
Obecní úřad a základní škola 

v pátek 1. 10. 2021 od 15 do 18 hodin 
 

pořádají 
 

„Den otevřených dveří – rekonstrukce tělocvičny ZŠ Opatov“ 
 

Zveme Vás k nahlédnutí nejen do tělocvičny!                                                                                      
----------------------------------------------------------------------- 

 
 

program:    15 h zahájení (Ing. Petr Kovář, Mgr. Iva Hebelková) 
         15 -  18 h prohlídka prostor, občerstvení 
 

Rekonstrukce tělocvičny se zázemím probíhala od února do září.                                                                    
Jednalo se o rekonstrukci celkovou, dělala se tedy nová podlaha, strop (akustický podhled), 
okna, protinárazové obklady, rozvody elektřiny a topení, nové šatny, sprchy, WC, dveře, 
zateplení fasády, prostě úplně nová tělocvična! 
 

K intenzivním pracím, kdy např. s rekonstrukcí toalet nebylo možné začít dříve než po 
skončení školního roku, přibyla o prázdninách ještě renovace šaten pro celou ZŠ, výměna 
podlah v hale na 1. stupni, nová střecha nad světlíkem uprostřed budovy 2. stupně                                       
a renovace obecního bytu u školy.  
 

S opravou odpadů v průběhu prací vyvstala potřeba kompletní rekonstrukce dvora u zadního 
vchodu ZŠ (kanalizace, septik, teplovod, chodník, terénní úpravy). Zadní vchod ZŠ tak dostal 
„nový kabát“ a druhé třídě MŠ vznikl pěkný, přívětivý vchod.  
 

Objem prací byl velký a je až neuvěřitelné, co se v celkem krátkém čase zvládlo!                             
Přijďte se podívat! U prohlídky krásných, nových prostor vám, mimo občerstvení,                                    
na fotografiích nabídneme také ohlédnutí se za stavem minulým (potemnělé staré šatny                      
u tělocvičny jsou snad nezapomenutelné pro každého bývalého žáka…) a z průběhu stavby. 
 

Na realizaci tohoto projektu intenzivně pracovali:                                                                                                                
Ing. Petr Kovář, starosta, Mgr. Iva Hebelková, ředitelka ZŠ, firma Dolestav – stavbyvedoucí 
Aleš Leinweber, projektanti (Ing. Martin Novák, Alena Jadrná), Miroslav Němčák, stavební 
dozor, pracovníci obecního úřadu, Jan Karlík, zemní práce, zaměstnanci ZŠ (J. Kotrejch, 
školník, A. Urbanská a I. Prokopová, úklid).                                                                                                            
Během rekonstrukce na stavbu také několikrát nahlédli zastupitelé obce. 
 

Poděkování za dobře odvedenou práci patří všem zúčastněným!                                                                                       
Zvláštní poděkování patří firmě JP-Prolak, která zapůjčila úklidový stroj (včetně obsluhy). 
 

Celkově bude rekonstrukce stát cca 6 mil. Kč, z toho je 4 111 tis. Kč získaná dotace z MMR.                       
Zastupitelstvo obce rozhodlo, že nově budou mít možnost si tělocvičnu zapůjčit pouze místní 
organizace a občané.                                                                                                                                                                               
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                 
Akce proběhne dle aktuálních vládních nařízení (s sebou doklad o očkování, doklad o prodělání nemoci, test…). 


