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KORONAVIROVÉ BOJIŠTĚ A NAŠE OBEC
Koronavirová pandemie
zatím neustupuje a my
hledáme sami v sobě, jak
se k ní postavit. Tak jako
na každém bojišti zažíváme prohry, ale i radost
z drobných vítězství.
Situace na bojišti se mění každým okamžikem… řekl kdysi
kdosi. Ze všech stran na nás
útočí informace o tom, kolik
lidí bylo testováno, kolik onemocnělo, kolik se uzdravilo a
bohužel i kolik ve spojitosti s
nákazou COVID-19 zemřelo. Dokud se to nedotýká nás
osobně, jsou to jen čísla. Počátkem dubna jsme se z TELEVIZE OPATOVICE dozvěděli,
že i naše obec má už svého
prvního nakaženého. Asi nebude jediným. Nevíme, kdo to je,
a to je dobře. I když žijeme v
21. století, v hloubce naší duše
stále zůstává něco primitivního
a zvířecího z dob, kdy se tlupa
zbavovala nemocného kusu.
Tento atavismus musíme v
sobě potlačit. Nikdo si „nepořídil“ Covid-19 dobrovolně, i my
můžeme být dalším na řadě.
Dost možná i budeme. To ale
neznamená, že bychom měli

polevit v obraně. Vykašlat se
na hygienu rukou, nošení roušek a rukavic. Přestože se nám
z některých zemí vysmívají,
pořád „držíme“ pozice. Nepřistupujeme k obraně ode zdi
ke zdi, jako v nejmenovaném
státě, kde lidé z většiny kašlou
na nošení roušek na veřejnosti, ale na druhou stranu smí z
domu na 3hodinový opušťák
jen na povolení, které jim, když
mají štěstí, přijde prostřednictvím sms a to po tom, co o
„propustku“ požádají s udáním
IP adresy, bydliště a důvodu

SVOZOVÝ KALENDÁŘ SBĚRU KOMUNÁLNÍHO A TŘÍDĚNÉHO ODPADU
DUBEN
28. 4.
29. 4.
KVĚTEN
7. 5.
8. 5.
12. 5.
13. 5.
14. 5.
20. 5.
21. 5.
22. 5.
26. 5.

ZNÁMKA

ÚT
ST

BIOODPAD - OPATOVICE
BIOODPAD - POHŘEBAČKA

ČT
PÁ
ÚT
ST
ČT
ST
ČT
PÁ
ÚT

PLASTY
POPELNICE - SVOZ - SVÁTEK
BIOODPAD - OPATOVICE
BIOODPAD - POHŘEBAČKA
SKLO
PAPÍR + NÁPOJOVÉ KARTONY
PLASTY
POPELNICE - SVOZ
BIOODPAD - OPATOVICE

MODRÁ

ŽLUTÁ

ŽLUTÁ

opuštění domu.
O tom, že není žádoucí, aby
byla široká veřejnost plně informována o tom, kdo konkrétně v
okolí koronavirem onemocněl,
není z výše uvedených důvodů
pochyb. Ale na druhou stranu
se mnozí starostové domnívají, že oni by tyto informace mít
měli. Jsou předsedy krizových
štábů, které řídí tak, aby se
nákaza dál nešířila. Určitá kontrola dodržování karantény nakažených jedinců by podle nich
byla prospěšná všem. Zcela
opačná jsou přesvědčení ně-

kterých odborníků nebo politiků
na omezení šíření infekce, neboť ti naopak doporučují plošné
promoření populace koronavirem, neboť se domnívají, že
nákaze v důsledku stejně nikdo
neunikne, a takhle bychom to
měli všichni za sebou v krátkém časovém úseku. Těžko
předjímat, zda by se ve stejném krátkém časovém úseku
nepřehltily nemocnice pacienty
s vážným průběhem, o zvýšení
úmrtnosti oslabených jedinců a
seniorů ani nemluvě.
Pokračování na str. 2

Slovo starosty
V této době denně dostávám a následně vstřebávám různá nařízení vlády, Ministerstva zdravotnictví a krizového štábu, často protichůdná. Televize, rozhlas a internet dodávají další rozporné, ba
až klamavé informace. V tom všem se musím zorientovat, učinit
správná rozhodnutí a okamžitě je aplikovat do praxe naší obce.
Mám vybavit občany ochrannými prostředky, ale nikdo mi neřekne,
kde je mám vzít a kde na ně vzít. Dostanu informaci,
že se v naší obci množí infikovaní, ale už nezjistím
kde, a co vše mohu udělat proto, aby nenakazili
ostatní. Těžce postrádám jednotné vedení krizových opatření a selský rozum. O Velikonocích jsem
jen rozzlobeně sledoval porušování přísných, ale
účinných opatření. Lidé se sdružovali, odkládali roušky. Následky budou nevyhnutelné, a
Ing. Pavel Kohout
to mě trápí.
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KORONAVIROVÉ BOJIŠTĚ A NAŠE OBEC
Dokončení ze str. 1

Takže my laici vyčkáváme a
každý děláme, co umíme. Nejen v naší obci se rozběhla akce
šití roušek pro ostatní. I když se
rozvezly roušky všem potřebným z Opatovic nad Labem, v
další vlně dokonce s dezinfekčním prostředkem na ruce všem
seniorům nad 65 let, naše ženy
šijí dál a roušky putují do domovů důchodců i do nemocnic. Na
facebooku se denně objevují
fotografie kupiček dalších nově
ušitých. Čím víc se šije, tím
jsou roušky barevnější a propracovanější, aby nejen dobře
posloužily, ale byly i příjemné
na nošení. Distribuci roušek po
naší obci rozběhl i pan starosta
a další se přidali, například naši
hasiči. Snažíme se všichni. Zdá
se nám to správné a vlastně
normální. Ale i zde narážíme
na předpisy, na zákon. Netřeba
vás zatěžovat plným stanoviskem Ministerstva vnitra a Ministerstva financí, které do distribuce roušek zasahuje. Malý
výňatek jen tak pro zajímavost,
na co všechno musí dát vedení obce bacha: Při účtování o
zásobách - OOP účtuje účetní
jednotka prostřednictvím syntetického účtu 527 – Zákonné
sociální náklady, kdy se v souladu s ustanovením § 33 odst.
2 písm. d) vyhlášky č. 410/2009
Sb. v položce „A.I.16. Zákonné
sociální náklady“ výkazu zisku
a ztráty vykazují náklady podle
ustanovení § 24 odst. 2 písm.
j) zákona č. 586/1992 Sb., o
daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů spojené například s pracovními a sociálními
podmínkami a péčí o zdraví

(bezpečnost a ochrana zdraví
při práci a hygienické vybavení pracovišť), pakliže se jedná
o OOP. Takže pane starosto,
hlavně ať jsou ty samodoma
roušky správně zaúčtované!
Nebo! Nebo?
Co k tomu dodat? Snad jen
osvědčenou lidovou tvořivost:
„Virolog v televizi říkal, že nejlepší zbraní proti koronaviru je
zdravý rozum. V tom případě je
spousta lidí fakt v háji“.
Ať už se zákon staví ke koronaviru, jak chce, kromě neúnavně šijících opatovických
žen, musíme poděkovat celému
obecnímu úřadu, panu starostovi, vlastně všem starostům
v naší republice. Kromě svých
běžných starostí, kterých i tak
není málo, se ze všech svých sil
a pravomocí pustili v 300% pracovním nasazení do boje. Řídí
a koordinují práci nejen svých
zaměstnanců, jako jsou hasiči,
strážníci či pracovníci sociálních služeb a další, které musí
zároveň chránit před přenosem
koronavirové nákazy, přestože
ve většině případů nemají patřičné vybavení. Organizují šití

roušek, rozváží dezinfekci nebo
nákupy a obědy pro seniory,
shání informace, starají se prostě o svoje lidi. Spolu s dobrovolníky a spolu navzájem ukazují
světu, jakou sílu má sounáležitost, soudržnost a solidarita.
Bohužel se v každé bitvě najdou záškodníci, dnes bychom
řekli šmejdi, kteří obírají raněné
a profitují z krizové situace. Pozor na to, kdo u vás zvoní. Může
to být pověřený pracovník, který přiváží roušky, dezinfekční
prostředky nebo třeba oběd,
ale také to může být jeden ze
„šmejdů,“ kteří nabízejí údajně
výhodné energie. Stejně jako
se šíří koronavirus či jiné viry,
množí se v této době i „spasitelé,“ kteří se nerozpakují vetřít do
domova naivního vyděšeného
obyvatele pod záminkou, že mu
nesou roušky a jejich převzetí si
nechají podepsat na formulář,
který je ve skutečnosti plnou
mocí nebo smlouvou o změně
dodavatele energie. Buďte ve
střehu a věřte, že převzetí roušky nebo ochranného balíčku podepisovat nemusíte! Když už se
něco takového stane, nenechávejte si to pro sebe. Informujte
své blízké nebo rovnou Českou
obchodní inspekci.
Denně jsme v televizi, rozhlase i na internetu zaplavováni
úvahami o tom, kdo pandemii
odstartoval. Je nad lidské síly, a
to i fundovaných virologů, ukázat prstem na viníka a značná
část „zaručených informací“
jsou fake news, česky falešné
zprávy. Tahle bitva nezačala
jednoznačným zastřelením následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este, ale stejně jako

tehdy, nám obyčejným lidem v
současné situaci nijak nepomůže znát viníka. Chceme přežít.
Situace je vážná, na bojišti jsou
i mrtví, ale berme v úvahu, že
jsme na tom mnohem, mnohem
lépe než bojovníci, ale i civilisté
v první i druhé světové válce.
Nikdo nám nebombarduje domovy, máme co jíst, můžeme i
rozumným způsobem vychutnávat jarní sluníčko. Ano, finančně
samozřejmě ne, živnostníci na
tom dobře nejsou, mnoho firem
možná i zkrachuje, lidé přicházejí o práci, narůstají jim dluhy,
ekonomika se potápí. Ale pořád
ještě ŽIJEME!
Každá bitva jednou skončí.
Možná to nebude za měsíc ani
za dva, ale většina lidí zůstane
živá a práceschopná. A té práce
po bitvě nás čeká mnoho. Návrat k původnímu životu bude
pozvolný a možná ne úplný.
Zřejmě nás prodělané změní.
Vrátíme se vůbec k prostému
podání ruky, kamarádskému
objetí nebo polibku? Nebudeme kamenovat člověka, který
si kýchl nebo zakašlal? A co
lidé, kteří se nakazili a uzdravili, nebo ti, co byli v karanténě?
Nebudou na ně ostatní pohlížet
jako na malomocné a zeširoka
se jim vyhýbat? Nebo naopak v
nás zůstane pocit sounáležitosti a začneme se místo nových
kousků do šatníku, či nového
auta zajímat víc o své blízké,
sousedy, přátele? Budeme pozornější ke svým babičkám a
dědečkům, kterým v téhle bitvě hrozila smrt nejvíce? Tahle
válka s mikrosvětem asi moc
pozitiv nepřinese, ale když už
jsme se naučili chránit zdraví
ostatních nošením roušek, co
kdybychom je po bitvě nezahazovali a používali se stejnou
ohleduplností k ostatním třeba
v době chřipkové epidemie?
Jak je vidět, dá se jednoduchým
opatřením velice výrazně omezit šíření i jiných viróz.
Pozvolna se budou změkčovat
nařízení vlády, uvolňovat karanténní opatření a nouzový stav
také nebude natrvalo. Nepropadejme tedy skepsi, mysleme na
sebe, ale i na druhé a všechno
VeP
dobře dopadne.
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Rekonstrukce komunikace
v bytovkách dokončena

Jedna z posledních bezproblémově ukončených staveb
je oprava komunikace a zbudování parkovacích stání
v areálu bytovek, a to souběžně s ulicí Školní za domy
čp. 240 – 241. Tak jako předchozí etapy souběžné s ulicemi Smetanova a Komenského, i tuto prováděla firma
Ekostav HK, s.r.o., pod vedením Ing. Luboše Brambory.
Smlouva o dílo byla sepsána 30.1.2020 a 30.3. 2020 byla
zkolaudovaná stavba předána obci. Výše částky provedeného díla byla 1 451 000 Kč. Vzhledem k dostatečnému počtu parkovacích stání vně i uvnitř bytovek nebude
VeP
již tolerováno stání mimo vyhrazená místa.

OKÉNKO POLICIE
Česká vlajka 30. března 2020 oslavila krásných kulatých 100 let od
svého vzniku. Jen pro zajímavost, na vexilologických kongresech, kde
se setkávají odborníci na historii vlajek a na symboliku, je naše vlajka
zařazována mezi nejzdařilejší, a to pro svou jedinečnost a barevné sladění. Tyto krásné kulaté narozeniny naší vlajky však proběhly ve stínu
aktuálního celosvětového dění, které probíhá ve znamení boje s virem
COVID-19.
Na jakoukoliv vlajku lze pohlížet z různých úhlů pohledu, ale občané
konkrétní země se na svou vlajku vždy dívají hlavně jako na symbol své
země, symbol domova, jeho historie a současnosti. Na vlajku se můžeme
dívat různě. Někdo si na ní vzpomene ve spojení s významnými sportovními úspěchy našich sportovců, někdo v kontextu historickém, svůj
pohled na ni může mít cestovatel, který si vlajku své země nese s sebou,
svůj pohled bude mít voják na misi ve vzdálené zemi. Velmi silný bude
tento vztah k vlajce u člověka, který bojoval za národní svobodu, nebo v
tomto boji ztratil své blízké. Co je však pro nás všechny společné, je fakt,
že naše vlajka nás všechny spojuje a spoluvytváří naši národní identitu.
Vlajka je odkazem našich předků a symbolem národní hrdosti, nedílná
součást našeho národního dědictví. Dnešní doba je velkou zkouškou nás
všech, neboť zprvu téměř opomíjené ohnisko „nějaké nemoci“ ve vzdálené zemi, se postupně přeneslo až do našeho bezprostředního okolí.
Na každém z nás záleží, jak přistoupíme k současnému dění, zda se
budeme chovat zodpovědně či nikoliv, zda budeme sobečtí, nebo zda
uděláme něco pro své okolí, své blízké, své sousedy, svou obec, svou
zemi. V časech dobrých vše snadno splývá, v časech zlých se teprve
pozná, kdo kým vlastně doopravdy jsme. V době psaní tohoto článku lze
říci, že bez ohledu na národní cítění každého z nás, nejen v naší obci,
ale i v celé republice převládá solidarita mezi lidmi a zodpovědné chování
drtivé většiny našich obyvatel. Přestože každý vnímá vážnost současné
situace, téměř všichni se snaží pracovat a také pomáhat druhým. Vnímáme šití roušek pro druhé, snahu pomáhat svým sousedům, sledujeme v
médiích boj lidí v první linii, vnímáme respektování vládních nařízení, a
slušnost mezi lidmi. Můžeme vidět i určité procento sobců a ignorantů,
kteří se projevují různě, ale to ponechme v tomto článku stranou. Věřme,
že vážné situace nás všechny prověřují, a dokáží si nás přebrat jako
zrno od plev, a to doslova. Přejme si, a nadále se snažme o to, aby ta
naše krásná vlajka nadále symbolizovala hrdý, byť historií často krutě
zkoušený národ, který zůstává silný a pospolitý nejen v době prosperity a
sportovních úspěchů, ale i v těžkých a náročných dobách. Respektujme
i nadále zákony, respektujme aktuální vládní nařízení, která nás všechny
omezují v běžném životě, ale nyní tato omezení mají svůj smysl. Pomáhejme jeden druhému a nadále zůstávejme silnými. Společně to zvládneVaše obecní policie
me.

OKÉNKO DO HISTORIE
Dalšími pomístními jmény, které si pamětníci jistě vybaví, jsou „VE STRŽI“ a možná i louky nazvané „SLADOVSKÁ, PÍSÁRKA, BIZENÁ a KOPANINA.“

 „VE STRŽI“ - Před ohybem silnice na Vysokou nad Labem byla před výstavbou přivaděče vody
na elektrárnu přes Opatovický kanál lávka. V tomto místě je při povodních vozovka zaplavena
vždy jako první. Téměř při každé povodni voda, ženoucí se přes silnici, vymlela (strhla) její hranu
a vymlela si cestu i přilehlými pozemky. Toto pojmenování se zde používá dodnes.
 „SLADOVSKÁ, PÍSÁRKA, BIZENÁ, KOPANINA“ – Na rozdíl od předešlého pomístního jména, které je doposud používané, pojmenování luk, zapsaných v urbáři již v roce 1494, zná jen pár lidí. Tato pomístní jména, u kterých se můžeme jen domýšlet proč vznikla, se
používala i po druhé světové válce. Ještě v roce 1968 louky takto označovalo několik starých hospodářů a dnes toto pojmenování, staré
Podklady dodala Letopisecká komise
neuvěřitelných 526 let občas používá už jen pár zasvěcenců z řad myslivců a starousedlíků.
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O čem jednala rada 2. 3.

 Projednala předložené cenové nabídky podané uchazeči v
rámci vyhlášené Výzvy k podání
nabídek na akci pod názvem Dodávka kompletního serverového
řešení – HW i SW a schvaluje
vystavení objednávky vítěznému uchazeči společnosti Proset s.r.o. za nabídkovou cenu
438.560 Kč bez DPH a pověřuje
starostu obce Ing. Pavla Kohouta k podpisu objednávky.
 Bere na vědomí informaci
starosty obce o vypracování a
předání kompletní projektové
dokumentace na Opravu mostu
101-M v ulici Ke Hřišti po dopravní nehodě od projekční kanceláře Mostařská s.r.o. a o obdržení
finančních prostředků od pojišťovny v celkové výši 828.966 Kč.
 Projednala předloženou cenovou nabídku na vypracování
projektové dokumentace na akci
pod názvem Úpravy prostoru
mezi obecním úřadem a prodejnou COOP, Opatovice nad Labem od projekční kanceláře DI
PROJEKT s.r.o. a schvaluje vystavení objednávky za nabídkovou cenu 159.400 Kč bez DPH
a pověřuje starostu obce Ing.
Pavla Kohouta k podpisu objednávky.
 Projednala cenovou nabídku
na služby spojené se zpracováním a vyhotovením projektu a
zpracování žádosti o dotaci pod
názvem Protipovodňová opatření obce Opatovice nad Labem
a schvaluje uzavření smlouvy o
dílo se zhotovitelem společností
ENVIPARTNER, s.r.o. a pověřuje starostu obce Ing. Pavla Kohouta k podpisu uvedené smlouvy o dílo.
 Projednala cenovou nabídku na služby spojené se zpracováním a vyhotovením Aktualizace povodňového plánu
obce Opatovice nad Labem a
pověřuje starostu obce k rozhodnutí uzavření smlouvy o
dílo se zhotovitelem společností ENVIPARTNER, s.r.o.
 Schvaluje předložený návrh
Pravidel pro poskytování dotací
z rozpočtu obce prostřednictvím
veřejnoprávní smlouvy.

Do poskytování sociálních
služeb nemají obce co mluvit
Nekoncepční a chaotické řešení financování sociálních služeb započalo v
prosinci 2019 a pokračuje nadále.
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
vyšlo s návrhem novely zákona o sociálních
službách, která bere obcím právo rozhodnout
o rozsahu poskytování sociálních služeb. Některé body návrhu novely jdou přímo proti tradiční roli obce při péči o své občany. Pokud
návrh projde, nebudou obce moci rozhodovat
o rozsahu a míře poskytování sociálních služeb svým občanům. Fungování garantované
sítě znamená, že MPSV ČR přebírá opět odpovědnost za kvalitu a dostupnost sociálních
služeb, což je jistě přínosné. Vytvoření plánované jednotné sítě sociálních služeb garantované státem je dobrá věc. Ale nemělo by dojít
k omezení spolurozhodování obcí a měst, v
tom, jak budou realizovat rozvoj sociální péče
o své občany, ale naopak jim ukládat nové povinnosti.
Co z toho plyne pro naši
obec? Po navýšení
kapacity základní
i mateřské

školy, rekonstrukčních úpravách na nájemních domech, nových chodnících a parkovacích místech, možná bude čas uvažovat
hlouběji o péči o naše staré spoluobčany,
například výstavbou domu s pečovatelskou
službou. MPSV ČR dále deklaruje, že návrh
by měl rovněž zajistit existenci krizových lůžek
pro osoby v ohrožení života a zdraví, které potřebují péči a není možné je zajistit pečující
osobou v přirozeném prostředí. To znamená,
že tato lůžka by měla zajistit obec, ber kde
ber. Velmi důležitá je otázka financování tzv.
garantované sítě sociálních služeb. Z předloženého návrhu není zřejmé, jakým způsobem
bude finančně garantována síť sociálních
služeb a jakým způsobem bude garantována
rozvojová síť. Původní myšlenka byla, že ministerstvo bude financovat u garantovaných sítí
mzdy a platy, včetně pojištění, a to podle normativů. Dále, že kraje a obce se budou podílet
určitým procentem na financování garantované sítě. Toto procento však není stanoveno.
Vyvstávají zásadní pochybnosti o funkčnosti
takového systému, kdy zákon jasně nedefinuje podíly jednotlivých subjektů.
Pokud návrh novely zákona č.108/2006 Sb.
projde v plném navrhovaném znění, může se
stát, že nám MPSV ČR například bude nařizovat, jak velký dům s pečovatelskou službou
máme postavit, kolik bude mít zaměstnanců
a jací klienti v něm budou umístěni,
aniž na to bude mít obec finanční
prostředky.
Předpokládáme, že způsob financování sociálních
služeb bude kritickým bodem v tom, jestli zákon
o sociálních službách
bude nebo nebude přiVeP
jat.

V únoru má svátek například…
Jiří je jméno nejednoznačného původu. Může mít původ od řeckého rolníka či vinaře - „geórgos,“
nebo staroruského „jurkij,“ což znamená mrštný, hbitý, obratný. Každopádně je nejpoužívanějším
jménem u nás, nosí ho 315 000 českých mužů. Na žebříčku popularity je tedy bezkonkurečně na
1. místě. Toto jméno nosil český král 15. století Jiří z Poděbrad. V kulturních kruzích ho najdeme
například u pánů Menzela, Krampola, Macháčka, Schmitzera, Suchého a Voskovce. Muži se jménem Jiří bývají inteligentní, ale rtuťovití. Svou nervozitu v sobě dusí, neumí ji ventilovat. Uleví jim
adrenalinové sporty. Jsou úspěšní v práci s lidmi, bývají velmi přesvědčiví. V naší obci ho hrdě nosí
84 mužů a chlapců.
Ivana je jednoduché, ale atraktivní jméno. Jako protějšek mužského jména Ivan se k nám dostalo z
ruštiny, ale původ má v hebrejském „Jochanán,“ což znamená „ Bůh je milostivý“. Řecky vyslovované Ioannés se blíží staroslovanskému Jana a Jan, se kterým je tedy jméno Ivana blízce příbuzné.
Zaujímá 129. příčku žebříku popularity. A kdo známý jméno Ivana nosil a nosí? Historicky žádná
Ivana jméno neproslavila, v současnosti jsou jeho nositelkou půvabné dámy Trampová, Kubelková,
Gottová, Devátá a Chýlková. Naše obec má takových nositelek 29.
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Přehodnocení budoucích investic
Jak bylo zmíněno již dříve, v prošlých měsících se v Opatovicích nad Labem stavělo a
rekonstruovalo jako nikdy předtím. Na většinu těchto investičních akcí bylo nutné sehnat
dotace, a to z různých zdrojů. Většinou se to
i podařilo. Ale s dotacemi to není zcela jednoduché. Můžeme to s mírnou nadsázkou definovat podle rčení SLIBEM NEZARMOUTÍŠ.
To v praxi znamená, že i když se obci podaří
získat příslib dotace a na základě toho se
pustí do nějaké investiční akce, neznamená
to, že má vyhráno. Většina dotačních programů nemá zcela jasně definované podmínky,
a tak se obec při jejich naplňování setkává s
menšími či většími problémy. Stává se tedy,
že investiční akci rozjede „za své“ a následně
slibovanou dotaci neobdrží vůbec, nebo více
či méně pokrácenou. I když dotaci skutečně
obdrží, může se stát, že ji musí vrátit, protože
nenaplnila dotační podmínky.
„To se nás naštěstí netýká, ale vzhledem k
ekonomické krizi, která zákonitě po pandemii
koronavirem následuje, by se to stát mohlo.
Nejen z tohoto důvodu, ale i dalších, úzce
souvisejících s probíhající pandemií, mám
v plánu navrhnout zastupitelstvu obce přehodnocení budoucích investic,“ řekl starosta
Pavel Kohout. „Momentálně mám v plánu
do detailu dokončit všechny stavby a rekonstrukce, prováděné v předminulém, minulém
i letošním roce. Doladit všechny maličkosti,
které ještě zbývají. Ale především chci, aby
se investice naší obce zaměřily v co nejbližší
době na ochranu našeho obyvatelstva,“ dodává.
My dříve narození pamatujeme povinná
školení CO (civilní obrany), jako děti jsme se
jim většinou vysmívali a nesnášeli jsme je.
Museli jsme umět rozlišit různé tóniny sirén,
nasadit si masku a třeba i umět smýt radioaktivní spad z oblečení a těla. Věděli jsme,
kde je nejbližší sklad s ochrannými pomůckami CO, a kam se máme schovat v případě
ohrožení života při chemickém nebo letec-

kém útoku. Dnes se nic takové mladí neučí
a vlastně nikdo z nás neví, jak se zachovat,
kdyby něco ... Což se projevilo zkraje letošního roku, kdy k nám pronikla infekce COVID-19. A může se stát ledacos dalšího. Co
máme fakticky k dispozici, když pomineme
živé posádky policejních a hasičských aut?
Naši hasiči mají jen starou garáž. Na záchranu životů mají defibrilátor, patřičná školení
jak s ním zacházet, ale chybí dobře vybavená hasičská zbrojnice, kde je také místo
pro další nezbytná vybavení, jako agregáty
a třeba prostor na dekontaminovaní obleků
po zásazích. Vzhledem k tomu, že je všude
kolem nás voda, měli by tam mít rozhodně
člun, protipovodňové vaky a vysoušečky.
Samozřejmostí je hygienické vybavení i pro
ně, jako je tekoucí voda, WC, sprchy, šatny,
skříňky na masky a obleky, administrativní
prostor atd.
Co se CO týká, v obci nemáme žádné sklady s desinfekčním materiálem, ochrannými
pomůckami a zásobami trvanlivého jídla.
COVID-19 nás prověřil a my s hrůzou zjišťujeme, že se s ničím takovým nepočítalo, vše
se řeší za pochodu, a ne vždy dobře. Kromě
virové pandemie může přijít třeba blackout.
Nežijeme v jeskyních, nedokážeme si ulovit
ani vypěstovat všechno potřebné jídlo, kam
se podíváme, pod vším, co potřebujeme je
podepsaná elektřina. Jak dlouho bez ní dokážeme přežít? Co všechno sebou může i
relativně krátký blackout přinést? Budeme
potmě, neohřejeme se, nepoteče voda ale
ani benzín na čerpacích stanicích, nezavoláme si lékařskou pomoc, neodvezou nám
odpadky. Je toho samozřejmě mnohem více.
Naše generace válku nezažila, ale to neznamená, že nemůže přijít jiné neštěstí. Musíme
být proto připraveni! Proto je třeba investovat
nejen do nových chodníků, hřišť a obecní zeleně, ale také do budov, zařízení a prostředků, které by naše občany v případě jakékoliv
VeP
katastrofy ochránily.

Povídá se …
že obec zapomněla vylepit známky na kontejnery u bytových domů
a pracovníci svozové firmy na to upozorňují.
SKUTEČNOST: Na popelnicích a kontejnerech se v poslední době objevují lístečky
s upozorněním firmy Marius Pedersen, že na nádobách chybí svozové známky pro
rok 2020. Vzhledem k situaci kolem pandemie je termín uhrazení poplatku posunut
na konec dubna 2020 a do této doby jsou v platnosti známky z roku 2019. I když už
byly v domech všechny poplatky uhrazeny, vylepení známek na odpadové nádoby
u bytových domů se bude provádět až na konci dubna 2020, a to z toho důvodu, že
nalepením známek v dřívějším termínu docházelo ke krádežím těchto známek. Na
upozornění svozové firmy tedy nemusí společenství vlastníků nijak reagovat.
VeP

O čem jednala rada obce 30.3.

 Schvaluje udělení souhlasu společnosti Czech Industrial Development
s.r.o., s uložením ornice pro Novostavbu skladové a montážní haly, Průmyslový park Opatovice nad Labem o
objemu 12.500 m3 na pozemcích p.č.
1552 a 1619, oba v k.ú. Čeperka a p.č.
10614 v k.ú. Pohřebačka za podmínky,
že uložení ornice bude řešit smlouva,
kterou odsouhlasí a podepíší obě strany.
 Projednala cenovou nabídku na
provedení nové výsadby v areálu mateřské školy (ostrůvky) od Ing. Ivony
Kubínové a pověřuje starostu obce k
vystavení objednávky za celkovou nabídkovou cenu 115.960 Kč bez DPH.
 Ukládá starostovi, aby obeslal nájemníky žijící v bytových domech na
adrese ul. Hradecká čp. 151, Hradecká čp. 380-1 a Jozífova čp. 377-9
výzvou k rezervaci parkovacích míst
na parkovištích vyhrazených k jednotlivým BD.
 Schvaluje návrh na vytvoření společného školského obvodu spádové
mateřské školy pro obce Opatovice
n/L, Hrobice a Libišany a pověřuje starostu obce dopracováním návrhu Dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy
pro obec Hrobice a Libišany a ukládá
starostovi, aby projednal dopracovaný
předložený návrh se starostkami dotčených obcí a právní kanceláří KVB
advokátní kancelář s.r.o.
 Rozhodla o zamítnutí předloženého návrhu obecně závazné vyhlášky
o místním poplatku z pobytu, neboť
předmětem místního poplatku z pobytu (na základě zákona o místních
poplatcích ve znění účinném od 1. 1.
2020) je úplatný pobyt, který trvá nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele
pobytu. Pokud pobyt přesahuje tuto
dobu, znamená to, že poplatkové povinnosti nepodléhá. Osoby ubytované
na jednom místě v obci po dobu delší než 60 kalendářních dnů po sobě
jdoucích tak vůbec nejsou povinny
místní poplatek z pobytu hradit, a to
ani za prvních 60 kalendářních dní
trvání nájmu nebo kalendářního roku.
Takovíto pronajímatelé tak nemají ani
povinnost vést evidenci ubytovaných a
výběr poplatku by byl administrativně
náročný a tudíž nerentabilní.
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Pietní kladení věnců
Slet čarodějnic odložen o rok
k památníkům padlých

I letos se bude 8. května konat pietní akce –
pokládání věnců k památníkům padlých. Od data
osvobození naší země uplyne jubilejních 75 let,
ale vzhledem k současné situaci bude pietní akt
komorní, možná i bez přítomnosti veřejnosti. Pokud tak nastane, čest hrdinům padlých ve 2. světové válce vzdají za všechny obyvatele Opatovic
nad Labem a místní části Pohřebačka starosta a
místostarosta obce.

Čarodějnice, čarodějové a přátelé z Opatovic
nad Labem, pro letošní rok musíme pálení ohně
30. dubna oželet. Slet čarodějnic se nekoná. Program i s překvapením jsme připravený měli, ale
zákeřné malé potvůrky korovinky nám to zhatily.
Ale nebuďte smutní, všechno si vynahradíme příští rok, a to opět posledního dubna.
Těší se na Vás čarodějnice, uzenáři od Krkovičky
a celý kolektiv sboru dobrovolných hasičů.
PS: Hromada roští na příští jaro čekat nebude.
Bude spálena pod dohledem SDH bez přítomnosti veřejnosti.

Poděkování lidičkám, kteří se do akce ROUŠKY VŠEM zapojili.
Pokud sledujete zprávy o
průběhu šíření, a hlavně o
opatřeních, které mají tomuto
šíření zabránit, určitě jste postřehli, že jsme snad jediná
země, kde obyvatelstvo jen
trpně nečeká až bude zásobeno vším potřebným, ale v rámci možností si pomáhá samo.
Šití roušek je fenomén, který
zaplavuje české sociální sítě i
veřejná média.
Chtěli bychom poděkovat
těm, kteří se do této ohromné
akce zapojili. Měli jsme v plánu poděkovat jmenovitě všem,
kteří šili, i těm kteří stříhali,
zažehlovali, poskytli materiál
a hotové roušky distribuovali
mezi potřebné. Protože prioritou bylo vyrobit a rozdat co
nejvíce roušek lidem, a ne vést
podrobnou agendu, kdo a kolik
toho ušil a připravil, nemůžeme se vlastně do jmenovitého
poděkování pustit, protože bychom určitě na někoho zapomněli, nebo o něm ani nevíme.
Velká omluva tedy všem,
které a kteří zde svoje jméno
neuvidí. Dík ovšem veliký.

V první vlně šití roušek, kdy
se jich ušilo víc než tisíc, a která započala v polovině března
2020, se do akce s velkým
elánem zapojilo téměř 80 lidí,
což je na naši nevelkou obec
úžasné číslo! Někdo ušil 20,
někdo 50, někdo 100 roušek
a pak šití z různých důvodů
ukončil, což je pochopitelné.
Svoji „činnost“ také definitivně
ukončilo několik šicích strojů,
bylo zlámáno nesčetně jehel
a ztupeny několikery nůžky.
Žen, které se pustily přímo do
šití, bylo cca 20, ale dalších
50 nepostradatelných lidiček
stříhalo, zažehlovalo proužky,
dodávalo materiál a rozváželo
hotové výrobky. Všem těmto lidem, kteří obětovali svůj volný
čas, ale vlastně i čas svých rodin, patří veliký dík. Manželům
a dětem, kteří nechali ženy
nejen celé hodiny šít, ale ještě
jim s přípravou pomáhali, patří
samozřejmě také poděkování.
Díky patří i dvěma ženám, kterým se v hlavě zrodila myšlenka šít roušky pro ostatní. Paní
Darině Svatoňové a Renátě

Chudé, kolem které se vytvořila skupina šijících žen, ale přehlednější řád připravování a
šití roušek dostalo až vytvoření
stránky Roušky všem/Opatovice, kterou vytvořil Martin Kindernay na facebooku.
Jakmile se pokryla poptávka
opatovických občanů, pokračovalo se v šití dál, a to pro
různá oddělení nemocnic, pro
sociální ústavy, domovy seniorů, opatovické lékaře, ale i pro
zaměstnance firem v obci a
okolí. V tomto šicím maratonu
pokračovali a doposud pokračuje už menší část vytrvalců,
a protože se počty rozličných,
propracovaných a už i velice
líbivých roušek u těchto žen
vyšplhaly k mnoha stovkám,
dovolte, abychom jim poděkovali skutečně jmenovitě. Jedná
se o dámy: Renátu Chudou,
Kateřinu Pumrovou, Gabrielu
Blažkovou, Ivetu Maťátkovou,
Danu Richterovou a Miloslavu
Sehnoutkovou.V polovině dubna, kdy je tvořen tento článek,
se počet roušek ušitý opatovickými ženami dostal na 3000.

Děkujeme hasičům i obecní
policii, kteří rozváželi ochranný balíček pro seniory. Vedení
obce se podařilo zajistit desinfekci na ruce, a tak byl všem
obyvatelům nad 65 let doručen
balíček obsahující 2 textilní, 2
jednorázové roušky a lahvičku
s desinfekcí.
Děkujeme skupině kolem
pana starosty, která se podílela na rozlévání desinfekce,
přípravě a distribuci balíčků
pro seniory i šitých roušek pro
všechny, kteří o ně požádali. Kromě roušek pro dospělé
se vyrobily roušky i pro děti.
Část z nich byla předána do
ordinace dětské lékařky MUDr.
Šichové.
Tato kritická doba ukázala,
že stále ještě umíme držet
pohromadě a pomáhat si. Vytrvejme, všechno zlé má také
svůj konec.
Na závěr ještě poděkování i
těm, kteří roušky poctivě nosí
a dodržují všechna opatření i
nařízení a tím udržují ve zdraví
sebe, své blízké i všechny lidi
VeP
ve svém okolí.
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FOTOSOUTĚŽ
NEJHEZČÍ VEŘEJNÉ ZÁKOUTÍ

V únorovém čísle zpravodaje byla
vyhlášena fotosoutěž o nejhezčí
veřejné zákoutí obce.
Zatím žádné fotografie nedorazily,
tak se alespoň podívejte
na inspirační foto.
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