostní otevření s přístupem veřejnosti se zatím odkládá.

VIDEONABÍDKA
OBECNÍ
KNIHOVNY
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Taneční pro pokročilé i začátečníky
Když proběhla v srpnovém zpravodaji nabídka absolvovat
„Taneční kurzy pro dospělé“, chvíli to vypadalo, že taneční
lektor pan Matěj Janák nepochodí a požadovaných 10 tanečních párů se nesejde. Nakonec se to podařilo a taneční se
rozjely v plné síle. Oproti klasickým tanečním, které běžně
absolvovala vystresovaná mládež ve věku kolem 16 let, se do
opatovických tanečních přihlásily páry již životem ošlehané,
které nic nerozhází a nějaké šlápnutí mimo rytmus nebo na
obuv kolegy je nevyvede z rovnováhy. Naopak už od prvních
hodin vládla v tanečním sále pohoda a hlavně legrace. Všichni
se tak sehráli, že mají v plánu své taneční umění předvést při
předtančení na Reprezentačním plese obce a na závěr letošních kurzů jen tak mezi sebou uspořádat místní StarDance.
Ať už soutěž dopadne jakkoliv, účastníci se domluvili, že budou po Novém roce v tanečních pokračovat jako pokročilí. Pokud vás mrzí, že jste se včas nepřihlásili také, máme pro vás potěšující
informaci. Taneční kurzy pro dospělé (začátečníci) se budou v lednu 2022 otevírat také. Oprašte obleky, naleštěte lodičky a pište na:
podatelna@opatovicenadlabem.cz

MOŠTOVÁNÍ V LETOŠNÍ SEZONĚ
I v letošním roce byl zájem o moštování ovoce, tedy hlavně jablek, značný. Moštovalo se každé pondělí od poloviny srpna do začátku
listopadu, celkem 12x. Lidé si domů odnesli 1 842 litrů moštu, a obec za tuto službu utržila 14 736 Kč. Zájem o moštování v jednotlivé dny
kolísal, nejméně se stočilo první den – 18 l. Dvakrát se obsluha moštárny při vyčepování 300 l skutečně nezastavila. I tak je k zamyšlení,
proč tolik jablek zůstalo na stromech v obci nesklizených, což se nedá při průjezdu Opatovicemi nad Labem přehlédnout.

„Značka není beton“
Vedení obce si mohlo s úlevou
odškrnout, že i přes určité peripetie a zdržení byl u tenisového
hřiště znovuotevřen most přes
Libišanský potok a občané přes
něj mohou opět volně přecházet a přejíždět. Říkáme občané
a nemyslíme tím kamiony! Pár
dní po dokončení rekonstrukce
se přes most pokoušel prodrat
dlouhý náklaďák. Aby projel,
musel by se „zlomit,“ takže po

složitém manévrování a pomocí
navigování pracovníků Evromatu se po drahné chvíli z této lokality vymotal a odjel. Značky, která
zakazuje průjezd dlouhých nákladních aut Karlínem, si zřejmě
nevšiml nebo ji ignoroval. Možná
nebude jediný, a protože značka
není beton, nezbývá nic jiného,
než průjezdu takovýchto obrů
zamezit skutečným betonem.
A to zátarasy nebo přesně-

ji betonovými svodidly, které
nedovolí kamionům a velkým
nákladním autům na most
vůbec zahnout. Pokud potřebují s materiálem nebo pro
materiál dojet do Evromatu,
musí volit cestu přes kasárna.
Návrh dopravních opatření
obsahuje umístění betonového svodidla na levé straně ulice Karlín, míněno ve směru k
mostku, v místě kde končí zeleň

u garáží. Betonové svodidlo
bude osazeno tak, aby umožnilo
průjezd vozidlům pro svoz komunálního odpadu a vozidlům HZS.
Průjezdná šířka vozovky bude
ve zúžení zachována minimálně
3,5 m a bude umožňovat vzájemnému vyhnutí vozidel. Bylo
ověřeno, že osazením svodidla
nebude fyzicky možné odbočit
na most vozidlům delším než
10 m, což je cíl tohoto opatření.

Svatby v Opatovicích nad Labem v roce 2021

V nově vybavené zasedací a obřadní místnosti obce si své ANO řekli 11. září 2021 manželé Plocovi.
Prostor v areálu AFK Opatovice nad Labem byl Radou obce schválen také jako nové oddávací místo, a tak zde 16. října 2021 složili
svůj manželský slib manželé Trnkovi.
Oběma párům přejeme hodně štěstí a manželské spokojenosti.
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Vítání svatého Martina se konalo tradičně 11. listopadu

Oproti rokům minulým, letos sv. Martin přijel skutečně na bílém koni, ale také na něm odjel. Prvního sněhu se tak děti dočkaly až koncem
listopadu.
Foto | J. Chudý

V polovině listopadu se konalo další z odložených vítání občánků

Mezi dětmi narozenými ještě v roce 2021 a v prvních dvou měsících letošního roku byli 4 junáci a 3 princezničky.

Foto | E. Fidrová

Uctění památky padlých 28. října 2021

Položení kytic k památníkům
padlých bylo z důvodu
součastných proticovidových
opatření v komorním duchu.

Foto | J. Chudý

SVOZOVÝ KALENDÁŘ SBĚRU
KOMUNÁLNÍHO A TŘÍDĚNÉHO ODPADU
1. 12.
2. 12.
3. 12.
3. 12.
16. 12.
17. 12.

ST
ČT
PÁ
PÁ
ČT
PÁ

PROSINEC
PAPÍR + NÁPOJOVÉ KARTONY
PLASTY
SKLO
POPELNICE - SVOZ
PLASTY
POPELNICE - SVOZ

ŽLUTÁ
MODRÁ

ŽLUTÁ
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