OPATOVSKÝ ZPRAVODAJ
POZVÁNKY
Zveme občany na prohlídku projektů zrealizovaných v letošním roce
pro ZŠ a MŠ. Přijďte si prohlédnout krásnou zahradu a nové učebny!

Prohlídka školy a zahrady se koná
ve čtvrtek 31. 10. od 15 do 17 h.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------PŘEHLED PROJEKTŮ:
Revitalizace přírodní zahrady při MŠ Běly Jensen Opatov
- projekt byl podpořen dotací ze Státního fondu životního prostředí a
jednalo se o instalaci 27 ks herních prvků a výsadbu více než 2000
kusů dřevin, bylin, cibulovin atd.
Výše dotace 500 000,-Kč, celkový rozpočet 747 846,- Kč.
- dodavatelem byla firma Hřiště hrou s.r.o. Turnov
Rekonstrukce přírodovědné a IT učebny v ZŠ Opatov
- na tento projekt obec získala dotace z 6. Výzvy MAS Svitava – IROP –
Podpora vzdělávání, celková výše dotace 2 660 000,- Kč
(95% z uznatelných nákladů), rozpočet projektu 3 052 282,- Kč
- projekt byl rozdělen na 4 části:
vybavení mobiliářem 1 414 325,- Kč
Moderní škola s.r.o., Otice
(stoly, židle, interaktivní tabule, atd.)
stavební část
965 804,- Kč,- Dolestav Svitavy
(bezbariérový vstup a WC, v učebnách nové podlahy, rozvody, sádrokartonové
stěny, osvětlení a výmalba)
pomůcky (fyzika, chemie, přírodopis) 410 796,- Kč Multip Moravia, Nový Jičín
počítače
261 357,- Kč
OR CZ Moravská Třebová
(počítačová učebna je vybavena 15 novými počítači)

ÚPRAVY , KTERÉ NEBYLY SOUČÁSTÍ PROJEKTŮ
Stavební úpravy v budově ZŠ
- nová dlažba ve vstupní chodbě, oprava šaten, výmalba, úprava toalet u
tělocvičny (požadavek hygieny), dodavatel Dolestav Svitavy
Oplocení areálu ZŠ, rozšíření a vyasfaltování parkovacích míst
stávající oplocení bylo odstraněno a nahrazeno novým, zbývá
dokončit část oplocení a osadit vstupní brány, aby bylo možné areál
školy uzavřít
- oplocení obec zajistila svépomocí svými pracovníky
asfaltování – dodavatel M - Silnice, a.s.
-

Děkujeme všem dodavatelům, zaměstnancům obecního úřadu, panu
školníkovi a uklízečkám v ZŠ za odvedenou práci!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

obec Opatov pořádá
IV. SETKÁNÍ SENIORŮ
26. 10. 2019
v kulturním domě od 15 h
 k poslechu i tanci hraje Radek Urban a Lukáš Trejbal a letos bude také
tombola!
 pro seniory z Opatova je setkání s pohoštěním zdarma
 do 21. října je potřeba se přihlásit na OÚ nebo na tel. 736 270 717 (musíme
včas objednat občerstvení)
 při přihlášení si můžete objednat odvoz (pokud máte např. zdravotní důvody
a je problém se do kulturního domu dostat)
 pro zájemce, kteří nejsou z Opatova nebo ještě nejsou seniory, bližší
informace na OÚ
Přijďte se potkat s těmi, které jste už třeba dlouho neviděli, pobavit se,
srdečně Vás zveme!

