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Slovo starosty
Je zvykem, a nejen mezi malými, psát Ježíškovi o to, co si
přejeme. Děti to berou na vážno, dospělí si spíše diplomaticky naznačují, co by rádi od svých blízkých pod stromeček
dostali. Hlavně proto, aby nedostali nějaké pitominky, o které
nestojí. I naše výzvy občanům, aby si řekli, co by rádi měli v
Opatovicích n/L mělo být takové přání „Ježíškovi.“ A stejně
jako v rodinách, nemusí být všichni obdarovaní
spokojení. Buď si o dárek neřekli, nebo na něj
nebyly peníze. Ale i tak si myslím, že jsme toho
letos nedostali málo. Užívejme si toho a buďme spokojení. Všem spoluobčanům přeji pohodové prožití vánočních svátků a do nového
roku hodně sil, štěstí, zdraví a úspěchu.
Ing. Pavel Kohout
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Plán rozpočtu na rok 2020 byl schválen
Jak si stojíme co do
příjmů a vydání? Není
lehké je vybalancovat.
Přinášíme vám přehled
plánovaných příjmů
a výdajů.
Když si představíme rozpočet
obce jako koláč, rozdělený na
nestejně velké dílky, kde každý
z nich je pro někoho důležitý,
musí být snahou vedení obce
především tento koláč ochránit
před ukusováním nezvanými
hosty, což jsou mimo tyto pekařské příměry negativní dopady naší vlády. Vláda ukrajuje
z obecních peněz čímdál víc,
a je na nás, jak si s tím poradíme, aniž by tato negativa dopadla příliš na občany. Snažíme
se hospodařit úsporně, i když
se určitému nutnému zdražení
v roce 2020 nevyhneme. Není
to vůbec jednoduché, zvláště, když sem tam probleskují signály blížící se další vlny
recese. Obce si stěžují, že
značnou část financí, které ze
zákona dostaly k hospodaření,
ve skutečnosti nemají, protože
je musí zase někam předat.
Když se vrátíme ke koláči, je to
jako by nám velkou část koláče
sežral pes. Nezbývá než péci
znovu. Na chybějící „suroviny“
bychom ale museli zvýšit daň
z nemovitosti, odpady zdražit
na krajní možnou mez, což je
1500 Kč na osobu, zdražit poplatek za psa též na 1500 Kč,

zvýšit poplatek z pobytu ... atd.
Zatím tahle hraniční valorizace
všech možných poplatků nutná
není, a jak to bude dál, ukáže
čas.
V plánu rozpočtu na rok 2020
se počítá s celkovými příjmy
převyšujícími 74 milionů korun. Na druhou stranu by měly
výdaje dosahovat lehce přes
63 milionů, což je potěšující.
V daňových příjmech se počítá
s navýšením oproti roku 2019
o více než 3 miliony korun, v nedaňových příjmech o 2 miliony.
Pronájem nemovitostí přinese
do obecní pokladny 9 milionů,
daň z nemovitosti necelé 3 mi-

liony, odpadové hospodářství
a obecní policie po 500 000 Kč.
Dotace na rozvoj obce od krajského úřadu, Ministerstva vnitra, SFŽP a IROP dosáhnou
výše 12 473 028 Kč. Z větší
části budou použity na splátku úvěru (zateplení bytových
domů v ulicích Jozífova a Hradecká), dále na pokrytí výkonu
státní správy a nákup dopravního automobilu pro JSDH.
Na další plánované investiční
akce, jako je výstavba všesportovního areálu, dovybavení dětského hřiště a III. etapu
rekonstrukce chodníku propojujícího Opatovice nad Labem

s místní částí Pohřebačka obec
zpracovává žádosti o poskytnutí dotace. Ze svého rozpočtu
bude obec investovat do rekonstrukce silnice s vybudováním
chodníku a veřejného osvětlení
v Pohřebačce, a to od čp. 149
– 154 a provedení III. etapy
výstavby komunikací a parkovacích stání ve vnitrobloku bytovek.
Co se týče výdajů, do dopravy se bude investovat téměř
11 milionů korun, dostupnost
pitné vody a likvidace odpadních vod, včetně oprav kanalizačního řadu nás bude stát
1 030 000 Kč. Do rozvoje mateřské a základní školy obec investuje 17 milionů. Z toho provoz těchto zařízení bude stát
6 225 000 Kč. Ostatní prostředky půjdou na přestavbu Lékařského domu a vybudování všesportovního areálu. Ochrana
životního prostředí, což obnáší
likvidaci odpadků, ale také náklady na péči o veřejnou zeleň
se vyšplhá k 5 300 000 Kč.
Činnost obecní policie a ochrana majetku počítá s výdajem
1 625 000 Kč a požární ochrana s částkou jen o něco nižší. Běžná údržba a opravy
bytového fondu přijdou na
1 110 000 Kč, rekonstrukce veřejného osvětlení na 800 000 Kč.
Samospráva obce jako taková
počítá s výdaji kolem 8 753 000
korun.
.....Více a podrobněji se o rozpočtu obce dočtete na weboVeP
vých stránkách obce.

O čem jednalo zastupitelstvo 20. 11. 2019

 Schvaluje dofinancování nákupu nového dopravního automobilu
pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu obce na
rok 2020. Akce je evidována pod názvem Opatovice nad Labem
– Dopravní automobil v dotačním programu 01424 – Dotace pro
jednotky SDH.
 Schvaluje záměr uzavřít darovací smlouvu s Pardubickým krajem o bezúplatném převodu pozemků parc. č. 1620/9 a 1620/10,
oba v katastrálním území Opatovice n/L, které vznikly oddělením z
pozemku parc. č. 1620/1 v k.ú. Opatovice n/L (viz. geometrický plán
č. 1368-76/2019), a to stavební činností při realizaci stavby „Chodník ul. Hradecká I. etapa, Opatovice n/L“, konkrétně – místo pro
přecházení, a zároveň pověřuje starostu obce Ing. Pavla Kohouta k
podpisu této darovací smlouvy.
 Schvaluje název nově vzniknuvší ulice v lokalitě ZELENÁ REZI-

DENCE – ul. „Volkova“..

 Schvaluje přijetí a vydání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019,
kterou se ruší některé obecně závazné vyhlášky.
 Schvaluje přijetí a vydání Obecně závazné vyhlášky č. 2/2019,
o evidenci chovatelů trvale označovaných psů.
 Schvaluje přijetí a vydání Obecně závazné vyhlášky č. 3/2019,
o místním poplatku ze psů.
 Schvaluje přijetí a vydání Obecně závazné vyhlášky č. 4/2019,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Opatovice n/L.
 Schvaluje přijetí a vydání Obecně závazné vyhlášky č. 5/2019,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
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Zákony a vyhlášky obce si nekonkurují
Zastupitelstvo obce na svém
předvánočním zasedání dne
20. 11. 2019 odsouhlasilo návrh obecní rady zrušit 7 vyhlášek obce. Proč se tak stalo?
Obecně závazným vyhláškám
obce jsou vždy nadřazeny
platné zákony (novela zákona
o poplatcích). Vyhláška musí
být v souladu se zákony České
republiky a obec nesmí vyhláškou ukládat povinnosti právnickým nebo fyzickým osobám,
pokud k tomu není zmocněna
zákonem. Protože některé
místní vyhlášky prakticky du-

plovaly povinnosti, které jsou
zakotveny ve výše zmíněném
zákonu, byly uznány jako zbytečné. Netřeba pomocí vyhlášek upravovat věci, které už
řeší zákon. Obecně závazná
vyhláška obce je v České republice právní předpis vydávaný na základě zmocnění v čl.
104 ods. 3 Ústavy zastupitelstvem obce v její samostatné
působnosti. Obecně závazné
vyhlášky mohou upravovat jen
právní vztahy v mezích samostatné působnosti obce dle
§ 7 a 10 zákona o obcích, čili

mohou upravovat jen otázky
místního významu, které jsou v
zájmu občanů obce. Vyhlášky
mohou stanovit povinnosti jen

v takovém rozsahu, v jakém je
nutné chránit nějakou hodnotu,
jako je veřejný pořádek, život a
zdraví, apod. Teoreticky tak lze
zakázat činnosti tyto hodnoty
ohrožující např. na všech veřejných prostranstvích v obci.
Častěji však bude zákaz nebo
stanovení povinnosti odůvodnitelné jen na části veřejných
prostranství. Vyhlášky dále nesmí upravovat otázku, která je
již upravena zákonem a nesmí
být v rozporu se zákonem, absurdní anebo zneužívající institut obecně závazné vyhlášky.

Povídá se …
Policejní auto stojí jen u OÚ a strážníci tudíž nic nedělají.
SKUTEČNOST: Nebylo lehké znovuvzkřísit fungování obecní policie a policejní auto přišlo na řadu až po zdolání někdy
nekonečných administrativních a technických úkonů, které museli noví strážníci obecní policie zvládnout. I přes tyto očím
veřejnosti „skryté“ činnosti (ať již s autem či bez auta) pracovali na vyřešení dopravních přestupků, odchytávali zatoulaná
zvířata, hlídali děti na přechodech, spolupracovali se složkami IZS, při pěších pochůzkách se seznamovali s lidmi a novým
územím, řešili podněty a oznámení, zajišťovali veřejný pořádek a přispívali k bezpečnosti silničního provozu při konání
společenských a kulturních akcí pořádaných v obci. Kromě nezbytných konzultací a navázání spolupráce na různých institucích státní správy a samosprávy, a s dalšími souvisejícími subjekty jako např. státní veterinární správa, zvířecí útulek
apod., bylo třeba absolvovat i některé odborné kurzy a školení, zajistit spoustu úkonů na služební výpočetní a spojové technice, výstroji i výzbroji, včetně přístupů do základných registrů a také samozřejmě na zmiňovaném služebním autě. Nutno
však také podotknout, že služební činnost strážníků v terénu, obdobně jako u jiných bezpečnostních složek, nárokuje také
konkrétní administrativní činnost při následném zpracování této činnosti. Pro malé obecní policie (obdobně jako za časů
malých četnických stanic) platí málo známé specifikum, že veškeré služební a provozně administrativní úkony, výcviky a
vzdělávání, si zajišťují tito strážníci sami, tedy nikoliv jejich dozorčí služba či velitelský sbor. Nyní však můžeme říci, že naše
policejní auto a jeho posádka jsou v naší obci již v plném nasazení.
VeP

OKÉNKO DO HISTORIE – SOUTĚŽ
FOTOHÁDANKA LISTOPADOVÉHO ČÍSLA



Dům čp. 14 se nachází ve Václavské ulici. Do roku
1900 patřil rodině Kadeřávkově. Od roku 1901 ho
vlastnila rodiny Kavkova, a to až do poslední pře-

stavby v současné době.

Podklady dodala Letopisecká komise

Dům není v úplně frekventované části obce, takže tentokrát nikdo ani netipoval.
Řešení poslední hádanky opět přineste nebo pošlete na: podatelna@opatovicenadlabem.cz

 HÁDANKA NA PROSINEC
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Druhé kolo žádostí o parkovací místa ve vnitrobloku
V průběhu realizace a projektování parkovacích stání se zjistilo, že bude možné ještě jedno
stání vybudovat, což znamená,
že jich bude ve vnitrobloku bytovek nakonec 52. O rezidentní místo už projevilo zájem 43
žadatelů, ale všem vyhověno
nebylo. Pár volných míst ještě
zbývá, tak bylo vyhlášeno druhé kolo žádostí a byla trochu
upravena pravidla. Stále platí,
že si žádost o parkovací místo
může podat fyzická osoba s trvalým bydlištěm v Opatovicích
nad Labem, která obci nedluží
a ani v minulosti nedlužila. Nyní
si žádost může podat i fyzická
osoba podnikající (OSVČ) a
je možno si požádat i o druhé
parkovací místo v rámci jedné
domácnosti. Právnické osoby
na rezidentní parkovací místo
právo nemají, ale v případě,
že zůstanou některá parkovací
stání volná, za určitých podmí-

nek může být
jejich
žádosti
vyhověno. O
místa k
parkování
je možno si
požádat dle
pokynů OÚ,
a to i o místa,
která jsou teprve projektována.
Každý rezident
obdrží
parkovací kartu, kterou je
povinen umístit do
svého auta. Parkova- cí karta
je nepřenosná, to znamená, že
číslo registrační značky nebo
také státní poznávací značky
na kartě musí být totožné s RZ/
SPZ vozidla, ve kterém je karta
umístěna.
Parkovací karta se umisťuje

na viditelném míst ě
za předním sklem vozidla tak,
aby veškeré údaje na kartě
byly čitelné z vnějšku vozidla.
Obecní policie bude v rezidentní zóně provádět kontrolu neoprávněného parkování a bude
moci rozhodnout o odstranění
takového vozidla dle § 45/4
zákona č. 361/2000 Sb. - vo-

zidlo tvoří překážku v provozu
na pozemní komunikaci,
nebo dle § 27/5 zákona
č. 361/2000 Sb. - vozidlo
stojí neoprávněně na vyhrazeném parkovišti bez
platné parkovací karty. Na
parkovacím stání bez platné
parkovací karty je možné pouze zastavit a stát po dobu 3 minut. Viz zákon č. 361/2000 Sb.,
ustanovení dle § 27/1, písm. o).
Na odstranění neoprávněně
zaparkovaných aut se počítá s
uzavřením smlouvy s firmou na
speciální odtah vozidel.
Všichni ale věříme, že takové zásahy nebude třeba.
Parkovacích míst v areálu bytovek bude dostatek a cena
300 Kč za místo ročně v porovnání s pořizovací cenou
vozidla nebo pohonných hmot
na jeho provoz není nijak záVeP
vratná.

Jak se nový Centrální pavilon líbí žákům?
Ve spolupráci s panem ředitelem Hynkem Kalhousem jsme
pomocí anonymní ankety zjišťovali, jak se nový pavilon líbí uživatelům – žákům základní školy
v Opatovicích n/L. 24 anketních
lístků bylo namátkově rozdáno
žákům a žákyním 4. – 6. ročníků, tedy dětem ve věku 10 – 13
let. Nepožadovali jsme slohové
cvičení, jednoduchým známkováním, stejně jako ve škole, děti
hodnotily několik ukazatelů.
Nejvyšší průměrnou znám-

ku 1,16 získala stejnou měrou
možnost přemisťovat se mezi
pavilony bez přezouvání a moderně vybavené učebny. 1,25
dostal vzhled Centrálního pavilonu jako celku. Krásný výhled do okolí byl oznámkován
na 1,29. Opět stejný průměr
1,37 obdrželo od dětí propojení prostorů školy a výtah pro ty,
kdo mají pohybové problémy.
Široké chodby, prostorná schodiště, volné prostory, společně
s moderními toaletami získaly

známku 1,46.
Děti měly možnost zhodnotit
Centrální pavilon i slovně, několika slovy vypíchnout to, co
se jim líbí nejvíce. Možná je to
překvapující, možná očekávané, ale 10 žáků vyzdvihlo zamykatelné prostorné šatny, kde
se jim neztrácí obuv a oblečení.
6 dětí oceňuje interaktivní tabule, 5 dětí si libuje v propojených
pavilonech, 4 se líbí výhled proskleným průčelím, 4 jsou hlavně
spokojené s vybavením vlastní

třídy i přírodovědecké učebny.
Neopomíjejí ani nábytek, židle a
stoly ocenili 3 žáci, po 2 dostaly
kladné slovní ohodnocení chodby jako takové, a také toalety s
velkými zrcadly. Po jednom byly
jako zajímavé a krásné hodnoceny květiny na chodbách, výtah, stropní svítidla, počítače a
na závěr i barevnost Centrálního pavilonu. Jak tedy Centrální
pavilon dopadl? Rozhodně mezi
dětmi nepropadl, dalo by se říci,
VeP
že získal vyznamenání.

O čem jednala rada obce 11. 11. 2019

 Schvaluje návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2019/08/2 ze dne
30. 8. 2019 se zhotovitelem společností EKOSTAV HK, s.r.o., z důvodu
změny smluvní ceny dle dodatku č. 1, a to 1.579.774,00 Kč bez DPH
v rámci stavby „Oprava povrchu stávajících komunikací a zpevněných
ploch ve vnitrobloku za č.p. 232-233, Opatovice nad Labem“ a pověřuje starostu obce Ing. Pavla Kohouta k podpisu uvedeného dodatku.
 Schvaluje předložený návrh Rámcové smlouvy o službách elektronických komunikací a o prodeji elektronických komunikačních zařízení a jejich příslušenství se smluvním partnerem společností T-Mobile
Czech Republic a.s., na sjednání zvýhodněných obchodních podmínek při poskytování služeb elektronických komunikací a pověřuje starostu obce Ing. Pavla Kohouta k podpisu uvedené smlouvy.
 Bere na vědomí informaci starosty obce o obeslání obyvatel žijících v bytových domech na adrese ul. Komenského čp. 232-233, ul.

Smetanova čp. 234-235, ul. Smetanova čp. 236-237, ul. Smetanova
čp. 238-239, ul. Školní 240-241 s výzvou k rezervaci parkovacích míst
ve vnitrobloku a ukládá starostovi obce vystavení parkovacích karet
žadatelům, kteří splnili stanovené podmínky. Z důvodu nevyčerpání kapacity parkovacích míst ukládá rada obce starostovi obce, aby obeslal
obyvatele žijící v bytových domech k podávání žádostí ve II. kole, ve
kterém si může žádost podat také podnikající fyzická osoba (OSVČ)
nebo žádost o přidělení parkovacího místa pro druhý automobil na jednu bytovou jednotku.
 Schvaluje předložený návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (č. sml. 8800094671/1/BVB) s budoucím oprávněným, společností GasNet, s.r.o., zastoupený na základě plné moci
společností GridServices, s.r.o., a pověřuje starostu obce Ing. Pavla
Kohouta k podpisu uvedené smlouvy.
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Tříkrálová sbírka Oblastní charity
Pardubice v Opatovicích n/L

Oblastní charita Pardubice tradičně organizuje na Pardubicku již dvacátý ročník Tříkrálové
sbírky. Na Pardubicku bude probíhat Tříkrálová sbírka ve dnech 4. až 12. ledna 2020.
Do největší dobrovolnické akce v České
republice se může zapojit každý, kdo chce
přinášet radost a zároveň pomoci s dílem
Charity. Jako dobrovolníky rádi přivítáme jednotlivce i celé rodiny – babičky, dědečky, maminky a tatínky s dětmi, kteří svátek Tří králů
využijí k návštěvám blízkých a sousedů a spolu s přáním do nového roku ponesou dobrou
zprávu do světa a zároveň pomohou Charitě
v péči o lidi v nouzi. Dobrovolníci starší 15 let
se mohou stát vedoucími skupinek Tří krá-

lů. Každý vedoucí bude vybaven průkazem
a zapečetěnou pokladničkou s logem Charity. Dobrovolníky, kteří se chtějí do Tříkrálové
sbírky zapojit, prosíme o kontaktování našeho
koordinátora Miloše Láška (nejlépe již před
Vánoci) na mlasek@charitapardubice.cz
či na telefonu 730 572 959.
Jako každý rok většina prostředků vybraných při Tříkrálové sbírce zůstává pro pomoc
v regionu. V roce 2020 bude největší část
výtěžku sbírky v regionu použita na vybudování paliativní ambulance Domácího hospice
a rozšíření Sociálně aktivizačních služeb pro
rodiny s dětmi v nouzi a Služeb pro pěstouny.
Oblastní charita Pardubice je jedním z největších poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb na Pardubicku a přispívá k tomu,
aby rodiny mohli zůstávat spolu i v náročnějších podmínkách, kdy naši blízcí potřebují
zvýšenou péči a pomoc.
O službách pardubické Charity se dozvíte
více na www.pardubice.charita.cz nebo na
www.facebook.com/charitapardubice.
Všem dárcům a dobrovolníkům Tříkrálové
sbírky předem děkujeme za důvěru, pomoc
Miloš Lášek
a štědrost.

Co se vyplácí a co nevyplácí?
Dlužit se nevyplácí,
ale mít trvalý pobyt se
vyplácí. To je stručná
odpověď na otázku v
titulku, ale je potřeba
rozvézt to podrobněji.
Ve vnitrobloku bytovek
se postupně objevují nové komunikace pro motorová vozidla, chodníky a parkovací stání.
Strana souběžná se Smetanovou ulicí už hotová byla,
souběžná s Komenského ulicí
se dokončila letos a jako s poslední se počítá se stranou souběžnou s ulicí Školní. Sumárně má tak ve
vnitrobloku vzniknout 52 parkovacích stání.
V budoucnosti, kdy budou rekonstruovány
i komunikace a parkovací stání na vnější
straně bytovek, bude celkový počet parkovacích stání dostatečný.
Ale ne pro všechny. Místo na parkování
bude podléhat určitým pravidlům. Jednak
bude zpoplatněné, a to celkem vstřícnou
částkou 300 Kč/rok. Žádosti o „svoje místo“,
a to i na parkovací stání ještě nezbudované, si mohou podat už nyní obyvatelé bytovek, kteří tam mají trvalé bydliště a parkovat
budou svůj soukromý automobil, což musí
doložit technickým průkazem vozidla. Také

nesmí mít u obce
žádný dluh a nesmí být evidovaní
jako dlužníci ani
v minulosti.
Proč je trvalý
pobyt tak důležitý? Každý, kdo je v
Opatovicích nad Labem
zapsán k trvalému pobytu,
přináší daňovým výnosem
určité peníze. Tato částka je ročně cca 12 000
Kč, což není málo, a za
to obec může pro občany
leccos důležitého pořídit. Naopak občan, který zde trvalý pobyt nemá, nemůže očekávat, že získá zdarma nebo za
přijatelný poplatek nějakou službu, kterou obec poskytuje. Tady už je na místě zcela tržní jednání, protože by obec
jinak okrádala ty, kteří jsou zde přihlášení. Postavili jste si v Opatovicích n.L.
domek, ale stále máte trvalé bydliště
jinde? Vy nebudete potřebovat školku,
školu, dětské hřiště, nový chodník? Jednoduché počty. Čím více zde bude trvale
přihlášených občanů, tím více bude mít
obec peněz a tím více se toho postaví,
opraví a vybuduje.
VeP

OKÉNKO
POLICIE
Zvířata a silvestrovské
oslavy
Fakt, že psi jsou obecně velmi
citliví na zvuky, zná asi každý, ale
již ne každý také ví, jak svému
zvířeti pomoci takovou zátěžovou
situaci, jakou je hluk ze silvestrovské pyrotechniky, dobře zvládnout.
Pokud je pes vystaven nadměrnému hluku, extrémní strach vyvolaný silným hlukem může zvířeti
způsobit poruchy chování. Jaké
jsou znaky extrémního strachu?
Je to sklápění uší zvířete, slintání,
těžké dýchání, třes těla, schovávání se, nadměrný štěkot.
Světelné a hlavně zvukové efekty mohou u psů způsobovat stres
chovatelem více či hůře zvládnutelný. Reakce psů mohou být různé,
někteří demolují výběh, snaží se
dostat k rodině, nebo jsou náhle
agresivní a brání si prostor, v některých případech se vylekají natolik, že jsou majitelem nezvladatelní,
dezorientovaní, mají snahu bezhlavě utéci, a to i ze zajištěného a
oploceného pozemku, a ukrýt se.
Jak svému zvířecímu miláčkovi
pomoci zvládnout silvestrovský
ohňostroj? Mezi nejznámější
rady patří:
1.) na noční procházku jděte nejlépe v podvečer, kdy je ještě relativní klid
2.) doma zavřete všechna okna
a dveře
3.) zatáhněte závěsy a zapněte
klidnou hudbu nebo televizi
4.) psa umístěte do nejklidnější
místnosti vašeho domu či bytu
5.) odvraťte pozornost psa od ohňostroje např. hračkou, nebo si
s ním sami hrajte
6.) netrestejte psa za jeho chování,
takto strach u psa jen prohloubíte
7.) zvažte podání uklidňujícího přípravku, ale vždy konzultujte tuto
věc v předstihu se svým veterinářem, jistě vám ochotně poradí
s výběrem vhodného přípravku
i s jeho dávkováním.
Radostné a šťastné prožití
silvestrovských oslav, ohleduplných ke svému okolí, ale i k
našim zvířecím přátelům, vše
dobré pro Vás i Vaše blízké, Vám
do nového roku 2020 upřímně
přejí strážníci Obecní policie
Opatovice nad Labem.
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Mikuláš v Opatovicích nad Labem

O čem jednala rada 25. 11.

 Schvaluje předložený návrh Dohody o ukončení smlouvy o poskytování služeb technické podpory
Agendy Majetek se zhotovitelem
GEOVAP, spol. s r.o., se sídlem Čechovo 1790, Pardubice, a pověřuje
starostu obce Ing. Pavla Kohouta
k podpisu uvedené dohody.
 Schvaluje uzavření Dodatku
č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. PAA-V-49/2019
s Úřadem práce České republiky,
se sídlem Dobrovského 1278/25,
Praha 7, a pověřuje starostu obce
Ing. Pavla Kohouta k podpisu uvedeného dodatku.
 Bere na vědomí předložený vypracovaný Znalecký posudek o odhadu obvyklé ceny nemovitosti ze
dne 14. 11. 2019 č. 5239/192/2019
týkající se ocenění předávaného
pozemku parc. č. 2026/1 v k. ú.
Opatovice nad Labem od ZELENÉ
REZIDENCE s.r.o., se sídlem Vysokomýtská 718, Holice, a ukládá
starostovi obce, aby ve spolupráci
se společností ZELENÁ REZIDENCE s.r.o. vypracoval finanční analýzu, která je v souladu se vzájemně
uzavřenou Smlouvu o spolupráci
č. 231/2019.
 Schvaluje uzavření předložených návrhů nájemních smluv, podložených žádostmi o prodloužení
doby pronájmu, na pronájem bytových jednotek č. 10, 5 a 15 v bytovém domě čp. 152, ul. Neplachova,
bytových jednotek č. 33, 17 a 25
v byt. domě čp. 215, ul. Mikulcova,
bytové jednotky č. 6 v byt. domě čp.
29, ul. Pardubická, bytové jednotky
č. 1 v byt. domě čp. 151, ul. Hradecká, Opatovice nad Labem a pověřuje starostu obce Ing. Pavla Kohouta k podpisu uvedených smluv.

V sobotu 7. prosince se v Opatovicích n/L
konala již tradiční akce – Mikulášské sklepení. Mikuláš, anděl i šest čertů opět zavítali
do Obecní knihovny, lépe řečeno pod ni, kde
čekali na hříšníky. Těch se letos opět sešel
dostatek, přes 50. Na rozdíl od předcházejících let však přicházeli postupně, nikde tedy
dlouho nečekali. Nejprve zavítali do pekla
k čertům, ti je prověřili ve své pekelné knize
hříchů – nejčastějšími hříchy letošního roku
bylo neuklízení pokojíčku, neposlouchání rodičů nebo zlobení sourozenců. Pokud malí
hříšníci slíbili, že se polepší, mohli pokračovat
do nebe, kde na ně čekal Mikuláš s andělem.
Když jim děti řekly básničku, nebo zazpívaly
písničku, dostaly balíček plný dobrot.
Kromě sklepení byly pro děti připraveny
soutěže, které zajišťovaly děti z dramatického
kroužku. Návštěvníci si tak mohli vyzkoušet,

Vodné a stočné v roce 2020 opět podraží
VAK Pardubice a. s. upozorňuje, že od 1. 1. 2020 dojde k opětovnému navýšení ceny za
vodné a stočné. Představenstvo a dozorčí rada společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice,
a.s. na společném jednání dne 15. 11. 2019 schválily cenu vodného a stočného na rok 2020,
v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou
č. 450/2009Sb., o cenách, kterou se provádí zákon o cenách a cenovým výměrem MF ČR.
Na základě rozhodnutí statutárních orgánů byla schválena cena vodného a stočného takto:
VODNÉ: cena za 1m3 dodané vody bude 41,66 Kč + DPH.
STOČNÉ: cena za 1m3 odvedené odpadní vody bude 44,00 Kč + DPH.
V loňském roce jsme zaplatili celkovou částku za m3 93,50 Kč, což bylo o 5,35% méně.
Při DPH 15% bude částka z vodného a stočného od 1. 1. 2020 celkem 98,51 Kč za m3.
I přes toto zdražení se dle VAKu jedná o oprávněné náklady a přiměřený zisk, neboť sociálně
únosná cena pro vodné a stočné byla pro Pardubický kraj vypočtena ve výši 109,85 Kč za m3.
Zároveň se předpokládá, že od 1. 5. 2020 bude v platnosti novela zákona o dani z přidané
hodnoty, která upravuje sazbu DPH ve vodném a stočném na 10 %, což by znamenalo lehké
zlevnění na 94,23 Kč za m3.
Vyúčtování vodného a stočného za období, v němž dojde k úpravě cen, nebude-li proveden
fyzický odečet stavu měřidla, bude provedeno poměrem, a to k počtu dnů za období před a po
úpravě cen. Od data změny budou použity nové ceny.
VeP
Bližší informace na http://www.vakpce.cz.

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ ZÁKLADNÍ ŠKOLY V ROCE 2019
Během letošních „velkých
prázdnin“ byl v běhu první ročník žákovské fotografické soutěže Základní školy Opatovice
nad Labem.
Přes předem avizovaný velký zájem se nakonec sešlo jen
málo odevzdaných soutěžních
fotografií, což bylo pro organizátory soutěže nemilé překvapení. Víme moc dobře, že
naši žáci velice rádi fotografují
a filmují, dokonce až tak rádi,
že, bohužel, opakovaně řešíme

problémy s porušováním Školního řádu právě nedovoleným
užíváním mobilů k natáčení
videí a fotografování tam, kde
je to výslovně zakázáno, bez
svolení nahrávaných a fotografovaných osob, proti jejich
vůli, nemluvě o fotografování a
filmování kdejakých „skopičin“.
A pak zadáme kultivovaná,
vážná a zajímavá témata, kam
napřít svoji šikovnost, zručnost
a schopnost vytvářet umění,
zadáme tato témata formou

zajímavé soutěže s cenami a...
ejhle... Všichni nadšení „mobilmani a mobilwomanky“ se
(nejspíš) začnou stydět a svůj
dokonalý telefon s dokonalými
foťáky najednou odloží....nechce se mi věřit, že by to takto
mělo zůstat!
Proto tímto velmi oceňuji děvčata, která odevzdala doslova
nádherné fotografie. Děkuji za
jejich práci a ujišťuji je, že mají
nejen fotografický talent, ale
také krásný pozitivní vztah k

životu a to je moc dobře. Jako
ukázku zveřejňujeme ve zpravodaji dvě oceněné soutěžní
fotografie žákyň Elišky Krušinové a Lucie Ouřetské.
Závěrem sděluji všem žákům
a jejich rodičům, že v roce 2020
se soutěž uskuteční znovu,
velmi pravděpodobně v jiném,
novém soutěžním formátu
(systému), který by mohl být
zajímavější pro větší množství
účastníků. Uvažuji o periodickém (pravidelně opakovaném)
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rozdávalarohatíčertivpeklehudrovali
jak přesnou mají mušku při hodu na cíl, i další
aktivity.
Letošní rok přinesl několik změn – jednou
byl vstup do pekla přes knihovnu, návštěvníci
tedy nemuseli postávat venku, v zimě. Druhou
změnou byla možnost občerstvení pro širokou
veřejnost. Návštěvníci se mohli zahřát svařeným vínem, grogem či punčem, pro malé
hříšníky (a řidiče) byl připraven čaj, kakao
i nealkoholický punč. Sílu mohli všichni nabrat
i párkem v rohlíku nebo klobásou.
Na organizaci se podílelo hned několik organizátorů – Občanská beseda v Opatovicích
nad Labem z. s., Obecní knihovna v Opatovicích nad Labem a hostinec V Zatáčce. Vzhledem k pozitivním ohlasům návštěvníků tato
akce rozhodně nebyla poslední.



ZaObčanskoubesedu
MichalaFaltová

Prodej vstupenek na
Reprezentační ples
obce Opatovice n/L
Od 8. ledna 2020 bude zahájen prodej vstupenek na Reprezentační ples
obce, který se bude konat 7. února
2020 ve Společenském domě v Opatovicích nad Labem.
Cena vstupenky bude 170 Kč.
Vstupenky je možno zakoupit v
úředních hodinách na podatelně
obecního úřadu.
Rezervace vstupenek je možná od
6. ledna 2020. Takto zarezervované vstupenky je nutno vyzvednout
a uhradit do tří pracovních dní, jinak
rezervace propadá.

soutěžení („Foto měsíce - ledna,
února atd...“). Úvahy souvisí s přípravou činnosti „Mediálního kroužku“,
což je chystaná platforma pro zájmovou činnost žáků v oblasti televizní,
filmařské, fotografické a moderátorské tvorby, nad jejímž „narozením“
přemýšlíme ve spolupráci s panem
Martinem Kindernayem, kterého znáte z TV Opatovice. Děkuji za případné podněty v tomto směru ze strany
rodičů, žáků i veřejnosti.


Mgr. Hynek Kalhous,
ředitelškoly

1. fotografie jarmarku - Eliška Krušinová
2. fotografie růže - Lucie Ouřetská
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Mikuláš v Opatovicích Vánoční koncert rozezvučel kostel

V podvečer svátku svatého Mikuláše se objevili
čerti, anděl a Mikuláš v Opatovicích nad Labem.
Nadělili spoustu dárečků hodným dětem a zase
odletěli zpět do nebe… nebo do pekla?

15. prosince 2019 pěvecký sbor Concioneta Praga, který kromě sbormistra a 3 mužů
čítal více než 20 žen a dívek, za doprovodu klavíru krásným vystoupením potěšil
a do vánoční atmosféry naladil kostel plný spokojených posluchačů.

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Od 19. 12. 2019 do 24. 1. 2020 bude
pokladna OÚ z důvodu inventury a roční uzávěrky
ZAVŘENA
Nájmy je možné platit převodem
nebo složenkami (Česká pošta).
Číslo účtu: 120 547 23 99/0800.
Variabilní symbol platby nájmu:
číslo domu + číslo bytu, např. 21509
V této době bude prováděno pouze přihlašování
osob k trvalému pobytu.
CZECH POINT a ověřování zajišťuje Česká pošta.

hodně

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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Vám přeje
zdraví, štěs
Ing. Pavel Kohout
starosta Opatovic nad Labem

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. 12. 2019. Tisk a distribuci zajišťuje Obecní úřad Opatovice nad Labem. Redakční uzávěrka příštího
čísla bude 10. 1. 2020. 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

