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Nová kuchyň mateřské školy v provozu
Zda si budou děti mateřské
školy pochutnávat na obědech,
připravených ve zcela moderní, až sofistikované kuchyni už
2. 9. 2019, přidělávalo vrásky
mnoha lidem. Nejen kuchařkám a ředitelce mateřské školy,
ale hlavně vedení obce a firmě
RONELI SE, která rozsáhlou
rekonstrukci prováděla. V počátku rekonstrukce se totiž firma potýkala s nejedním problémem a nečekanou záludností,
které práce na stavbě brzdily
a tak se termín zprovoznění
koncem srpna 2019 zdál skoro nereálný. Ale nakonec se
vše stihlo včas a v 35. týdnu už
byla všechna zařízení na místě. Firma RONELI SE zajistila
generální úklid nových prostor
a 30. 8. proběhla nezbytná
kontrola a schválení krajským
hygienikem. Zároveň už časně
ráno nastoupil do školky veškerý personál a kuchařky se
za pomoci technika firmy SEZZAM seznamovaly se zařízeními, která jim usnadní práci, ale
která vyžadují hlavně zpočátku
plné duševní soustředění. Obědy v mateřské škole připravuje
Markéta Hočevarová s Jiřinou
Kohoutovou, s přípravou svačinek a mytím nádobí pomáhá

na zkrácený úvazek Magda
Hočevarová. Mytí běžného

SVOZOVÝ KALENDÁŘ SBĚRU KOMUNÁLNÍHO A TŘÍDĚNÉHO ODPADU
ZÁŘÍ

26. 9.

ČT

PLASTY

27. 9.

PÁ

POPELNICE - SVOZ

2. 10.

ST

BIOODPAD

9. 10.

ST

PAPÍR + NÁPOJOVÉ KARTONY

10. 10.

ČT

PLASTY

11. 10.

PÁ

POPELNICE - SVOZ

16. 10.

ST

BIOODPAD

24. 10.

ČT

PLASTY

MODRÁ

ŽLUTÁ

ŘÍJEN

ŽLUTÁ

servírovacího nádobí probíhá v
myčkách a ani mytí tzv. černé-

ho nádobí není tak nepříjemné
jako dřív. Velkoobjemová myčka se postará o čisté kastroly a
hrnce bez nepříjemně rozmočených rukou. Stejně tak práci
ulehčí zabudované víceúčelové pánve a konvektomat, který například sám pohlídá, aby
se pečená kuřata nepřipálila
ani nevysušila. Tato moderní
zařízení umožňují nechat bez
dozoru „táhnout“ masový vývar
třeba přes noc, takže všechna síla masa a kostí přechází
následně do polévky. Zajímalo
nás, co dostaly děti k prvnímu poprázdninovému obědu.
„Pochutnaly si na nudlích s
mákem,“ sdělila nám ochotně
kuchařka Jiřina Kohoutová.
„I když vaříme plnohodnotnou
zdravou stravu se spoustou
ovoce a zeleniny, mezi dětmi stále nejvíce boduje řízek,
knedlík s omáčkou, špagety a
buchtičky s krémem,“ dodává
s úsměvem vedoucí kuchyně
Markéta Hočevarová. Nepočetný personál kuchyně připravuje svačiny a obědy pro
84 dětí a 11 dospělých. Až
bude otevřeno další oddělení MŠ v „Lékařském domě“,
naroste i počet strávníků.


Pokračovánínastr.2

Slovo starosty
Znám nemálo starostů malých i větších obcí, měst i městeček,
trápící se nedostatkem financí na projekty, které si jejich obyvatelé přejí a které obce nutně potřebují. Mám radost, že jsme na
tom lépe. Momentálně, i díky dotacím, nemáme nedostatek prostředků na opravy, rekonstrukce ani na novou výstavbu. O to víc
mě rozladí povzdechy a kritika, že v Opatovicích n/L něco chybí,
a která zaznívá převážně někde nad půllitrem piva
nebo v „uličním parlamentu.“ Výzvy, aby si občané
sami řekli, co potřebují a postrádají, se naprosto
minuly účinkem. Září je měsícem, kdy se rozpočet na příští období uzavírá. Každý návrh musí
totiž projít posouzením, schválením zastupiteli
a dlouhým procesem příprav. Mrzí mě, že námětů, co v příštím období u nás vylepšit, moc
nebylo.
Ing. Pavel Kohout
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Nové chodníky „od obzoru k obzoru“ a změna v ul. Mokrá
Je to sice nadnesené, ale
když si představíme délku
chodníků, které se v naší obci v
posledních letech opravily, klidně si to můžeme říci. Chodníky
centrálních ulic Pardubická a
Hradecká budou nové od nádraží až po kruhovou křižovatku na jižním konci.
Pochopitelně se postupně
opravují chodníky a obecní
komunikace i mimo této hlavní
silnice. Také bylo zbudováno
krátkodobé parkovací stání a
chodník podél budovy základní školy, komunikace se bude
opravovat brzy i v ulici Ke Hřišti. Ale vraťme se na hlavní.
Chodníky po obou stranách
Hradecké ulice od Crama po
točnu včetně jsou hotové. Ve
čtvrtek 5. září 2019 dokončenou stavbu navštívili úředníci
Magistrátu města Pardubic.
Kontrolní orgán prohlásil stavbu bez závad a už jen zbývalo
počkat na vydání kolaudačního
souhlasu s užíváním stavby.
I když byl chodník již od dokončení v provozu, měl být používán až poté. Rekonstrukci této
části chodníků, což bylo zahr-

nuto pod I. etapu, prováděla
firma SKANSKA a. s. Hned
po jejím dokončení se zahájila rekonstrukce II. etapy, a to
chodník od Karlína po točnu.
Tento „utopený“ chodník volal
po opravě zvláště hlasitě, z
kočárků dělal tanky a po dešti
testoval nepromokavost obuvi
chodců. Firma MIROS Pardubice a.s. intenzivně pracuje na
tom, aby procházka po této komunikaci byla potěšením a ne
výzvou. Aby bylo možné celou
trasu přes Opatovice n/L projít
po rovném, zbývá opravit poslední úsek, což bude etapa

III., spojnice mezi Opatovicemi
n/L a místní částí Pohřebačka.
Věříme, že i toho se brzy dočkáme.
Dokončenou stavbu - rekonstrukci komunikace v ulici Mokrá, předala i firma EKOSTAV
a.s. I zde ve čtvrtek 5. září 2019
opravenou ulici navštívili úředníci Magistrátu města Pardubic
a kontrolní orgán prohlásil stavbu bez závad. Kromě úplně
nové vozovky, kde panely vystřídal hladký asfalt, byla vybudována i zpevněná parkovací
plocha před garážemi. Možná
se řidiči těšili na zprovoznění

komunikace, aby mohli Mokrou
projet bez hrncání a zabláceného podvozku. Ulice zůstává
součástí cyklostezky, ale novinkou je, že řidičům je průjezd
zapovězen dopravní značkou
„Slepá ulice,“ která je umístěna
u transformátoru. Ke garážím
mohou tedy sjet z Hradecké,
ale i vyjet musí stejnou cestou,
ne jako dřív projet až do ulice
Ke Struze. Ostatně brání jim
v tom zábrana - sloupek (mechanický výsuvný sloup Block
C, pozn. redakce) uprostřed
vozovky. Jen škoda, že ho někteří vzali jako výzvu a objíždějí
ho po upravené krajnici, kterou
na závěr firma EKOSTAV a.s.
zavezla zeminou a po úpravě
osela travním semenem. Další
novinkou je i to, že si procházející chodci mohou dopřát odpočinku u vody na lavičkách,
které jsou umístěny na třech
místech Mokré ulice. Možná
pro ně bude zajímavé sledovat,
až nově navezená krajnice nevydrží váhu auta objíždějícího
zábranu, a to skluzem zajede
do myčky s místním názvem
VeP
„Halda“.

Nová moderní kuchyň mateřské školy v provozu
Dokončení ze str. 1

Letmým pohledem do jídelníčku se dozvídáme, že i v prvním školním týdnu se dočkají
rajské omáčky s těstovinami,
kuřecího ragú, koblih, ale také
čočkové polévky, rybího filé,
zeleninových salátů, banánu a
rizota. Děti si určitě svoje oblíbená jídla najdou.
Novou kuchyni komentovala
také ředitelka mateřské školy
Jiřina Horáčková: „Kuchyň je

plně funkční, paní kuchařky
zvládly na jedničku obsluhu no-

vých spotřebičů i technologií. V
těchto dnech ještě ladíme drobnosti provozu. Dětem i nám dospělým chutnají jídla, která jsou
po přípravě v konvektomatu
nebo víceúčelových pánvích
plná chuti. Pro paní kuchařky
jsou největší odměnou spokojené děti, které si přijdou ještě
přidat a vzápětí vracejí prázdné
talířky.“
„Velmi děkuji vedoucí školní
jídelny paní Markétě Hočevaro-

vé a kuchařce paní Jiřině Kohoutové za pracovní nasazení,
se kterým před začátkem nového školního roku věnovaly svůj
volný čas tomu, aby vše proběhlo v první den příchodu dětí
hladce. Velmi děkuji též panu
starostovi za čas, který věnoval
mimo svoje četné povinnosti, dobrému průběhu stavby a
včasnému dokončení prací ve
školní kuchyni,“ doplnila na záVeP
věr paní ředitelka.
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Povídá se …

O čem jednala rada obce 15. 7. 2019

Zúžením vozovky v Hradecké ulici
obec znemožňuje parkování před
poštou místo toho, aby tam zajistila
parkování.
SKUTEČNOST: V roce 1990 rozhodla
tehdejší vláda, že budova pošty bude
odebrána z majetku obce a připadne
státu. Tedy pouze budova a pár metrů
po její pravé i levé straně. Již 15 let
vedení obce usiluje o získání oněch
kousků na zřízení přístupové cesty na
obecní pozemek za poštovní budovou. Mohlo by na něm být krásné parkoviště nebo by ho mohla obec prodat a za utrženou částku vybudovat
parkoviště na jiném místě. Paradoxně nyní vedení České pošty souhlasilo s uvolněním pozemku na pravé straně mezi poštou a bývalým truhlářstvím, tedy v době, kdy je na protější straně silnice zbudováno místo
pro přecházení. Tam vjezd už ale nelze z tohoto důvodu vybudovat, a
to ještě pomíjíme skutečnost, že Česká pošta chce za těch pár metrů
250 000 Kč, místo odhadcem a obcí navrhnutých 110 000 Kč. Uvolnění
přístupu na druhé (levé) straně pošty, kde v současné době parkují poštovní vozy, řeší už mnoho let právníci. Ptejme se tedy České pošty, kde
zajistila svým klientům parkování!
Proč nezůstala Mokrá ulice průjezdná pro auta?
SKUTEČNOST: Mokrá ulice nebyla nikdy určena jako komunikace, po
které se bude po celé délce projíždět auty. Je cyklostezkou, jen od garáží
směrem k transformátoru je povoleno auty zajíždět, a to oběma směry.
Je to z důvodu, že chráněná historická památka Opatovický kanál má
příliš nestabilní břehy, které není dovoleno uměle zpevňovat kvůli rozšíření komunikace. Silniční zákon definuje vozovku pro auta širší než jsou
stávající 3 m, a tak je komunikace od garáží k mostku v ulici Ke Struze
určena pouze cyklistům a chodcům.

 schvaluje uzavření předloženého návrhu Nájemní smlouvy č. 159/2019 s nájemcem panem
M. J. na pronájem nebytových prostor – skladu,
které jsou součástí domu čp. 160, ul. Pardubická
o celkové výměře 33,60 m2 za nabídkovou cenu
52 Kč/m2/měsíc.
 schvaluje předložený návrh Dodatku č. 1 ke
Smlouvě o dílo č. 2019/01/1 o dodávce stavebních prací se zhotovitelem společností EKOSTAV
HK, s. r. o., na prodloužení termínu dokončení
díla (Rekonstrukce komunikace v ulici Mokrá) z
důvodu zjištění neúnosného podloží.
 schvaluje předložený návrh Smlouvy o dílo č.
2019/07/1 o dodávce stavebních prací se zhotovitelem společností EKOSTAV HK, s. r. o., na
provedení stavebně-montážních prací a dodávek
na akci „Parkovací stání u ZŠ Opatovice n/L“ a
„Chodník podél budovy ZŠ Opatovice n/L“ v hodnotě 229.179 Kč vč. DPH a 374.015 Kč vč. DPH.
 bere na vědomí informaci starosty obce o vyúčtování poskytnuté programové účelové dotace
z rozpočtu Pardubického kraje na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDH
na rok 2019 ve výši 25.000 Kč na nákup batohu s
vybavením na lesní požáry Rosenbauer II.
 ukládá starostovi obce přípravu dokumentů
souvisejících s návrhem na zřízení depozitáře
Letopisecké komise Opatovice nad Labem jako
podklad pro příští jednání Zastupitelstva obce
Opatovice nad Labem.
 bere na vědomí informaci starosty obce o výsledku jednání s provozovatelem lékárny ohledně dopadů realizace stavby Stavební úpravy pro
změnu v užívání části objektu v ul. Ke Hřišti 163,
Opatovice nad Labem na provoz lékárny a požadavek Státního ústavu kontroly léčiv na provedení
nutných dispozičních úprav v prostorách lékárny.

OKÉNKO DO HISTORIE – SOUTĚŽ
FOTOHÁDANKA ZE SRPNOVÉHO ČÍSLA



Jednalo se o obecní pozemek nazvaný „Na
Obci.“ V 19. století se zde těžila hlína na výrobu
cihel, z nichž se postavil místní cukrovar. Kolem
roku 1920 zde probíhala sokolská cvičení, v 30.
letech tu vzniklo fotbalové hřiště, které v 50. letech zaniklo. V 60. letech se místo stává pastvinou krav.
V roce 1973 navrhuje Vítězslav Perný vybudování fotbalového hřiště „Na Obci,“ 1975 vyměřil Václav Horák budoucí základy pro
stavbu kabin. Bylo na nich odpracováno přes 5000 brigádnických hodin a 1976 je stavba dokončena. Hřiště slouží do roku 2004, pak musí ustoupit výstavbě obchvatu. Na
přelomu let 2018 – 2019 proběhla demolice zbytků hřiště. Majitelem tohoto pozemku
se stává Česká republika – Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Podklady dodala
Letopisecká komise

Fotografii poznali 3 občané. Gratulujeme vítězi Janu Šlesingerovi.
Řešení zářijové hádanky opět posílejte na: podatelna@opatovicenadlabem.cz

 HÁDANKA NA ZÁŘÍ

4

100 let – knihovna kam se podíváš
22. července uplynulo právě
100 let od přijetí knihovnického zákona, který spustil vlnu
zakládání obecních knihoven
napříč tehdejším Československem. Zřízení knihovny
za účelem doplnění a prohloubení vzdělanosti všech
vrstev obyvatelstva bylo pro
obce povinností. Nezbytnost
zákona ukotvujícího účel a
fungování knihoven se za
100 let prokázala nesčetněkrát a bez něho by knihovny
nebyly jedním ze stálých pilířů společenského života obcí
a měst.
Co nás dnes udiví a pobaví je požadavek tehdejšího
Ministerstva školství, aby z
knihoven byly vyloučeny závadné knihy, jako například
„krváky, detektivky a indiánky,“ neboť nevhodně dráždily fantazii čtenáře. Přínosem
naopak bylo základní půjčování zdarma, což je zachováno doposud (neplést si s
registračními poplatky a jinými zpoplatněnými službami
knihovny).
Kolik je u nás vlastně veřejných knihoven? Na každých
2000 obyvatel jedna, celkem
V ČR přibližně 5000. Jsme
na tom tedy lépe než EU jako
celek, kde je na 10 000 obyvatel 1,3 knihovny.
A jak je to s historií té naší?
První knihovnu zde založil v
roce 1895 spolek Občanská
beseda v hostinci U Šanderů,
takže Opatovice nad Labem
předběhly povinnost zřizovat
knihovny v každé obci o 24
let! „Četlo se pilně, a to knihy
obsahu historického, z doby

slávy a utrpení českého národa,“ zapsal tehdejší knihovník Josef Kadet. Opatovické
knihy se půjčovaly i do okolních slabších knihoven – do
Vysoké nad Labem, Dřítče,
Pohřebačky a Čeperky. Na
nákup nových knih obec přispívala každoročně 1000 Kč.
V roce 1928 se knihovna stěhuje do 2 místností obecního
domu. V té době má ve fondu
1671 knih. Téměř všichni knihovníci, kteří se v knihovně
vystřídali, byli muži - učitelé.
V roce 1942 byl gestapem
zatčen a vzápětí na Zámečku
popraven knihovník František Nyklíček. Dar 10 000 Kč,
který vdově věnovali dělníci firmy Albis, věnovala paní
Nyklíčková knihovně. V roce
1946 se příspěvek Místního
národního výboru zvýšil na
4 000 Kč, naše knihovna se
stala vzorem okolním obcím

a získala dokonce 3. místo v
soutěži venkovských knihoven českého severovýchodu.
Po roce 1955 se knihovna
stěhuje do vily Nohejlových,
později do domu Šimonových.
V té době se počet svazků
knihovny pohybuje kolem
1 800 knih, počet výpůjček
cca 1 500 a počet čtenářů je
150. V roce 1972 se knihovna přemisťuje do staré školy
na čp. 29. Knihovnu v roce
1981 přebírá Věra Pečenková, současná knihovnice. V té
době všechny veřejné knihovny pardubické oblasti spadají
pod Okresní knihovnu Pardubice, která hradí nákupy knih i
mzdy knihovníků. Opatovická
knihovna se stává střediskovou a zajišťuje metodickou
pomoc i zásobování putovními soubory knih knihovnám v
okolí jako například knihovně
v Pohřebačce, Libišanech,

Podůlšanech, Čeperce a Hrobicích. Knihovní fond Místní
lidové knihovny v Opatovicích
nad Labem postupně vzrůstá
z 10 000 knih v roce 1981 na
téměř 12 000 v roce 1995.
V tomto roce slaví opatovická knihovna 100 let vzniku
a vydává brožuru, která její
činnost mapuje. V roce 2002
se stává součástí Osvětové
besedy, později přechází přímo pod obec. Když se objekt
s čp. 29 na Pardubické ulici
mění v bytový dům, nachází
provizorní útočiště v bývalém butiku u Hájkových, kde
mají čtenáři k dispozici pouze
22 % fondu, neboť většina
knih je uložena na faře. Knihy zároveň zdražují, stoupá
zájem dětí o počítače, a to
vše se projevuje na poklesu
výpůjček. Od roku 2003 má
snad už poslední umístění,
a to v rekonstruovaných prostorách bývalých kasáren na
adrese Neplachova 206. Prostory knihovny jsou postupně
vybaveny novým, na míru
vyrobeným nábytkem, počítačovou technikou i nezbytným
internetem. Obecní knihovna
Opatovice nad Labem přestává být střediskovou knihovnou a zajišťuje knihovnické
služby jako knihovna samostatná. Kromě základní služby
půjčování knih zde probíhají
různé akce hlavně pro děti.
Věra Pečenková
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Pohřebačský jarmark 2019

O čem jednala rada obce 26. 8.

V naší obci se stalo už tradicí pořádání jarmarku lidových řemesel a umělecké tvořivosti na
svátek sv. Václava, tj. 28. září. Pro pořádající
spolek Život na vesnici to vždy znamená, že
hlavně konec prázdnin a celý měsíc září je obdobím, ve kterém se nejvíce finišuje.
Pohřebačský jarmark každoročně navštíví
nejméně tři tisíce návštěvníků. Lákají je nejen
stánky více než stovky trhovců, bohaté občerstvení, atrakce pro děti, ale i vystoupení umělců
různých žánrů na dvou pódiích. Od počátků jsou
nedílnou součástí jarmarku ukázky lidových řemesel a tvořivosti. Žáci středních řemeslných
škol obou krajů zde představují své obory, dovednost českých rukou a stále živou tradici našich řemesel.
Loňský ročník byl rekordní – přes čtyři tisíce
návštěvníků. Uspořádali jsme ho jako setkání
obyvatel Pardubického a Královéhradeckého
kraje přímo na hranici krajů, kde naše obec leží.
I přes letitou rivalitu obou krajských měst se
atmosféra celé akce nesla v přátelském a pohodovém duchu. Což bylo ostatně cílem, kterého bychom chtěli dosáhnout i v tomto roce.
Patronem letošního, již 9. ročníku, bude stříbrný olympionik, mistr světa v hodu diskem
Imrich Bugár, který se ženil v Hradci Králové a má chalupu v Kuněticích na Pardubicku.
Chystáme také bohatý hudební i zábavný program:
Vše začne slavnostním zahájením na podiu na návsi v 10 hodin. Přijede kníže Václav
s družinou. Vystoupí také Imrich Bugár.
Svůj prostor tradičně dostanou i děti z mateřské a základní školy v Opatovicích nad Labem.
Do rytmu známých autorských písní vtáhne český zpěvák a hudební skladatel David Deyl.
Následovat bude vystoupení zpěvačky Milušky Voborníkové a koncert Věry Martinové se
skupinou. První dáma české country zastoupí Petra Spáleného, který musel před několika dny
kvůli nečekaným zdravotním komplikacím vystoupení zrušit. Pop-rockové návštěvníky jistě
potěší vystoupení chlumecké kapely Natřije. Souběžně bude probíhat program i na podiu u
zvoničky, který zahájí představením pro děti Inka Rybářová. Následovat pak bude muzikálový
zpěvák Jaroslav Parči. Milovníky folku jistě potěší vystoupení advokáta Ivo Jahelky. Kdo má
rád dixieland, bude se určitě těšit na hradeckou Zelenou sedmu.
Po celou dobu akce je návštěvníkům k dispozici rozsáhlé tržiště s nejrůznějším sortimentem
zboží, občerstvení, atrakce pro děti a ukázky lidových řemesel a umělecké tvořivosti.
Programem na obou pódiích budou celý den provázet bývalý rozhlasový redaktor a tradiční
moderátor jarmarku Radek Šejvl, zpěvák Nathaniel Filip a první dáma české politické satiry
Zuzana Bubílková.
Radek Šejvl
I letos se na vás moc těšíme.

 projednala předloženou cenovou
nabídku na opravu veřejného osvětlení v obci Opatovice n/L – ul. Na Hrázi
od zhotovitele společnosti Elektro Kohout s. r. o. a pověřuje starostu obce
Ing. Pavla Kohouta k rozhodnutí o uzavření Smlouvy o dílo za celkovou nabídkovou cenu 432.505,40 Kč bez DPH.
 na základě předloženého Záznamu
o posouzení a hodnocení nabídek podaných v rámci veřejné zakázky malého
rozsahu pod názvem „Oprava povrchu
stávajících komunikací a zpevněných
ploch ve vnitrobloku za č.p. 232-233,
Opatovice n/L “ rozhodla, že nabídka č. 3
podaná uchazečem společností EKOSTAV HK, s. r. o. s nabídkovou cenou
1.518.263 Kč bez DPH splňuje podmínky výběrového řízení.
 rada obce bere na vědomí informaci
starosty o vydaném Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
ve věci schválení nejvyššího povoleného počtu žáků v Základní škole Opatovice nad Labem, a to na 514 žáků s účinností od 1. 9. 2019.
 rada obce bere na vědomí informaci
starosty o vydaném Rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje, ve
věci navýšení nejvyššího povoleného
počtu stravovaných ve školském zařízení na 514 s účinností od 1. 9. 2019.
 schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru od společnosti WOMEN
FOR WOMEN, o. p. s., v rámci projektu
Obědy pro děti na školní rok 2019/2020,
a to v období od 2. 9. 2019 do 30. 6.
2020. Celkem se jedná o dar ve výši
53.932 Kč.
 bere na vědomí informaci starosty
obce o schválení finančního příspěvku od
Ministerstva životního prostředí ve výši
1.563.679,97 Kč na realizaci akce pod
názvem Oddělený sběr Opatovice n/L.



členvýkonnéhovýboruŽivotnavesniciz.s.

Přání všeho nejlepšího
Jen dva roky do stovky chybí paní Marii Půlpánové, která jako nejstarší
občanka Opatovic nad Labem v srpnu letošního roku oslavila neuvěřitelných 98, a to v dobré náladě, zdravá, čilá a usměvavá. Je ve skvělé kondici
a těší se dobrému zdraví. Sice trochu hůře slyší, ale stále čte noviny bez
brýlí a zajímá ji dění ve světě i v naší obci. V poslední době měla velkou
radost z nového chodníku a hned si ho šla s chodítkem vyzkoušet. Velkou
oporou je jí její syn a vnučka s dětmi. Společnost jí také dělají kočička
a černá fenka, která si k ní často přijde pro pohlazení. Hodně zdraví a
energie jí do dalších let popřáli za celou obec starosta Pavel Kohout a
zastupitelka Věra Müllerová. Při pohodovém setkání nechyběl ani fotograf pan Jaromír Chudý. Paní Půlpánová není ale jediná,
která překročila devadesátku. Mezi devadesátnicemi není jediná ani se jménem Marie. Mezi letošními 13 oslavenkyněmi je Marií 6.
Devadesátku letos nepřekročil žádný muž, ale pokud mu bude přát nadále zdraví, příští rok se tento jubilant přidá k ženám. Všem
VeP
letošním oslavencům přejeme hodně zdraví a energie do dalších šťastných let.
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Tour de Opatovice nad Labem 2019
Tradičně první sobotu v září
se uskutečnil letos již 16. ročník
akce Tour de Opatovice.
Vyjížďky se zúčastnilo více
jak 40 příznivců velocipedů a
torpéd z různých krajů republiky, a to i přes nepříliš optimistickou předpověď počasí. Mezi
obcí Libišany a místní částí
„Mrcolanda“ proběhl klasický
závod. Nejrychlejším v kategorii mužů byl hronovský Jan Kropáček, v kategorii dětí to byl přespolní Jan
Kněžour a nejrychlejší v kategorii žen bylo
kvarteto Růžičková, Jetmarová, Kovalčíková a Vašatová.
Mimo klasický závod mezi odpočívkami
pořadatelé zajistili pro účastníky program ve
formě soutěží v Čeperce a v Pohřebačce.
I tyto soutěže byly vyhodnoceny a po dojezdu do cíle nejlepší soutěžící odměněni.
V cíli každý z účastníků dostal minimálně

tradiční pamětní list, upomínkový předmět
a mohl uplatnit poukázku na chutný guláš.
Vzhledem k deštivému počasí namísto plánované kapely Čtyřválec proběhlo závěrečné posezení jen s reprodukovanou hudbou
a byly promítány fotografie z loňských ročníků. Všem zúčastněným blahopřejeme ke
zdárnému výkonu a děkujeme za účast. Za
tým pořadatelů z 1.VPCR byl ročník hodnoDavid Švajdler
cen úspěšně.

Memoriál Jaroslava Dostála a Karla Dvořáka - 37. ročník
turnaje mužů v národní házené
V sobotu 17. srpna 2019 se uskutečnil ve
sportovním areálu TJ Sokol v Pohřebačce
přípravný turnaj mužů v národní házené.
Už tradičně se akci podařilo obsadit vynikající konkurencí, mimo jiné přijel úřadující
Mistr České republiky TJ Přeštice. Turnaje
se zúčastnily 4 družstva z 1. ligy a 2 týmy
druholigové. Svoji kvalitu potvrdily Přešti-

ce, které s jistotou turnaj vyhrály, a to před
domácími Opatovicemi n/L a příjemným
překvapením z Ostopovic u Brna. Mezi
nejlepšími hráči turnaje byl vyhodnocen
zároveň nejlepší útočník, opatovický Vojta Práchenský.
Mezi zápasy turnaje došlo k malému ceremoniálu, kdy na hrací plochu nastoupil

V ŘÍJNU Z NOVÉ AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY
Točna u Albisu je hotova a připravena na zajíždění linkových
autobusů směrem na Pardubice i Hradec Králové.
Nová zastávka se bude jmenovat Na Točně.
I když tam zatím nestojí zastřešená autobusová zastávka,
od 15. října 2019 tam budou linkové autobusy již zajíždět
a nabírat cestující. Ke stejnému datu budou definitivně zrušeny
původní zastávky „Albis.“ Stávající přístřešek bude zbourán.

úspěšný tým opatovických žen, který převzal pohár a zlaté medaile za 1. místo ve
druhé lize žen v uplynulém ročníku. Kromě
týmu mužů se tak budou nejvyšší soutěže
v národní házené účastnit, poprvé v historii, i opatovické ženy.
Za TJ Sokol Opatovice nad Labem
Radek Kubelka

MOŠTÁRNA OVOCE V POHŘEBAČCE
zahájila v pondělí dne 2. září 2019

MOŠTOVÁNÍ
Cena 6 Kč vč. DPH za litr vylisovaného moštu.
Moštárna bude otevřena pro zákazníky i každé další
pondělí od 14:00 do 17:00 hodin.
Informace na tel. 732 831 260
(p. Kohout)
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Výstava drobných zvířat Pohřebačka 2019
První srpnový víkend měla možnost veřejnost, chovatelé i děti vidět 40. jubilejní výstavu drobných zvířat v Pohřebačce. Výstava je v
místě pro chovatele určitým svátkem, vrcholem snažení a ukázkou činnosti a šlechtění drobných zvířat v základních odbornostech - králíci,
holubi a drůbež s různými barevnými rázy.
Přehlídka byla časově proti předešlým rokům posunuta z důvodu růstu a vývoje dostatečného počtu mláďat (například králíci, aby dostali
přidělené body posuzovatelem, musí splňovat stáří minimálně 5 měsíců). Rozhodnutí to bylo správné už proto, že na výstavu se sešlo téměř 400 ks zvířat od 50 vystavujících, převážně z místa a okolních okresů. Návštěvníci zavítali do Pohřebačky až z Broumovska, Havlíčkobrodska, Šumperska a dalších míst. Součástí ukázky byla tradiční soutěž 26. ročníku, mezi chovatelskými spolky Neděliště, Dolany,
Lhota p/L a domácí Pohřebačkou. Soutěžní výstava se konala letos jako
druhá v pořadí po Lhotě
p/L a pořadatelé byli potěšeni hojnou účastí i rádi
přivítali při prohlídce více
mladých lidí a dětí.
Všem přálo počasí, bylo
co obdivovat i konečné
výsledky soutěžení potěšily domácí vystavovatele. Zástupci Pohřebačky
zvítězili v kategorii králíci
a holubi i v celkovém součtu bodů. V odbornosti
drůbež se umístili na 4.
místě, a to bohužel vlivem současného snížení
počtu chovů. Vítězi kolekcí králíků a holubů se stali
domácí chovatelé Pavel
Starý a Jaromír Pitaš.
Ceny za nejlepší vítězná zvířata obdržela také
mladá chovatelka Michaela Stará, Lubomír Janko,
Jan Václavík, František
Svatoň a Jiří Cik. Soutěž
pokračovala další výstavou v Nedělištích a skončila na přelomu srpna a
září v Dolanech. Pohřebačští chovatelé věří, že
udrží dobré výsledky i na
konci soutěže letošního
ročníku.
Závěrem lze konstatovat, že jubilejní výstava
se pohřebačskému spolku s více jak padesátiletou tradicí vydařila a snad
i líbila veřejnosti. Rádi
bychom kromě návštěvníků výstavy mezi sebou
třeba přivítali i zájemce
o chov i následné členství. Poděkování patří
členům spolku i chovatelským příznivcům, kteří
pomáhají zvládnout úkoly
související s přípravou a
uspořádáním výstavy.
František Svatoň, jednatel
ZO ČSCH Pohřebačka
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Zahájení školního roku 2019 - 2020

Nový pavilon, natěšení prvňáčci, hrdí zaměstanci školy a spokojený
starosta obce, takové bylo 2. září 2019 zahájení nového školního roku.

23. ročník fotbalového memoriálu

10. 8. 2019 proběhl tradiční Memoriál Mirka Kohouta a Jirky Krále. Ve vyrovnaných zápasech si vítězství odneslo mužstvo Sokol Staré Hradiště.
OPATOVICE DNES - občasník obce Opatovice nad Labem, ročník XXII. Registrováno u Ministerstva kultury ČR pod registračním číslem MK ČR E 11520. Vedoucí redakční rady Pavel Kohout,
texty VeP a grafická úprava VD, fotografie archiv obecního úřadu. Uzávěrka tohoto čísla 10. 9. 2019. Tisk a distribuci zajišťuje Obecní úřad Opatovice nad Labem. Redakční uzávěrka příštího
čísla bude 10. 10. 2019. Vaše příspěvky, náměty a názory můžete předat na obecním úřadu, vhodit do schránky u vchodu do jeho budovy nebo zaslat na email: podatelna@opatovicenadlabem.cz

