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Změny v odpadovém hospodářství se dotknou
všech a ani pejskaři nepřijdou zkrátka
I přes snahu obce zmírnit
dopad zvýšených
nákladů na likvidaci
odpadů, se zdražení
nevyhneme. Změny jsou
i v poplatcích za psy.
To, že si globálně už s odpady vzniklými činností člověka
nevíme rady, z médií slyšíme
prakticky denně. Naše civilizace produkci obrovského
množství odpadu sebou nese,
ale nikdo nechce, abychom
se vrátili do hliněných chýší
a jedli kořínky a bobule. To ale
neznamená, že bychom měli
ve smysluplné likvidaci všemožných odpadů polevovat.
Naopak. Třídit odpad pořád
smysl má. I když další zpracování vytříděných druhotných
surovin levné není, pořád je
podstatně levnější než netříděný odpad odvážet na skládky. Ukládání takového odpadu
stojí každý rok víc a víc, rostou
ceny pohonných hmot, do ceny
likvidace netříděného odpadu
je třeba započítat i pořízení
a servis vozidel a mzdy za-

městnanců TS. Naše obec se
snažila tyto náklady vybalancovat, aby se nemuselo přistoupit
k nepopulárnímu a razantnímu
zdražení poplatků vázaných
k likvidaci odpadů. Dá se říci,
že se stále ještě daří, i když
jen do určité míry, a tak vedení obce muselo k určitému
navýšení poplatků za likvidaci
odpadů a k dalším změnám
v roce 2020 přistoupit.
Vezměme to popořadě. Od
1. ledna 2020 bude zvýšen
poplatek za odpady (místní
poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
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– pozn. redakce) z 500 Kč na
560 Kč na osobu a rok. Zaniká úleva pro osoby starší
70 let. Těmto obyvatelům
s trvalým bydlištěm v naší obci
bude zdražení a ztráta úlevy
kompenzována
poukázkami
na nákup zboží v prodejnách
COOP v ceně 200 Kč. Poukázky obdrží od pracovníků obce
zároveň s blahopřáním vždy
kolem termínu svých narozenin.
Určitá osvobození a úlevy
se nadále poskytují držitelům
průkazu ZTP nebo ZTP/P, osobám umístěným v domovech
důchodců, dětských domovech
apod. Podrobněji viz vyhlášky
obce. Důležité je každoroč-

ně podat žádosti o tyto úlevy
do 31. března nebo do 90 dní
od vzniku nároku. Prodlením
nárok na úlevu a osvobození
zaniká.
Nárok na velikost a četnost
vývozu černých, popřípadě kovových popelnic na netříděný
odpad zůstává stejný jako minulé roky. Je to 60 l na osobu
a měsíc. Stejné je to s možností připlatit si na četnost svozu
nebo velikost nádoby. Novinkou je možnost požádat si
o hnědou popelnici na svoz
bioodpadu, za jejíž pronájem
a svoz už občan v roce 2020
platit nebude.
Pokračování na str. 2

Slovo starosty
Zamířil jsem se svým vnukem na hřiště v areálu kasáren. Spokojeně vyzkoušel všechny atrakce a já byl také spokojený.
K hřišti jsem šel po novém chodníku a představoval si, jak bude
tohle zákoutí dokonalé, až se zazelená nově urovnaný a travním semenem osetý prostor u chodníku. Jak se tak kochám,
vidím, že se blíží skupinka chlapců a míří si to přímo přes to
čerstvě oseté místo. Mládenci si mě také všimli,
přehodnotili svoji trasu a způsobně se vydali oficiální vydlážděnou cestou. V tuhle chvíli má přítomnost sotva klíčící trávník zachránila. Copak
musím stát u každé nově oseté plochy, zasazeného stromu, kontejneru na odpad, nově omítnutého domu, abych svou přítomností odháněl
ty, kteří se k veřejnému majetku neumějí
ohleduplně chovat?
Ing. Pavel Kohout
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Změny v odpadovém hospodářství se dotknou všech
Dokončení ze str. 1

Určité změny čekají také majitele a chovatele psů. O povinnosti opatřit psa mikročipem
jsme se zmínili už v minulém
čísle zpravodaje, opětovně i
nyní v článku „Povinnosti majitelů psů v naší obci.“ Další
podrobnosti najdete v nové
vyhlášce obce. Poplatek za
držení 1 psa staršího 3 měsíců bude 500 Kč, za druhého a dalšího psa 750 Kč,
u držitele staršího 65 let je
poplatek za 1 psa 150 Kč, za
druhého a dalšího 200 Kč.
Obec poskytuje osvobození
od poplatku podobně jako u
odpadů, viz vyhláška obce, a
dále úlevy všem držitelům psů

v rodinných domcích ve výši
350 Kč (1 pes) nebo 550 Kč
(druhý a každý další pes). Novinkou je úleva ve výši 150 Kč
každému držiteli psa, který v
daném roce zaeviduje v Opatovicích nad Labem jeho mikročip. Zjednodušeně řečeno,

OKÉNKO
POLICIE
Vážení spoluobčané, rádi bychom vás
informovali o úředních hodinách Obecní
policie Opatovice nad
Labem, a dále jak postupovat, pokud
Obecní policie není přítomna.
Jak již bylo zmíněno v předcházejících číslech zpravodaje, činnost
Obecní policie Opatovice n/L byla
znovu obnovena dnem 1. 9. 2019,
a nyní policejní službu v naší obci vykonávají dva strážníci. Obecní policie
nezajišťuje nepřetržitou čtyřiadvacetihodinovou službu. Úřední hodiny
obecní policie pro osobní jednání se
strážníky (dotazy, oznámení, podněty, žádosti o spolupráci, řešení přestupků apod.) jsou v pondělí 14:00
– 17:00 hodin (mimo státní svátky)
na služebně obecní policie, která se
nachází v budově Obecního úřadu
Opatovice nad Labem. Jednání mimo
úřední hodiny je možné po předchozí telefonické dohodě se strážníky.
Mimo tyto úřední hodiny se může
stát, že strážníky na služebně nezastihnete, a to z důvodu plnění služebních úkolů. Můžete se na ně ale obracet na služebním telefonním čísle:
603 453 331.
Pokud obecní policie není přítomna
a jste v situaci, kdy je ohrožen život,
zdraví či majetek, neprodleně volejte
tísňovou linku Policie ČR 158.
vrch. prap. Mgr. Miroslav Kucej

poplatník, který bydlí v rodinném domku a nahlásí na pokladně obecního úřadu kód
mikročipu svého psa, nebude za jeho držení platit nic.
Obyvateli bytového domu se
za těchto podmínek také sníží poplatek za psa na 350 Kč.

Žádáme všechny držitele psů,
aby kromě kódu mikročipu svého psa, doloženého příslušným
dokumentem z veterinární ordinace, nahlásili na pokladně OÚ
také, do kterého registru svého
psa nechali zapsat a dále bližší
informace k identifikaci psa, o
které vás požádají pracovnice
pokladny.
Znění nových vyhlášek obce,
platných od 21. 11. 2019, týkajících se odpadů a psů naleznete na kamenné desce na OÚ,
do 6. 12. 2019 na elektronické
úřední desce pod odkazem: https://opatovice.imunis.cz/edeska/ a na začátku ledna 2020 na:
https://opatovicenadlabem.cz/
obecne-zavazne-vyhlasky. VeP

Povinnost majitelů psů v naší obci
Vážení spoluobčané, v tomto příspěvku
obecní policie bychom vás rádi informovali o
některých povinnostech majitelů psů plynoucích z obecně platných právních předpisů.
Pořízení štěněte je jistě radostnou událostí,
majitelům však přináší řadu povinností. Mezi
ty základní patří povinnost přihlásit se do
evidence chovatelů psů a nechat psa očkovat proti vzteklině.
Od 1. ledna 2020 navíc vstoupí v účinnost
novela veterinárního zákona č. 166/1999 Sb.,
v platném znění, se kterou vznikne chovatelům povinnost označit svého psa mikročipem. Zároveň bude od 1. ledna 2020 povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze
v případě, že je pes označený mikročipem.
Od tohoto data by měl být na území České republiky označený každý pes. Štěňata
musí být označena mikročipem nejpozději
v době prvního očkování proti vzteklině (tedy
nejpozději v půl roce věku). Podrobnosti
k povinnému čipování psů naleznete na
webových stránkách Státní veterinární sprá-

vy: www.svscr.cz.
Nelze však opomenout také další povinnosti majitelů psů dle obecně závazných
vyhlášek naší obce, konkrétně dle vyhlášky
č. 2/2012, o veřejném pořádku (Čl.4), a dále
dle aktualizované vyhlášky o místním poplatku ze psů. Úplné znění vyhlášek a nařízení
Obce Opatovice nad Labem je k dispozici
v elektronické podobě na obecních webových stránkách: www.opatovicenadlabem.cz,
případně v listinné podobě k nahlédnutí
na Obecním úřadě Opatovice nad Labem.
V neposlední řadě další právní normou,
která se v konkrétních ustanoveních přímo
dotýká majitelů psů a dalších zvířat, je také
zákon č. 89/2012 Sb., v platném znění (Občanský zákoník).
Vážení spoluobčané, děkujeme vám za
zodpovědný přístup k vašim psím miláčkům,
a přejeme vám mnoho radosti ze společně
strávených chvil s nejlepším přítelem člověka, a to nejen v čase předvánočním.
Vaše obecní policie

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ V KOSTELE SV. VAVŘINCE
24. 12. 2019 od 13.00 do 15.00 hod. se na vás těšíme na již tradičním vánočním
setkání spojeném s výstavou betlémů v kostele sv. Vavřince v Opatovicích n/L.
Letos po nějakém čase obnovíme postavičky z Opatovického betléma. Přineste s sebou
vlastnoručně vyrobenou postavičku cca 10 cm velkou připevněnou na špejli
a budete si ji moci postavit do našeho betléma.
„Pojďme až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, jak nám Bůh oznámil.“ Lk2

24. 12. 2019 - Půlnoční mše - 21.00 hod
25. 12. 2019 - Hod Boží vánoční - mše - 9.00 hod
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Násilná smrt dvou mužů v Opatovicích nad Labem
V den, kdy celá republika
žila více či skromněji oslavami
30. výročí Sametové revoluce,
v 21 hod. hlásila SMS starostovi obce mimořádnou událost. Opatovice nad Labem
se vzápětí rozsvítily majáčky
a rozezvučely houkačkami záchranářských a policejních aut.
V nelegální ubytovně byli nalezeni v krvi dva muži z Ukrajiny.
Utrpěli těžká bodná zranění
a oba byli v bezvědomí. Ani
přes resuscitaci, která trvala
půl hodiny, a při které spolupracovali i členové SHD Opatovice nad Labem, se nepodařilo
záchranářům muže oživit. Místem se začali pohybovat kriminalisté v bílých kombinézách
a začal proces ohledání místa,
kdy nevynechali ani popelnice
v okolí. Muž, který s největší
pravděpodobností držel nůž

a oba své ,,kolegy“ smrtelně
zranil, uprchnul hned po činu.
Jednalo se o 32letého Ukrajince, po kterém policie vyhlásila okamžité pátrání a také byl
vzápětí, hned v noci na úterý
chycen v okamžiku, kdy se pokoušel uprchnout autobusem
přes Polsko na Ukrajinu. Poli-

cie nyní ve spolupráci s Krajským státním zastupitelstvím
v Hradci Králové zahajuje proces vydání podezřelého do
České republiky.
Samotný starosta obce Pavel
Kohout byl tímto nálezem zděšen a navíc nemile překvapen
a zaražen, když se zjistilo, že

haly naproti bytovému domu
čp. 182 v Hradecké ulici slouží jako nelegální ubytovna.
„Vůbec jsme o tom nevěděli,
podle našich informací měl
objekt sloužit ke zcela jiným
účelům,“ nechal se slyšet starosta. Také si postěžoval na
nemožnost kontrolovat takováto zařízení. „Nejsem si vědom
toho, že bych jako starosta měl
nějaké právní nástroje, abych
byl schopen zjistit, kde ti lidé
bydlí,“ doplnil. Evidentně bude
třeba větší součinnosti s cizineckou policií, na což se chce
místní radnice nyní zaměřit.
Přitom za poslední roky s cizinci v Opatovicích nad Labem
žádné velké problémy nebyly.
S místními vycházeli dobře,
maximálně se pohádali mezi
sebou, nebo trochu posilněni
VeP
alkoholem poprali.

OKÉNKO DO HISTORIE – SOUTĚŽ
FOTOHÁDANKA Z ŘÍJNOVÉHO ČÍSLA



Na fotografii můžeme vidět zatrubnění tzv. Libišanského potoka, který odvádí vody z rašelinišť v okolí
obce Libišany do Labe na katastru Opatovic nad
Labem. Zatrubnění se provádělo při výstavbě staré
„Hradubické,“ a to koncem sedmdesátých let minu-

lého století. V pozadí jsou domy čp. 4 a 313.

Podklady dodala Letopisecká komise

Tentokrát bylo hádání jednoduché, fotografii poznalo 5 občanů. Prvním z nich byl
František Svatoň, kterému gratulujeme.
Řešení listopadové hádanky přineste nebo pošlete na: podatelna@opatovicenadlabem.cz

 HÁDANKA NA LISTOPAD
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Dokončení zateplení bytového domu v Jozífově ulici
Stejně jako bytový dům s
čp. 380 - 381 v Hradecké ulici,
tak i o trochu větší bytový dům
s čp. 377 - 379 v Jozífově ulici
je dokončen. Konkrétně zateplení celého objektu spojené s
dalšími nezbytnými úpravami
a rekonstrukcemi. Projekt snížení energetické náročnosti
bytového domu zahrnoval aplikaci kontaktního zateplovacího systému na obvodové zdi,
zateplení stropu nad 4. NP,
rekonstrukci a zateplení lodžií
a výměnu všech výplní otvorů. Vlivem špatných tepelně
technických vlastností budovy
docházelo k promrzání podlah bytů v 1. NP, výskytu plísní
v bytech, praskání podlah lodžií a k velkým tepelným ztrátám střešní konstrukcí. Byl tedy
nejvyšší čas, objekty z roku
2000 revitalizovat.
Zahájení prací firmou BW
– Stavitelství, s.r.o. proběhlo
27. června 2019. Projekt byl,
stejně jako v případě zateplení bytového domu v Hradecké

ulici, spolufinancován Evropskou unií, a to přes Integrovaný
regionální operační program.
Předpokládané náklady se blížily 15 milionům, z toho dotace
dosáhly téměř 6 milionů korun.
I tento bytový dům dostal fasádu v kombinaci šedé s karmínovými prvky, bylo zde instalováno 20 zcela nových balkonů.
Vyměňovala se všechna okna,
kterých bylo, vzhledem k 24 bytovým jednotkám, celkem 107.

Výměny se dočkalo i 6 venkovních dveří, a to z čelní i zadní
strany domu. Svody dešťové
vody kolem celého domu jsou
měděné, i když se jejich nynější
zářivá barva časem ztlumí, budou tyto kvalitní svody dlouho
odolávat všem povětrnostním
podmínkám. I na tomto domě
se musela firma věnovat zateplení půdních prostor, rozsáhlejší rekonstrukci mansard a navíc
i instalaci nového hromosvodu.

Aby se zamezilo vsakování
dešťové vody do základů domu,
firma BW-Stavitelství instalovala před čelní stranu domu do
terénu vsakovací galerii, která
pojme až 16 m3 vody.
Po úspěšné kolaudační prohlídce provedené stavebním
úřadem byla dokončená stavba 11. listopadu 2019 předána
obci a my opět přejeme nájemníkům pohodlné bydlení v krásVeP
ném domě.

Blahopřání vitální seniorce!
Paní Věra Slivková oslavila v plné kondici
v polovině listopadu 94. narozeniny.
Kromě rodiny jí všechno nejlepší a další roky
v pohodě a zdraví popřál starosta obce Ing. Pavel Kohout
a knihovnice Věra Pečenková.
Ke gratulantům se přidal, a zároveň paní Slivkovou
i vyfotografoval, pan Jaromír Chudý.

O čem jednala rada obce 14. 10. 2019

 Projednala zprávu Krajského úřadu Pardubického kraje OPŽP

– Oddělení integrované prevence týkající se zahájení zjišťovacího
řízení k záměru „Průmyslový park Opatovice nad Labem“ a ukládá
starostovi obce předložit tuto zprávu zastupitelům obce Opatovice n/L.
 Projednala cenovou nabídku na opravu zpevněné plochy před
VMP STAVEBNÍ TECHNIKA od zhotovitele EKOSTAV HK, s.r.o.
a pověřuje starostu obce k vystavení objednávky za celkovou nabídkovou cenu 45.702,60 Kč bez DPH.
 Na základě předloženého Oznámení o výsledku výběrového
řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Opatovice nad Labem – Dopravní automobil“ rada obce rozhodla, že
nabídka č. 1 podaná uchazečem společností WISS CZECH, s.r.o.
s nabídkovou cenou 996.300 Kč bez DPH splňuje podmínky výběrového řízení a pověřuje starostu k rozhodnutí o uzavření kupní
smlouvy.
 Schvaluje podání žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu

SFDI pro rok 2020 Státnímu fondu dopravní infrastruktury na realizaci stavby pod názvem Rekonstrukce chodníku do Pohřebačky,
Opatovice nad Labem.
 Schvaluje předložené návrhy smluv o zajištění hudební produkce v termínu 20. 10. 2019 na akci „Koncert v kostele sv. Vavřince“,
na akci „Rozsvícení vánočního stromu v Opatovicích nad Labem“
v ul. Ke Hřišti, v termínu 1. 12. 2019 a zajištění hudební produkce
v termínu dne 7. 2. 2020 na akci „XIV. Reprezentační ples obce
Opatovice nad Labem“ ve Společenském domě s dodavatelem
panem Karlem Houdkem a pověřuje starostu obce Ing. Pavla Kohouta k podpisu uvedených dohod.
 Schvaluje předložený návrh Darovací smlouvy č. 218/2019
s dárcem společností Elektrárny Opatovice, a.s. ve věci darování
finančního daru ve výši 200.000 Kč za účelem týkajícím se školství, konkrétně na dokumentaci k územnímu řízení pro dostavbu
a uzavření školního komplexu pavilonem C2 v areálu základní ško-
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Průklest porostů u D 11 a D35
Ředitelství silnic a dálnic ČR
(dále jen ŘSD) v souladu s
§ 8, odst. 2 zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny
a vyhláškou č.189/2013 Sb.,
§ 3, oznamuje zahájení probírek porostů na svazích přilehlých k tělesu dálnice D11, které
jsou v majetkové správě ŘSD
a jsou na katastrálním území
naší obce.
Stávající porosty na svazích
dálnice jsou velmi přehuštěné,
vlivem nedostat-

ku světla se vytahují a dochází k oslabení stability porostů.
Probírkami budou odstraněny
zejména příliš vytáhlé, nahnuté nebo jinak znehodnocené
dřeviny, případně dřeviny ohrožující bezpečnost silničního
provozu. Cílem zásahu je porosty prosvětlit, zamezit
enormnímu růstu dřevin do výšky a výhle-

dově docílit stability porostů.
Probírky budou probíhat
v období vegetačního klidu od
20. 11. 2019 nejpozději do
31. 3. 2020. Budou prováděny pouze na pozemcích, které
jsou ve správě ŘSD. Vlastnictví
k pozemkům vyplývá ze Zákona č.13/1997 Sb. o pozemních
komunikacích. Budou prováděny probírky náletových dřevin, zejména břízy, olše,

borovice, modřínu, případně
dalších roztroušených dřevin
jako je topol, javor, lípa a jasan.
Na katastrálním území Opatovice nad Labem budou zásahy
prováděny na dálnici D35 v km
128,391 – 129,000. Nejedná se
o kácení ani o likvidaci zapojeného porostu dřevin nad 40 m2,
ale jen o probírky jednotlivých
náletových dřevin.
Ing. Petr Zima,
vedoucí SSÚD

Přelaďte na nový signál DVB-T2 včas!
To, že nás čeká přechod na nový digitální televizní signál, jsme už všichni zaregistrovali. Někdo už koupil novou televizi, někdo si
koupil set-top-box, nebo bude přijímat televizní vysílání pomocí satelitu nebo internetovou či kabelovou televizí. Možností, jak tuto
situaci vyřešit je více. Vypínání původního DVB-T bude postupné. Odstartuje 27. 11. 2019. Vysílače Pardubického kraje budou starý
formát končit 30. dubna 2020, ale vysílač Černá hora, který mnozí z naší obce využíváme z Královéhradeckého kraje, přejde na
nový formát již 7. ledna 2020. S jakýmikoli dotazy ohledně způsobu přeladění, termínů vypínání nebo jiných technických problémů
se můžete obrátit na tel. číslo 261 136 113, případě na e-mail info@ceskatelevize.cz. Podrobnější informace jsou dostupné i na
VeP
webu www.digict.cz.

POZVÁNKA NA OBECNÍ ZASTUPITELSTVO
ly v Opatovicích nad Labem.
 Schvaluje na základě předloženého návrhu 5 kandidátů za členy přestupkové komise.
 Projednala předloženou žádost od pana A. A. L. ve věci prodloužení doby pronájmu bytové jednotky č. 6, schvaluje uzavření
předloženého návrhu Dodatku č. 5 k nájemní smlouvě č. 287/2014
s nájemcem na pronájem a pověřuje starostu obce Ing. Pavla Kohouta k podpisu výše uvedeného dodatku.
 Ukládá starostovi, aby zaslal Výzvu k podání na plnění veřejné
zakázky malého rozsahu II. kategorie na stavební práce zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ čí zákon), pod
názvem „Oprava povrchu stávajících komunikací a zpevněných
ploch ve vnitrobloku za č. p. 240 - 241, Opatovice nad Labem“
těmto níže uvedeným uchazečům: Skanska DS, a.s., K+K KOSICE, a.s. a EKOSTAV HK, s. r. o.

Zveme všechny občany
na veřejné zasedání obecního zastupitelstva,
které se bude konat
ve středu 11. prosince 2019 od 19 hod.
v zasedací místnosti obce
na adrese Neplachova 206, Opatovice n/L.
Na programu bude schvalování návrhu rozpočtu
obce Opatovice nad Labem v roce 2020.

Podrobnější informace o programu zasedání naleznete
na elektronické i kamenné úřední desce.
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O čem jednala rada obce 30. 10. 2019

 Bere na vědomí zprávu starosty o dispozičním
uspořádání sauny na adrese ul. Ke Hřišti č.p. 163,
Opatovice n/L.
 Projednala a schvaluje návrh dodatku ke Smlouvě o poskytování prací a služeb se zhotovitelem
společností Elektro Kohout s.r.o. na provádění elektromontážních a zámečnických prací v obci Opatovice nad Labem.
 Projednala a schvaluje předložený návrh Smlouvy o provozování zařízení (nákladního výtahu)
s provozovatelem společností Trojan Truhlářství Interiéry Team s.r.o., se sídlem Hradecká 414, Opatovice nad Labem.
 Bere na vědomíinformaci starosty obce o průběhu jednotlivých koordinačních schůzek vedených
s investorem developerského projektu společností
ZELENÁ REZIDENCE s.r.o.
 Projednala návrh soudního smíru v soudním
sporu mezi obcí Opatovice nad Labem (strana žalující) a společností KRÁLOVSKÁ ZEMSKÁ s.r.o.
(strana žalovaná).
 Bere na vědomí průvodní zprávu výsadby zeleně
ke 170. výročí firmy Freudenberg Sealing Technologies s.r.o. v obci Čeperka a Opatovice nad Labem.
 Bere na vědomíinformaci starosty obce o podané kasační stížnosti panem M. Č. (strana navrhovatele) proti obci Opatovice nad Labem (strana
odpůrce).
 Pověřuje starostu k rozhodnutí o uzavření Nájemní smlouvy s paní M. B. na pronájem bytu č. 4
na adrese Hradecká 150 v Opatovicích nad Labem
a pověřuje starostu obce Ing. Pavla Kohouta k podpisu uvedené nájemní smlouvy.
 Projednala a schvaluje uzavření předloženého
návrhu Dohody o ukončení nájmu s nájemcem společností Kvaltex s.r.o. na pronájem nebytového prostoru v domě s označením S5 na pozemku 105/12,
Opatovice nad Labem v k. ú. Opatovice nad Labem
a pověřuje starostu obce Ing. Pavla Kohouta k podpisu výše uvedené dohody.
 Pověřuje starostu k rozhodnutí o uzavření Nájemní smlouvy se společností Trojan Truhlářství Interiéry Team s.r.o., se sídlem Hradecká 414, Opatovice nad Labem, na pronájem nebytového prostoru
(haly) v přízemí budovy na adrese Hradecká 414
v Opatovicích nad Labem a pověřuje starostu obce
Ing. Pavla Kohouta k podpisu uvedené nájemní
smlouvy.

Povídá se …
Kuchyně mateřské školy má super vybavení proto, že tam
pracuje paní starostová.
SKUTEČNOST: Kuchyně v mateřské škole měla nevyhovující vybavení mnoho let zpátky, v době, kdy měla paní starostová ještě zcela jiné
zaměstnání a netušila, že bude někdy v této kuchyni vařit. V době, kdy
měla školní kuchyň již moderní vybavení převážně v nerezu, kuchařky
ve školce vařily ještě ve smaltovaných hrncích, a to na hraně hygienických předpisů. Obec měla v plánu rekonstrukci kuchyně MŠ provést
ihned, jakmile získá dostatečné finance, a to buď z vlastních zdrojů,
nebo pomocí grantů a dotací, což chvíli trvalo a letos se podařilo. To,
že je tato kuchyně vybavená nejmodernějšími multifunkčními zařízeními jako je třeba konvektomat, který přibližně na ploše 1m2 umožní
připravovat potraviny ve vodě i páře, grilovat, péci, fritovat a chystat
jídla pomocí časovače i přes noc a multifunkčními pánvemi na stejném
prostoru, bylo nutné z důvodu malého prostoru, který se ani rekonstrukcí nemohl zvětšit.
VeP

ZAVŘENÍ POKLADNY, OBECNÍHO ÚŘADU A KNIHOVNY
Upozorňujeme, že pokladna Obecního úřadu Opatovice n/L
bude v letošním roce naposled otevřená
ve středu 18. prosince 2019.
Služby CZECH POINTU zajistí Česká pošta.
Pokladna bude znovu otevřená
v pondělí 27. ledna 2020.
Úřední hodiny OÚ (podatelna) budou
ve dnech 27. a 30. prosince 2019 od 9:00 – 11:30 h.
Ve dnech 23. a 31. prosince 2019
bude obecní úřad uzavřen.
Obecní knihovna bude zavřena v úterý 10. 12. 2019
a od 19. prosince 2019 – 1. ledna 2020.
Děkujeme za pochopení.

MIKULÁŠSKÉ SKLEPENÍ
Občanská beseda v Opatovicích nad Labem
vás srdečně zve na již tradiční akci

MIKULÁŠSKÉ SKLEPENÍ,
které se uskuteční

v sobotu 7. 12. 2019.
Více informací na www.divadloopatovice.cz
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Drakiáda 19. října se opět „Čertíkovi“ povedla
Počasí na letošní
Drakiádu nemohlo
být lepší. Ve vzduchu
poletovalo
více než 30 draků
všemožných tvarů
a akci Rodinného
mateřského
centra Čertík navštívilo
bezmála 100 dětí.
Účastníci měli možnost opéct si buřta, vydlabat dýni,
navštívit
tvořivou
dílničku a ochutnat
domácí dobroty. Nechyběla ani soutěž
o nejkrásnějšího domácího draka nebo
originální dýni.

Koncert tří umělců v kostele
sv. Vavřince

V podvečer neděle 20. října 2019 zde zazněly melodie z období
baroka a romantismu, a poprvé v kostele kromě trombonu zazněl
i klavír. Ani krásný baryton mladého hudebníka bohužel nepřilákal
na koncert více než 20 diváků, což je škoda.

8 OBRAZEM

Vítání Martina proběhlo pod taktovkou zaměstnanců MŠ 11. 11.

I když hnědý koník vezoucí svatého Martina sníh nepřinesl, nálada dětí a dospělých byla výborná.
Všichni společně následovali koníka v bílém plášti a na cestu si v setmělých Opatovicích n/L svítili
lampionky.
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Pro děti bude připravena schránka na dopisy pro Ježíška. Občerstvení zajištěno.

Pokládání věnců k uctění
památky padlých

V pondělí 28. října, 101. výročí vzniku Čs. republiky
uctili starosta a místostarosta obce položením pietních
věnců k památníkům padlých.
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. 11. 2019. Tisk a distribuci zajišťuje Obecní úřad Opatovice nad Labem. Redakční uzávěrka příštího
čísla bude 10. 12. 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

