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V SPRNU U NÁS ZASTAVÍ LEGIOVLAK
Osm prázdninových
zastavení čeká
během léta legionářské muzeum na
kolejích – Legiovlak.
Při putování českou
krajinou ho budete
moci navštívit převáženě na severu
a východu Čech.
Po vynucené pauze
je jeho posádka
připravena podělit
se o sto let starou
historii se všemi
generacemi
Československá obec
legionářská si vás dovoluje informovat, že
Legiovlak - pojízdné
interaktivní muzeum
na kolejích navštíví od
25. do 28. srpna 2020
Opatovice nad Labem. Expozice bude v železniční stanici Opatovice nad Labem - Pohřebačka a bude přístupná zcela zdarma.
„Letos si připomínáme 100. výročí návratu našich legionářů z Ruska, kde bojovali a umírali ještě téměř dva roky po konci první světové
války. Našim diplomatům ale dávali do rukou ty nejlepší trumfy pro vyjednávání o podobě naší první republiky,“ říká Jiří Charfreitag, tajemník
projektu Legie 100, a dodává: „Zapomenutým osudům a návratům do vlasti se bude Československá obec legionářská věnovat celý rok
2020, kdy oficiálně končí její projekt Legie 100.“ Posádka Legiovlaku se zápalem vypráví příběh o hrdinství, které umožnilo vznik Československé republiky v roce 1918. Legiovlak během prázdnin navštíví v České republice i jiné stanice, a to Děčín, Českou Lípu, Mnichovo
Pokračování na str. 2
Hradiště, Dvůr Králové nad Labem, Martinice v Krkonoších a Vamberk.

SVOZOVÝ KALENDÁŘ SBĚRU KOMUNÁLNÍHO A TŘÍDĚNÉHO ODPADU
ČERVENEC
2. 7.

ZNÁMKA

ČT

PLASTY

3. 7.

PÁ

POPELNICE - SVOZ

7. 7.

ÚT

BIOODPAD - OPATOVICE

8. 7.

ST

BIOODPAD - POHŘEBAČKA

9. 7.

ČT

SKLO

17. 7.

PÁ

POPELNICE - SVOZ

21. 7.

ÚT

BIOODPAD - OPATOVICE

22. 7.

ST

BIOODPAD - POHŘEBAČKA

29. 7.

ST

PAPÍR + NÁPOJOVÉ KARTONY

30. 7.

ČT

PLASTY

31. 7.

PÁ

POPELNICE - SVOZ

MODRÁ

ŽLUTÁ

ŽLUTÁ

MODRÁ

ŽLUTÁ

Slovo starosty
Každý hospodář má radost, když se mu daří a jeho hospodářství
prosperuje. Je samozřejmé, že sám rozhoduje o tom, kam vydělané peníze investuje. Co postaví, co nakoupí, koho podaruje
nebo podpoří. Obce to mají jinak. Chce se po nich, aby byly
dobrými hospodáři, ale ten, kdo rozhoduje o tom, kam jejich peníze přijdou, jsou státní orgány. V podstatě se ale jedná o peníze
daňových poplatníků. Poplatník v důsledku hradí
všechny náklady obce.Ten si proto volí obecní zastupitelstvo, aby s jeho penězi zacházelo hospodárně a investovalo je tam, kde z toho bude mít
jako poplatník prospěch, radost nebo mu to obyčejně zlepší či usnadní život. Pak někdo máchne
rukou a peníze odtečou jinam, aniž se poplatníka potažmo někdo zeptá, zda s tím souhlaIng. Pavel Kohout
sí. Necháme si tohle líbit?
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V sprnu u nás zastaví Legiovlak
Dokončení ze str. 1

Expozice Legiovlaku je přístupná zcela
zdarma každý všední
den od 8:00 do 18:00
a o víkendech od 9:00
do 19:00. Kvůli hygienickým omezením
nebude výklad historie probíhat každou
hodinu přímo ve vagonech, ale na otevřeném prostranství před
jednotlivými vozy, aby
mohly být dodrženy
předepsané rozestupy. Vnitřní expozici
Legiovlaku s řadou
zajímavých dobových
exponátů si ale každý bude moci projít
individuálně. Každý
návštěvník Legiovlaku
může na místě zjistit,
jestli měl legionáře
mezi svými předky.
Posádka v plukovní
prodejně dokáže vyhledat konkrétní osoby v databázi, kterou se i díky návštěvníkům daří doplňovat o fotografie, dokumenty, vzpomínky i
hmotné předměty z pozůstalostí. Od výjezdu Legiovlaku v roce 2015 se takto podařilo doplnit na 15 000 záznamů legionářů. Vzpomeňte
na své dědy a pradědy. Pokud za 1. světové války bojovali a to třeba právě v legiích, můžete se o jejich působení dozvědět mnohé zajímavosti a detaily.
Expozici Legiovlaku v současné době tvoří 14 dobových vagonů, které popisují život a boj legií na Transsibiřské magistrále. Historické
vagony Legiovlaku jsou zrekonstruovány tak, aby věrně odpovídaly dobovým reáliím a návštěvníkům co nejblíže přiblížily podrobnosti
z legionářského života a jejich boje. Soupravy legionářských vlaků byla totiž kasárna na kolejích a legionáři se museli postarat o vše
sami a ještě v pohybu. Běžný
příbytek vojáků představuje tzv.
„těpluška“ až pro 30 mužů, která ostře kontrastuje luxusnímu
salonnímu vozu pro důstojníky
a generály. Návštěvníci si mohou prohlédnout další vagony
ze života legionářů, například
vůz polní pošty, nejspolehlivější
prostředek komunikace na celé
tehdejší Sibiři, „létající“ sanitní
vagon, vozy s kovářskými či
krejčovskými dílnami. Způsob
boje legionářů pak přiblíží improvizovaný obrněný vůz, který
je po zuby vyzbrojený kulomety
a zbrusu novou replikou ruského polního kanonu ráže 76
mm. Další zázemí představuje štábní vagon pro plánování
operací, či plošinové vozy s
materiálem včetně historické
polní kuchyně.
Další informace najdete na
webu www.legiovlak.cz.

Za Československou obec
legionářskou Miloš Borovička,
tiskový mluvčí
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Opatovický hřbitov je přečíslován

Koncem roku vyprší uhrazený
poplatek za pronájem většiny
hrobových míst na hřbitově
u kostela sv. Vavřince v Opatovicích nad Labem. Všichni
nájemci budou obesláni a vyzváni k uhrazení pronájmu na
další období, stejně jako tomu
bylo před pěti lety s hroby
v Pohřebačce. Z důvodu přehlednosti hrobových míst byly
hroby v Opatovicích nad Labem
znovu očíslovány. Tentokrát
jsou nerezová čísla připevněna
tak, aby se již nepoztrácela, a
to přilepením přímo na zadní
stranu náhrobních desek.
Již v předstihu bylo na hřbitově umístěno „Důležité upozornění“, ve kterém jsme požádali
o ohlášení změn, případně potvrzení údajů potřebných pro
vedení evidence dle zákona
o pohřebnictví. Ne všichni ná-

jemci tak učinili, proto žádáme
všechny nájemce hrobových
míst na opatovickém hřbitově,
aby si zkontrolovali obsah starých nájemních smluv. Pokud
během nájemní doby došlo k
úmrtí původního nájemce nebo
se z nějakého jiného důvodu
změnil, změnila se doručovací
adresa, či se bude od roku 2021
měnit, aby toto co nejdříve nahlásili na obecní úřad. Budou
jim tak připraveny již upravené
smlouvy. Dále připomínáme,
že je povinností nájemců hlásit
na OÚ veškeré změny, které
se hrobů týkají. To znamená
uložení dalšího těla nebo urny,
změnu rozměrů hrobu z důvodu stavební úpravy hrobového
místa, výše zmiňované změny
plátce nájmu nebo zrušení hrobu. Všechny tyto popisované
změny musí být dle hřbitovního

zákona obecnímu úřadu nahlášeny předem. Stavební úpravy
hrobového místa pak musí být
schváleny obecním úřadem
ještě před započetím prací.

Koncem roku 2020 dojde také
k úpravě nájemného na další období, konkrétně položky,
která se týká služeb spojených
s údržbou hřbitova. O její výši
budou všichni nájemci se změnou nájemní smlouvy informováni. Malé změny budou provedeny i ve hřbitovních řádech
obou pohřebišť (Pohřebačka,
Opatovice n.L.).
Kromě přečíslování hrobů
provedly technické služby na
opatovickém hřbitově také
úpravu některých dřevin, které
byly proschlé, přerostlé nebo
hrozily vyvrácením. Když obec
získá dotaci, o kterou požádala, dojde i na opravu hřbitovní
zdi a v další fázi i k opravě márVeP
nice.

OKÉNKO DO HISTORIE
Dalším zajímavým pomístním jménem jsou POLABINY. Stejně jako ty pardubické, nesou
ve jménu řeku Labe. Ty naše zahrnovaly pozemky podél Labe od mlýna po Hrobice. I když
se krajina podél Labe postupně měnila, pojmenování zůstalo.
V 18. století to bývaly křovinaté úrodné louky s mnoha labskými meandry a odstavenými
labskými rameny. Pozůstatky těchto ramen je možné nalézt i v dnešní době, například u
mlýna, u benzinky, mezi Opatovicemi nad Labem a Pohřebačkou. Na březích Labe rostly
především duby, buky, habry, jilmy, lípy a javory. Louky podél toku se postupně mýtily a
rozorávaly na pole. Také se zde stavěly hráze na ochranu před povodněmi a zaplavováním.
Průkopy se měnil tok Labe, vznikala slepá ramena, která se časem měnila na louky. Od
začátku 20. století byla nejlepší pole právě v „Polabinách“.
V terénních úpravách se pokračuje dodnes. Značnou skrývkou ornice z probíhajících staveb, především R35, se zavážejí nerovnosti a prohlubně v polích a loukách, kde se dříve po povodních držela voda. Tyto přírodní
mokřady plné života zadržovaly vodu v krajině. Nejvíce se „Polabiny“ změnily za posledních 60 let, a to výstavbou elektrárny, přivaděče, těžbou písku a současnou výstavbou R35.
Výpis z kroniky: „Roku 1820 zaběhla se sousedu Jozífovi z čp. 4 prasnice se šesti podsvinčaty na podzim do Polabin a teprve před
Vánocemi přišla se všemi prasaty sama domů. Živila se žaludy, bukvicemi a planým ovocem. Dříve ji nemohli domů dostat.“
I z tohoto je možné si představit, jak Polabiny vypadaly.
Podklady dodala Letopisecká komise
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Každý strom jednou vyroste
Zeleň kolem sebe potřebujeme. K dýchání, ochlazování
vzduchu, pro užitek i radost.
Každé město i obec se snaží vyvážit betonové plochy,
chodníky, silnice a bytovou
výstavbu dostatečným množstvím vysázené zeleně. Stejně
se o ozelenění obce „snaží“ i
sami obyvatelé. Na svých zahradách, ale také mimo ně.
Proč nevysadit před dům třeba
duby? Náhodou to koresponduje i s názvem ulice. Jsou to
krásné a vznešené stromy, dodají stín a přilákají štěbetající
návštěvníky. Nebo vysadíme
řadu smrků, které odstíní hluk
frekventované silnice. Kdo by
se chtěl z okna dívat na tisíce
projíždějících aut? Co na tom,
že se stromy vysází na obecní
pozemek? Samozvaní zahradníci to myslí dobře a za vysazené dřeviny na obecním ani nic
nepožadují.
Roky plynou a stromy rostou.
Některé opravdu hodně. Takový dub může za 20 let dorůst až
do 45 m výšky, a korunu mít 20
m širokou. Botanici uvádějí, že
kořeny má v hloubce, rovnající
se šíři koruny, tedy až do 20 m.
Jejich šířka nebude o mnoho
menší. Smrk má sice kořeny
mnohem mělčí, ale i tak jdou do
šířky 5 - 8 m. Za 16 let po vysazení vyroste do výše 10 – 30 m
a má 5 - 10 m širokou korunu.
Pokud přijde vichřice, může se
mělce kořenící smrk vyvrátit a
při pádu poškodit nemovitost,
u které byl před lety vysazen.
Protože stojí na obecním, postižený majitel nemovitosti volá
na obecní úřad a požaduje,

aby „si“ obec strom pokácela
a odvezla. To, že strom zasadil
svévolně předek majitele nebo
předchozí majitel nemovitosti,
nehodlá ten současný řešit.
Pak jsou tedy od jiné práce povoláni zdatní pracovníci
technických služeb a obecní
policie přestane hlídat řidiče-závodníky a místo toho dopravně zajišťuje okolí kácení.
Obec musí pronajmout plošinu,
zajistit specialisty na řezání ve
výškách, odvětvit a rozřezat
dlouhé kmeny, nakladačem je
naložit, odvézt, uklidit prostranství. Práce, bratru, na 2-3 dny.
Náklady na likvidaci 4 smrků
před domem tak vyjdou obec
na cca 24 000 Kč.
A to řešíme jen starosti a
problémy majitele nemovitosti. Obec mívá s divokou zelení
starosti daleko větší. Není to
hned po vysázení stromku, ale
časem na malér dojde. Takový

listnáč, jako třeba výše zmíněný dub má sílu a vitalitu, proroste kořeny do soustavy kanalizační a vodárenské, do vedení
plynu, elektřiny, telefonů nebo
internetu. Dokáže potrhat trubky a vrůst do nich, což se stalo
třeba v areálu mateřské školy,
kde kořeny ucpaly kanalizační
potrubí tak, že zbyl jen několikacentimetrový průsvit. Pokud
je třeba inženýrské sítě odkrýt,
opravit či modernizovat, bývají odborníci v šoku, co takové
kořeny napáchaly za škody.
Větve vysokého stromu zase
mohou zasahovat do elektrických drátů a při silnějším větru
je mohou potrhat. Tím nejen
přidělají práci energetické pohotovosti, ale na dlouhé hodiny
odpojí velké části měst a obcí
od elektrického proudu. I když
se nemusí nic tak dramatického dlouho přihodit, takováto
neřízená zeleň brání pravidel-

né údržbě obecního pozemku,
ať už se jedná o sekání trávy
nebo čištění příkopů. Strom
nebo keř vysázený u rohového
pozemku může razantně omezovat výhled do křižovatky a
tím zapříčinit dopravní nehodu.
Důrazně žádáme všechny,
kteří mají potřebu zkrášlovat
svoje okolí, aby takto partyzánsky nevysazovali na obecní
pozemky žádné keře a stromy, i
kdyby se jim trávník před domy
zdál sebefádnější.
Zároveň prosíme o schovívavost a trpělivost, pokud máte
trávu před domy až po kolena.
Pracovníky technických služeb
nemůžeme naklonovat a letos
roste tráva po častých deštích
jako zběsilá. Sekají často až do
večera, ale i tak nestíhají. Pokud musí navíc řešit likvidace
ohrožujících dřevin, ubírá jim
to další drahocenný čas ještě
VeP
více. Děkujeme.
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Šmejdi v době koronavirové
Dá se říci, že veřejnost je už dostatečně poučena a obrněna proti „šmejdům,“ kteří telefonují
nebo obcházejí po domech s nabídkami až zázračně levné energie. Navíc v době, kdy probíhá
pandemie COVID 19, lidé mají najednou hlavu
plnou úplně jiných starostí. Obávají se, aby sebe
nebo své zranitelné blízké nenakazili, aby měli z
čeho žít a platit nájem, pokud jim stagnuje podnikání nebo díky pandemii přišli o práci. V této
době změnu dodavatelů energií moc neřeší, ale
potřebují třeba právní pomoc. A to je opět pole
neorané pro šmejdy, kteří se najednou vyrojili.
Jsou ochotni sepsat žádosti o státní příspěvky a
podporu, nabízejí vyděšeným a bezradným lidem
i jiné právní služby. Pochopitelně za úhradu, a nemalou. Nebo naopak. Zatelefonují nebo zazvoní
u podnikatele, představí se jako právní zástupci
nějaké firmy, které podnikatel údajně dluží neuhrazenou fakturu. Ve skutečnosti neexistuje žádná neuhrazená faktura a v důsledku ani právní
vzdělání seriózně vypadající osoby, která vyhrožuje drahým soudním procesem.
Dalším současným artiklem šmejdů jsou předražené roušky se „zaručenou“ virovou neprostupností a dezinfekční prostředky, které jsou nakonec jen citronovou vodou. Cílí i na seniory, které
současná situace zahnala sice do zdravotně bez-

O čem jednalo
zastupitelstvo 11. 6.

pečné, ale přesto
nepříjemné samoty.
Nabízejí jim „zázračné“
potravinové
doplňky, které zvýší jejich imunitu
proti
COVID
19.
Některé
deklarují dokonce jako léky na
virovou
nákazu.
Nestydí se prodávat i
amulety zahánějící koronavirus. Seniory, zdatné
v obsluze počítačů lákají na seznamky. Ti, aby
zahnali samotu, platí takovýmto seznamkám nemalé částky, neúměrné poskytnutým službám.
Pozor i na vykuky, kteří rozvážejí roušky sice
zdarma, ale proti podpisu. Mohou se dokonce vydávat za pracovníky některé zdravotní pojišťovny
nebo zaměstnance magistrátu. Potěšený senior
tak podepíše změnu dodavatele energií nebo přihlášku do aukce energií, ani o tom neví. Všichni
tito šmejdi vydělávají především na komoditě,
která je v naší společnosti obsažena v mnohem
větší míře než dříve, na strachu.
Co poradit? Rozum do hrsti a nebát se říkat NE!
VeP

Ulice Ke Hřišti bude mimo provoz
nejméně do konce prázdnin
Na rekonstrukci Lékařského domu jako takového plynule navázala úprava vnitřního prostranství
kolem něj. Stavební práce zahájila firma Ekostav
HK úpravou prostranství u vstupu do mateřské
školy, tedy do nových oddělení MŠ z ulice Hradecká. Zároveň se rozběhly práce v zadním
traktu Lékařského domu, kde je vchod k dětské
lékařce a nově do lékárny a kadeřnictví. Terén
byl upraven tak, aby mohla již v plném rozsahu
sloužit bezbariérová rampa vedoucí do budovy. V
další fázi bude upraven prostor mezi hospodářskou budovou MŠ a zastávkou autobusů Na Točně. V rámci příprav bylo nutno odstranit přerostlé
jehličnany uvnitř areálu a to z důvodu přístupu ke
kanalizaci, která se bude nejen v těchto místech

opravovat, ale především kvůli vybudování parkovacích stání pro rodiče vezoucí děti do MŠ. Zmíněná parkovací stání naleznete na přiloženém
plánku v horní části „šedé zóny.“ Bude možnost
tam krátkodobě odložit 8 automobilů. Tato část
stavby bude prováděna současně s velkou rekonstrukcí celé ulice Ke Hřišti. Vzhledem k tomu, že
zde bude upravována vozovka, budován chodník
a podélná parkovací stání, nebude možné ulicí
během rekonstrukce projíždět, ale ani procházet.
Prosíme všechny obyvatele, kterých se to týká,
o strpení a dočasné využívání ulic Nyklíčkova a
Jozífova. Rekonstrukční práce firma Ekostav HK
zahájí 7. července 2020 s předpokládaným termíVeP
nem ukončení v září 2020.

 Bere na vědomí zprávu

starosty o výpočtu dopadů do
daňových příjmů obce na rok
2020 v návaznosti na učiněná
vládní opatření ve vazbě na
COVID 19.
 Projednalo žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
od žadatele AFK Opatovice
nad Labem, z.s. a schvaluje poskytnutí finanční dotace
z rozpočtu obce Opatovice
nad Labem pro rok 2020 ve
výši 73.000 Kč.
 Projednalo žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce od
žadatele TJ Sokol Opatovice
nad Labem, z.s. a schvaluje poskytnutí finanční dotace
z rozpočtu obce Opatovice
nad Labem pro rok 2020 ve
výši 73.000 Kč.
 Projednalo žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
od žadatele Život na vesnici, z.s. a odročuje rozhodnutí
o poskytnutí finanční dotace
z rozpočtu obce Opatovice
nad Labem pro rok 2020.
 Schvaluje pořízení Změny
č. 1 Územního plánu Opatovice nad Labem zkráceným
postupem a její Obsah změny
dle návrhu na pořízení změny
územního plánu pro pozemek
parc. č. 518 k.ú. Opatovice
nad Labem podaným dne
8. 1. 2019 pod čj. 0062/19 a
doplněným Stanoviskem orgánu územního plánování čj.
MmP 21050/2019 vydaného
dne 26. 02. 2019.
 Projednalo a souhlasí se
zařazením území obce Opatovice nad Labem do územní působnosti MAS Region Kunětické hory na programové období
2021 – 2027.
 Projednalo a schvaluje bezúplatný převod pozemků označených jako p.p.č. 1673/11
ostatní plocha – silnice, p.p.č.
1714/6 ostatní plocha – silnice
a p.p.č. 1714/8 ostatní plocha
– jiná plocha v obci a katastrálním území Opatovice nad
Labem do vlastnictví Pardubického kraje a pověřuje starostu
k podpisu darovací smlouvy.
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Povídá se …
že chce starosta rozprodat
bývalé vojenské byty, protože se o ně obec už nechce
starat.
SKUTEČNOST: Byty v bytových
domech v ulicích Hradecká a Jozífova obec rozhodně prodávat
nezamýšlí. Navíc by to nebylo v
současné době ani možné. Rekonstrukcí v minulém roce, na kterou
obec obdržela dotaci, se zavázala
tento majetek neprodávat minimálně do roku 2025. Sám starosta je
rozhodně proti jakémukoliv rozprodávání obecního majetku. Naopak
má v plánu navrhnout obecnímu
zastupitelstvu, aby se zavázalo,
že obecní majetek nebude rozprodávat ani v budoucnosti. Spíše
je třeba se zamyslet nad některými nájemníky obecních bytů a při
prodlužování nájemních smluv
zohledňovat, zda si obecního majetku váží a chovají se podle toho.
VeP

ZPRAVODAJ
OPATOVICE
DNES ZVOLNÍ

OKÉNKO POLICIE
Pokud telefonujete při řízení vozidla, jedete jako opilí
Mobilní telefon se stal symbolem moderní doby a nedílnou součástí našich životů. Bohužel,
řada lidí telefon používá i při řízení vozidla. Je tedy otázkou, jak doopravdy účinné jsou vysílané emotivní televizní spoty zaměřené na následky těžkých dopravních nehod při používaní
mobilního telefonu při řízení vozidla. Vždyť každodenní praxe na našich silnicích znovu a znovu ukazuje, že telefon za jízdy používají řidiči i řidičky, i přesto, že ve vozidle převážejí své děti.
Z výsledků mezinárodně prováděných výzkumů vyplývá, že telefonování při řízení vozidla je
riskantní. Riziko vzniku zavinění dopravní nehody je u telefonujícího řidiče téměř pětapůlkrát
větší než u řidiče soustředěného. Další studie ukazují, že toto riziko je stejné jako jízda po
vypití třech „dvanáctek“. Dle výzkumů dopravní nehodovosti většina řidičů přestává při telefonování sledovat provoz ve zpětných zrcátkách, nedodržují bezpečný odstup od ostatních
vozidel, mají také delší reakční čas k odvrácení srážky, a to téměř o 10 %. Při současném
řízení a telefonování dochází k překračování mentální kapacity řidiče, jehož mozek je schopen
pojmout v jednom okamžiku pouze omezené množství informací. Informace, které jsou nad rámec aktuální mozkové kapacity, nejsou zpracovány a v tomto případě se bohužel velmi často
jedná právě o informace o dopravní situaci.
Spěch, stres, nepozornost, agresivita, bezohlednost, případně neznalost a nezkušenost, to
jsou hlavní viníci většiny dopravních nehod u nás i ve světě. Věřte, že na každém z nás záleží, zda naše silnice budou bezpečné. Také na silnicích platí ono známé „Chovejme se tak, jak
chceme, aby se ostatní lidé chovali k nám“. Dodržujme pravidla silničního provozu – jezděme
bezpečně. Ušetříme nejen materiální hodnoty, ale zejména to nejcennější - zdraví a životy nás
všech.
Možná vás bude zajímat, že od 1. 1. 2020 bylo zde řešeno 17 řidičů, kteří při jízdě používali
Vaše obecní policie
mobil. Byly jim uděleny pokuty v celkové výši 10.500 Kč.

Žádáme všechny chovatele psů,
aby úmrtí psa, ke kterému dojde
v průběhu roku ohlásili na obecní úřad

Jak jsme informovali
v květnovém zpravodaji,
obec se nyní musí potýkat
s finančními dopady
koronavirové krize,
a tak je nucena některé
projekty přehodnotit,
zrušit nebo omezit.
Z těchto důvodů nebude
zpravodaj Opatovice dnes
již vycházet jako
měsíčník, ale pouze
jako čtvrtletník.
Další číslo tedy vyjde
v září 2020.
Předplatitelům
bude částka
za 4 nedodaná čísla
letošního roku převedena
do příštího roku.
Redakce zpravodaje
Opatovice dnes

neprodleně a nečekali s touto informací
až při placení poplatku na další rok.

V červnu má svátek například ...
Pavla, Pavlína jsou jména původu latinského, kde paulus znamená „malý,“ Používalo se jako
něžné oslovení ve smyslu „ty moje malá“.To ale neznamená, že Pavly a Pavlíny nejsou ženami
pro velké činy. Astrologové vidí Pavly a Pavlíny jako ženy bojující se sebedůvěrou, často zkoušené
rozličnými osudovými ranami.
Kdo by neznal Pavlínu Filipovskou i její dceru Pavlínu Wolfovou, a také Pavlu Tomicovou, herečku
Klicperova divadla v Hradci Králové. Svatá Pavla Římská byla patronem vdov.
V Opatovicích nad Labem máme 11 Pavlín a 6 žen nese jméno Pavla. Zaujímají 47. a 37. místo
žebříčku oblíbenosti.
Petr je starobylé řecké jméno s významem skála (pétra) nebo také skálopevný. Dodává svému
nositeli tvrdost a mužnost. Hvězdy ho vidí jako muže charismatického a inteligentního, ovšem s
notnou dávkou vnitřního neklidu. Je nadán být vůdcem, ale mnohdy na ostatní působí příliš arogantním dojmem. Patří stále k velmi oblíbeným jménům a je tak na vysoké 3. příčce.
Hejtman království českého nesl jméno Petr IV. z Rožmberka, stejně tak o století později Petr Vok
z Rožmberka. Jméno Petr dostalo i mnoho českých herců, jako například pánové Kostka, Haničinec,Vacek, Nárožný, Forman a Štěpánek. Apoštol Petr je patronem mnoha řemeslných oborů:
cihlářů, hodinářů, kovářů, rybářů, truhlářů i řezníků. V naší obci je momentálně 66 Petrů.
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STARÁ KOLA DRŽÍ TRADICI
Hodně kulturních i sportovních akcí bylo kvůli koronavirovému omezení zrušeno. Jen pomalu a opatrně se obnovují
ty, které mají tradici a hlavně oblíbenost. Mezi takové patří
SETKÁNÍ HISTORICKÝCH VELOCIPEDŮ MILÍŘ. Sedmý
ročník opět pořádala
1. VINAŘSKO PIVNÍ CYKLISTICKÁ ROTA OPATOVICE
NAD LABEM, a to v sobotu 30. května 2020. Jako vždy tuto
akci nevynechali cyklisté na vysokých bicyklech, mimo jiné i
pan Ivan Burkert, který na tomto historickém kole projel velký
kus Evropy. Naposledy to bylo 4.200 km z Hradce Králové
do Skotska. I ostatní účastníci květnové vyjížďky drželi linii
starých plášťových kol, z nichž jedno značky Zbrojovka neslo

hrdě rok výroby 1918.
„Protože, jak všichni víme, letos je velké omezení všech akcí, ale abychom nepřerušili tuto tradici, vynechali jsme výjezd na Milíř, a ve velmi
omezeném počtu vyrazili na cyklostezku k soutoku Labe s Orlicí,“ nechal
se slyšet hlavní organizátor akce.
„Počasí nám přálo, všichni dojeli v pořádku, a tak jsme akci zakončili v
restauraci na hřišti ve Vysoké nad Labem,“ dodává pan Jiří Švajdler.

Spolek český svaz chovatelů v Pohřebačce
zve všechny zájemce na místní výstavu drobných zvířat,
která se koná v sobotu 1. srpna od 8.oo do 16.oo hod.
u hřiště Národní házené v Pohřebačce.
Součástí výstavy je soutěž zvířat, stánkový prodej, doprovodný program.

Pořadatelé srdečně zvou malé i dospělé návštěvníky.
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Takhle se čarodějnice pálit nebudou!
Volné prostranství za hřištěm slouží už roky jako shromaždiště větví z prořezu stromů, tvarování keřů a dřevního
odpadu při likvidaci porostů. Posledního dubna se zde konává pálení čarodějnic a hromada roští se zapálí k velké
radosti dětí. Dřevní odpad zde mohou během roku volně odkládat všichni občané Opatovic nad Labem. Dřevním
odpadem se ovšem nemyslí starý nábytek, žebříky, sololitové desky, prkna s hřebíky a další předměty, které na
stromech a keřích nevyrostly. I když se letos kvůli koronavirové pandemii pálení čarodějnic nekonalo, zaměstnanci
technických služeb urovnali hromadu roští tak, aby ji mohli zapálit a zlikvidovat. Byli ale nemile překvapeni, když se
tam přes noc objevil „bonus“ ve formě výše jmenovaných předmětů. Takhle tedy opravdu ne! Nebo je skutečně nutné, aby se celé prostranství oplotilo a lidé tam směli dovážet dřevní odpad jen v určených hodinách a s občanským
průkazem? Což by v důsledku obnášelo pracovníka, který bude ukládání roští řídit a kontrolovat, a jehož mzda by
VeP
se tak mohla promítnout všem v poplatcích za odpady. Opravdu to takhle chceme?

OPATOVICE DNES - občasník obce Opatovice nad Labem, ročník XXIII. 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. 6. 2020. Tisk a distribuci zajišťuje Obecní úřad Opatovice nad Labem. Redakční uzávěrka příštího
čísla bude 10. 9. 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

