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Základní škola nyní i v brzké budoucnosti
Od letošního roku se mění
koncepce financování
školy. Může si dovolit třídy
s malým počtem žáků a tím
výrazně zkvalitnit výuku.
Kromě dokončení sportovního areálu čeká naši školu
další stavební rozvoj.
Ještě máme v živé paměti
stavební ruch a velikou radost
z dokončení Centrálního pavilonu Základní školy v Opatovicích
nad Labem a už se můžeme těšit z dalších probíhajících změn,
novinek a plánů. Zcela zásadní
je změna koncepce financování
škol. Doposud dostala škola tolik peněz, kolik měla dětí. Byly
tedy tendence, většinou spíš
vynucená nezbytnost „nahnat“
do tříd co nejvíce žáků, ber kde
ber, aby se vůbec mohli zaplatit
vyučující a další finanční potřeby školy. Přitom snaha všech

dobrých kantorů je mít ve třídě
méně dětí a moci se jim plně a
individuálně věnovat. A snahou
všech školských pracovníků,
bohužel téměř 30 let nevyslyše-

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ
V NADCHÁZEJÍCÍ DOBĚ
Vzhledem k tomu, že až do odvolání bude
zpravodaj Opatovice dnes vycházet pouze
čtvrtletně, není možné na toto místo vtěsnat tabulku svozů všech druhů odpadů na
tři měsíce dopředu. Primárně jsou tyto informace v ročence RÁDCE, JAK NA ODPADY V ROCE 2020, kterou dostala počátkem
letošního roku každá domácnost.
Děkujeme za pochopení.

nou, bylo to, aby při toku financí
byl rozhodující počet učitelů a
samozřejmě jejich patřičné platové ohodnocení. Světe div se,
od letošního roku, přesněji od
1. 1. 2020 již nerozhoduje počet
žáků o tom, kolik škola dostane
od Ministerstva školství finančních prostředků a může si tudíž
dovolit třídy s výrazně menším
počtem žáků.
I vize vedení naší školy plánuje mít postupně všechny třídy
s malým počtem žáků a samozřejmě dostatek dobrých učitelů.
Letos nastoupilo prvňáčků díky

mírně pokleslé populační vlně
pouze 28, ale nebudou jako dřív
v jedné, nýbrž ve dvou třídách
po 14. „Což je samozřejmě pedagogicky ideální stav,“ konstatoval ředitel ZŠ Opatovice nad
Labem, Mgr. Hynek Kalhous.
„Reforma financování je nastavena právě na to, aby nebyly
obří třídy,“ dodává. V příštím
školním roce se počítá s nárůstem prvňáčků, a to až na počet
60, a v plánu je tak mít, poprvé
v dějinách opatovické školy, tři
první třídy, tedy 3x 20 dětí ve tříPokračování na str. 2
dě.

Slovo starosty
Tentokrát chci poděkovat všem občanům, kteří pečují o veřejnou zeleň, a přitom to nemají v popisu práce. Jinými slovy, není jim lhostejné, že pásy nově vysazené zeleně podél chodníků zarůstají plevelem nebo v parných dnech vadnou.
Nemůžeme nikomu přikazovat, aby plel a zaléval záhonky v majetku obce, ale o to
více si cením těch, kteří to dělají. Stejně tak, když ze zámkové dlažby
chodníků a vjezdů před svými domy a ploty odstraňují úporný plevel.
Děkuji i těm, kteří se podobně starají o květinovou výsadbu kolem
bytových domů. I když údržbu těchto záhonů a pruhů má na starost
obec, ať se nám to líbí nebo ne, udržovaný nebo zarostlý pás zeleně
u chodníku je zcela viditelnou vizitkou toho, kdo žije za plotem a
ukazuje všem kolemjdoucím jeho vztah k tomu společnému, tím
Ing. Pavel Kohout
pádem vlastně našemu.
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Základní škola nyní i v brzké budoucnosti
Dokončení ze str. 1

Zřejmě každého napadne,
že škola není nafukovací. Ale
už při projektování Centrálního pavilonu C1 se s větším
počtem dětí, a tedy i učeben
počítalo. Nyní pojme opatovická škola cca 400 dětí, vize
dalšího rozvoje ovšem počítá s
500 žáky. Je tedy na řadě další stavební rozvoj. To, co školu
patřičně „nafoukne,“ je pavilon
C2. „Projekt na tuto budovu je
již vypracován, se vším úsilím
vysoce účelně a maximálně
efektivně,“ zdůrazňuje ředitel.
Vedení školy počítá s rozšířením, vlastně návratem polytechnické výchovy, což znamená mít ve škole ne pouze jednu
učebnu na dílny a jednu jako
kreslírnu. Rukodělná výroba
je nesmírně důležitá, v minulých letech byla opomíjena, ale
děti by si už ze základní školy
měly odnést základy určitých
praktických dovedností jako je
vaření, zahradničení, šití, práce se dřevem, ale i kovem. Vyzkoušet si nejen kresbu nebo
malbu, ale práci s keramickou
hlínou nebo jinými materiály.
Jak jinak zjistit, že má dítě šikovné ruce na to či ono? Která
rodina nemá z dob minulých
doma stojánek na noviny nebo
věšáček na klíče vyrobeným
dětmi na ZŠ? Řemesla byla,
jsou a budou potřeba. Na tohle
všechno ale musí být patřičně

vybavené učebny a s těmi se
právě při projektování C2 počítá.
Prostřednictvím ITI (Integrované teritoriální investice) mají
aglomerace možnost čerpat
evropské dotace, které jsou
pro rozvoj daného místa v letech 2021 – 2027 důležité. Ze
strategie ITI vyplývá, že programy rozvoje dané oblasti by
měly kromě jiného vytvořit podmínky pro rozvoj vzdělávání.
Projekt C2 podmínky programu
téměř beze zbytku splňuje a byl
oprávněným orgánům již předán. Během letošního podzimu
ho posoudí příslušná komise
Hradubické aglomerace a pokud bude splňovat všechna kritéria, bude zapracován do pro-

gramu. Opatovicím nad Labem
pak bude přidělena dotace ve
výši 50 milionů korun. Finanční
spoluúčast obce je předepsána
na 10 milionů korun. Výstavba C2, prakticky dvojčete toho
prvního, by mohla být započata
do dvou let. Škola by tak získala dalších 6 učeben, jak je výše
uvedeno, převážně odborných.
Pokud je řečeno A, musí být
řečeno B. Větší počet žáků ZŠ
znamená zákonitě více obědů, s kterými si musí děti někam sednout, aniž by polední
přestávku přetahovaly stáním
fronty u okénka a čekáním na
volnou židli u stolu v jídelně.
Více obědů ale také znamená
více surovin, více prostoru a
více technologií při jejich pří-

pravě, tudíž i více pracovnic
školní kuchyně. Současné vybavení školní kuchyně je na
špičkové úrovni, ale vyšší počet strávníků, což je cca 88 %
žáků školy, vyžaduje ne modernější, ale prostě další stroje a
vybavení, které zase potřebují
místo. Bude tedy čas i na „nafukování“ jídelny a kuchyně.
„Stavebně je vše připraveno.
Naštěstí se s tímto vývojem počítalo, a to tak, že vývody veškerých inženýrských sítí bude
možno nastavit a posunout do
přístavby budovy. Kapacita kuchyně i jídelny by pak byla taková, že by se mohla do školy
vrátit služba, kterou několik let
postrádají především opatovičtí senioři, a to je prodej obědů
veřejnosti. I žáci by na tom
získali, rozšířené prostory kuchyně by umožnily nabízet výběr ze 2 jídel. Zkušebně na to
škola najela již letos, zatím ale
pouze 2 dny v týdnu,“ upřesňuje ředitel Kalhous. O dotace na
přístavbu kuchyně a jídelny je
již požádáno, zhruba v březnu
roku 2021 by se měla obec dozvědět, zda může stavbu zahájit. Přejeme všem dětem, ale i
zaměstnancům školy, jejichž
počet by se po dostavbách zvýšil až na 70, aby všechny plány
a vize byly naplněny.
Opatovice n/L se tak budou
moci chlubit školou skutečně
VeP
špičkových parametrů.

Všesportovní areál dokončen
Kromě Centrálního pavilonu
se ZŠ v Opatovicích nad Labem může pochlubit zcela novým všesportovním areálem,
který byl dokončen v září 2020.
Obec na výstavbu tohoto hřiš-

tě obdržela účelovou dotaci od
Ministerstva pro místní rozvoj
ČR, což ji zavazuje přísnými
pravidly k provozování objektu.
Víceúčelové hřiště bude sloužit
především pro tělesnou výuku

žáků školy. K dispozici je vnitřní
sportovní hřiště pro kolektivní
hry, běžecké a skokové dráhy,
vše s umělým povrchem, který
umožňuje tréninky v různých atletických disciplínách.

Další využití je možné po dohodě
s vedením školy a správcem areálu,
a to pro sportovní vyžití i mimoškolních organizací a kroužků, ale v každém případě pod vedením způsobilé a odpovědné osoby. V žádném
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Do mateřské školy z Hradecké ulice
Slibované zářiové dokončení
rekonstrukce ulice Ke Hřišti
se odsouvá, a tak do všech
oddělení MŠ budou rodiče
děti vodit vstupem
u Lékařského domu.
V polovině minulého roku se
započalo s rozsáhlou rekonstrukcí Lékařského domu, na
jejímž konci se vyloupla budova s dvěma novými odděleními
mateřské školy, pojmenovanými MOTÝLCI a ŽABIČKY, kam
už 1. září nastoupily předškolní
děti ze spádové oblasti Opatovice nad Labem. Nové prostory
tam dostala i lékárna, zrekonstruovány byly i další vnitřní a
venkovní prostory. Budova dostala novou střechu, fasádu a
samozřejmě všechna okna a
dveře. Poděkování za rekonstrukci patří firmě RONELI SE.
Stejně tak patří poděkování i
firmě EKOSTAV HK, která měla
v zadání úpravu prostoru kolem Lékařského domu. Nejen
výstavbou bezbariérové rampy
a položením dlažby, ale hlavně
generální rekonstrukcí všeho,
co vede pod povrchem a není
prostým okem vidět. Kromě
přeložení všemožných kabelů
to byla hlavně problematická
kanalizace, jejíž vedení muselo
mnohem hlouběji, než původně
bylo. Protože je prostor kolem
Lékařského domu zkrášlen

záhony a rabátky, byl v areálu
instalován zalévací systém. Záhony byly osázeny květinami a
drobnými keříky přesně podle
toho, zda se nacházejí ve stínu
vnitřního atria nebo na slunci
podél silnice. Za to, že se nám
naskytne pohled na měnící
se květenu, patří poděkování
Ing. Ivoně Kubínové, která se
zasloužila o osázení i ostatních
ploch kolem hlavních a vedlejších ulic, cest a také prostoru u
malého přejezdu v Pohřebačce.
Dům i prostory kolem Lékařského domu dostaly tedy zcela
nový kabát, ale pojmenování
budově zůstalo. Nikdo z obyvatel nereagoval na výzvu nového pojmenování multifunkční
budovy a ani vedení obce nový
název nenašlo.
To, že rodiče musí nyní malé
školáčky vodit do všech oddělení MŠ, tedy Broučků, Kytiček
a Sluníček přes vchod z Hradecké ulice, 1. září zjistili. Plánovaná rekonstrukce ulice Ke
Hřišti měla být k tomuto datu
dokončena, ale projektanti míní

a překvapení pod panely mění.
Firma EKOSTAV HK hned po
odkrytí panelů, které mimo jiné
budou dále sloužit firmě Vápeník v Býšti, se objevily hříchy
minulé výstavby. Nejvíce práce,
se kterou se nepočítalo, dalo
zahloubení a prodloužení kanalizačního řadu. Z původních
25 m mělce uložené kanalizace
na nynějších 80 m. Kapacita
původního vedení byla nedostatečná. Původní řad ústil do
jímky přečerpávající stanice v
prostorech bývalých kasáren a
fekálie bylo nutno čas od času
odvážet. Také nebyly plány
jeho vedení, takže na stavebníky čekala překvapení téměř při
každém zarytí bagru. Část kanalizace dokonce neměla žádná regulérní vyústění a podle
všeho bylo jen otázkou času,
kdy by došlo k nějaké havárii.
Také optický kabel byl položen
praktiky těsně pod panely, na
jednom místě byl dokonce zabetonován do vrat a musel být
tedy znovu položen podle předpisů. Totéž se týkalo i ostatních

inženýrských sítí. Nemilá zjištění bohužel odsunula termín dokončení rekonstrukce ulice Ke
Hřišti nejméně o 2 měsíce.
Vyrovnáním původního povrchu a položením panelů se v
minulosti celá cesta neúměrně
zvedla. Toto navýšení muselo
být tedy také zlikvidováno, aby
se po dokončení rekonstrukce ulice vrátila opět k původní
výšce. Jako první bude položen
chodník, následně komunikace
a v závěru se zbudují parkovací
stání vedle kuchyně MŠ. Definitivního dokončení se dočká i
zastávka autobusu Na Točně,
která bude k radosti čekajících
cestujících konečně zastřešená. Bude upraven i terén mezi
zastávkou a parkovištěm, kam
se už původní oplocení nevrátí.
Nemůžeme opomenout, že se
v areálu nachází také sauna.
Pokud bude mít obec dostatek
finančních prostředků, počítá v
příštích letech s její rekonstrukcí. I nyní je sauna funkční, ale
saunování bude provozováno
zatím v omezeném režimu. VeP

MOŠTÁRNA OVOCE V POHŘEBAČCE
případě nebude areál volně přístupný veřejnosti. „Prioritně je všesportovní areál určen dětem,“ zdůrazňuje ředitel ZŠ, Hynek Kalhous.
V průběhu září bude sportovní
areál v rámci výuky ve zkušebním
provozu. Protože není zcela utužen

terén kolem hřiště, slavnostní
otevření a uvedení do provozu
za účasti většího množství hostů nebylo možno v září letošního roku uskutečnit, ale plánuje
se na jarní měsíce roku 2021.
VeP

oznamuje, že

MOŠTOVAT
SE LETOS

NEBUDE.
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Podzimní volby v době koronavirové
Hned první říjnový víkend
nás čekají další volby. Tentokrát budeme vybírat kandidáty
do 13 krajských zastupitelstev
a zároveň do Senátu. Volební
místnosti se otevřou v pátek
2. října ve 14 h a v sobotu
3. října v 8 h. Nalezneme je opět
tradičně na obecním úřadě, nad
knihovnou a v Pohřebačce naproti samoobsluze. Případné
druhé kolo senátních voleb proběhne o následujícím víkendu,
a to v pátek 9. a v sobotu 10. října 2020. Úřední obálky a hlasovací lístky pro jednotlivé volby
jsou od sebe barevně odlišeny.
Hlasovací lístky a úřední obálka pro volby do zastupitelstev
krajů jsou šedé, hlasovací lístky a úřední obálka pro volby do
Senátu jsou žluté. Hlasovací
lístky pro druhé kolo senátních
voleb nebudou voličům doručovány předem, ale obdrží je přímo ve volební místnosti.
Letošní volby bohužel komplikuje probíhající pandemie
COVID-19, tak je třeba na to
brát zřetel a respektovat všechna nařízení.
Parlament České republiky
schválil zákon o zvláštních
způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020.
Tento zákon upravuje speciální možnosti pro hlasování
v podzimních volbách osobám s nařízenou izolací/karanténou z důvodu nemoci
covid-19. Tito voliči nebudou

moci odvolit v klasických volebních místnostech, ale právě jen některým ze způsobů
podle tohoto speciálního zákona.
Pro tuto skupinu voličů se
zavádí tři možnosti zvláštního
způsobu hlasování:
Hlasování z motorového
vozidla u volebního stanoviště (tzv. drive-in hlasování)
- tato volební stanoviště budou
zřízena pro každý okres, bude
jich tedy 78. Stanoviště budou
uzpůsobena pro průjezd motorového vozidla, jejich vybavení
zajistí armáda. Takto může volič hlasovat již ve středu ve volebním týdnu od 7 do 15 hodin.
Hlasování v pobytovém zařízení sociálních služeb, které
bylo uzavřeno - pokud krajská

hygienická stanice nahlásí uzavřená zařízení na svém území
krajskému úřadu, ten do nich
vyšle speciální komisi pro hlasování. Takto hlasovat bude
možné od čtvrtka volebního
týdne od 7 hodin do pátku volebního týdne do 18 hodin.
Hlasování do zvláštní přenosné
volební
schránky
- pokud občan v nařízené karanténě či izolaci nemůže využít drive-in hlasování, může
do čtvrtka volebního týdne do
20 hodin oznámit krajskému
úřadu, že žádá příjezd speciální
volební komise. Tuto komisi budou tvořit členové drive-in týmu
a přijedou s přenosnou volební
schránkou za občanem domů.
Toto hlasování bude probíhat
od pátku volebního týdne od

7 hodin do soboty volebního
týdne do 14 hodin.
Zvláštní způsoby hlasování
budou zajišťovat speciální hlasovací komise složené ze tří
vojáků a zapisovatele jmenovaného krajským úřadem; také
sčítání těchto hlasů provede
zvláštní sčítací komise u krajského úřadu. Členové volební
komise mohou s přenosnou
volební schránkou navštívit ve
svém obvodu voliče jen tehdy,
pokud do volební místnosti nemohl přijít z jiného důvodu, než
je infekční onemocnění.
S největší pravděpodobností
se budou muset všichni voliči
dostavit k volbám v rouškách,
respirátorech či s jinak zahalenými ústy a nosem. Protože se
situace kolem šíření COVID-19
neustále mění a následně se
střídavě zpřísňují či uvolňují
pravidla dodržování zdravotních nařízení a doporučení, sledujte všechny změny a při vstupu do volebních místností se
řiďte pokyny na informačních
tabulích či upozorněními členů
volebních komisí. Podrobné
informace voličům bude obsahovat obálka s volebními lístky,
kterou všichni voliči obdrží do
svých poštovních schránek, a
to nejdéle 3 dny před konáním
voleb.
Věříme, že tato omezení a
mírné komplikace vám nezabrání se voleb zúčastnit a
všichni se dostavíte do volebVeP
ních místností.

V září svátek má například….
Jména, která rozhodně nemůžeme pominout, jsou obě starobylá, důstojná a stále oblíbená. Je to Marie a Václav.
Marie je 1. nejčastějším jménem, toto jméno nese každá 39. žena či dívka. Je jménem původu hebrejského s poněkud nejasným významem. Může odkazovat k ženě milované bohem (což zřejmě byla), ale i hořké, drsné, obsahující i kapku moře. Marie je typickým vůdcem
s výjimečnými schopnostmi. V duši jedničky se často bije dobro se zlem, může být člověkem s pevnými mravními zásadami, ale může
být i zločincem. V lásce vyžaduje vášeň a smyslnost, ale také lásku a upřímnost. Pro blaho milované osoby se neváhá zcela obětovat.
Kromě matky Ježíše Krista, nosila toto biblické jméno i Máří Magdalena. V zahraničí se jím pyšnila nejedna panovnice: Marie Tudorovna,
Marie Stuartovna, Marie Antoinetta - dcera Marie Terezie. I žánr divadelní a hudební má své Marie: M. Drahokoupilová, M. Rosůlková,
M. Rottrová, M. Doležalová. Opatovice nad Labem registrují 55 žen a dívek tohoto stále populárního jména.
Václava netřeba zvláště představovat. Jeho svátek 28. 9. je od roku 2000 zároveň i svátkem státním. Jeho jméno nalezneme ve všech
kalendářích, dokonce v generálním římském. Původem je to jméno slovanské a znamená „více slavný“. Kníže Václav patřící k Přemyslovcům byl po své násilné smrti uctíván jako mučedník a následně jako světec. Stává se hlavním patronem českého národa. Ostatně
i náš nejslavnější panovník Karel IV. dostal po narození jméno Václav. Toto hrdé jméno nosili naši prezidenti Havel i Klaus, v kulturním
světě V. Neckář, V. Vorlíček, V. Postránecký. Václav je 12. nejoblíbenějším mužským jménem.
Jeví se osobou jemnou a skromnou, ale pokud je třeba, stane se tvrdým, jdoucím si za svým. Zajímá se o problémy ostatních a mívá
hodně kamarádů, kterým dokáže naslouchat. Václav se v opatovickém registru obyvatel objevuje 28krát.
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Kdo bude řešit bývalé trestné činy

Trestní zákoník nově přesouvá na obce další agendu, kterou nezvládá stát.
„Trend poklesu kriminality se
podle Nejvyššího státního zastupitelství loni zastavil. Státní
zástupci podali obžalobu na
32.965 lidí, což je meziročně
asi o 900 méně.“
„Ministr vnitra Jan Hamáček
navštívil
Královéhradeckou
policii, kde vyslechl potěšující
informace ředitele Krajského
ředitelství policie Královéhradeckého kraje o poklesu evidovaných trestných činů, což od
roku 2012 představuje pokles o
téměř 33 %.“
Měli bychom se radovat, ale
výše zmíněné vypůjčené titulky
mají svá ALE.
Novela trestního zákoníku,
kterou schválili poslanci i
senátoři, zvyšuje mimo jiné
hranici trestného činu u majetkových deliktů z 5 000 na
10 000 Kč. Tím ovšem rapidně zvyšuje počet majetkových deliktů, které se řeší v
přestupkovém řízení, což je
agenda obcí. Stát tak přenesl další balík povinností na
obce. Změna ulehčí soudům
jednoznačně na úkor obcí.

„Pro města a obce je to alarmující zpráva. V době, kdy se
snažíme vyrovnávat propady
hospodářství, stát na obce nakládá další agendu, kterou
sám nezvládá. Namísto
toho, aby zavedl
alternativní
tresty
i v
přestupkovém právu, jak to
dělají například ve Francii, raději zvýší hranici „beztrestnosti“, uvádí místopředseda Svazu měst a obcí ČR a
starosta Velkého Oseka Pavel
Drahovzal. Na územní samosprávné celky jsou opakovaně
nakládány další povinnosti, ale
stát za tuto službu neposkytuje
adekvátní finanční kompenzaci. Úspory za soudní řízení se
tak nyní přenesou na bedra
obecních rozpočtů.
Obce dlouhodobě volají po
větší vymahatelnosti práva i při
dosavadních limitech škod. Pokuty obvykle nejsou řešením,
neboť jsou v mnoha případech

nevymahatelné. Současně s
nastavením limitu by měla být
řešena i možnost četnějšího
uplatňování alternativních trestů při ukládání správních sankcí – obecně prospěšné práce
(např. úklid veřejných ploch)
nebo „domácí vězení“ (vymezení okruhu pohybu osoby).
Z výše uvedeného vyplývá,
že přejmenováním daná věc
nemizí, jen jednomu rezortu
ulehčí a druhému výrazně přitíží. A jak se v poslední době
děje opakovaně, tím „potrestaným“ budou opět obce.




Podkladyčerpányzezprávy
Svazuměstaobcí
Českérepubliky.

Perníková popelnice opět v Opatovicích n/L
aneb třídit se vyplatí
Není číslo zpravodaje, abychom neupozorňovali na nešvary občanů při zacházení s
odpady. Nechceme říkat, že
jednooký mezi slepými králem,
ale asi na tom nejsme tak úplně špatně, když naše obec už
poněkolikáté získala ocenění.
I v letošním 13. ročníku klání
„O perníkovou popelnici,“ které
vyhlašuje Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s.
a Pardubický kraj. Soutěž se
primárně zaměřuje na třídění
odpadů, tedy především na
ekologické nakládání s nimi.
V letošním roce, přesněji za
výsledky roku 2019, jsme v kategorii obcí nad 2000 obyvatel
získali 2. místo a s ním spojenou odměnu ve výši 45 000 Kč.
Letošní vítězství nás posunulo
z loňského 3. místa, které ovšem také nebylo špatné. Pro

příští rok pochopitelně cílíme
na místo první.
„Pro většinu obcí je dobré
umístění v soutěži prestižní a
vidíme, že efektivnímu třídění
odpadů věnují nemalé úsilí,“
řekl k soutěži regionální manažer EKO-KOM Stanislav
Dokoupil. Podle něj je pro obce
motivující nejenom titul či trofej

v podobě stylové popelnice z
perníku, ale také finanční bonus v řádech desítek tisíc korun. I naše výhra poputuje zpět
do dalšího zkvalitnění systému
třídění odpadů. Dodejme, že
stejně úspěšní byli v sousední Čeperce, která získala také
2. místo, ale v kategorii do
VeP
2000 obyvatel.

O čem jednalo
zastupitelstvo

 Projednalo žádost o poskyt-

nutí 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 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.
Pozvánka na veřejné zasedání
obecního zastupitelstva
V souladu s § 103, odstavcem
5 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, svolává
starosta obce veřejné zasedání
Zastupitelstva obce Opatovice
nad Labem, a to na čtvrtek
24. září 2020 v 18 hod.
v zasedací místnosti obce,
Neplachova 206, Opatovice n/L.
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Vitální paní Vidímová
K 91. narozeninám přišli paní
Haně Vidímové popřát další svěží roky starosta a místostarosta
obce. Plná energie, zájmu o dění
a stále usměvavá paní Vidímová
sice nemá v obci momentálně trvalé bydliště, ale je opatovickou
rodačkou, pravidelnou víkendovou
obyvatelkou, a hlavně je srdíčkem
s naší obcí zcela srostlá.

Paní Půlpánová má
našlápnuto na stovku
20. srpna 2020 navštívili zástupci
obce nejstarší jubilantku Opatovic nad Labem, paní Emilii Půlpánovou, kterou dříve narození
pamatují jako usměvavou řeznici.
Paní Emilie je usměvavá stále a z
návštěvy měla evidentně radost.
Vzhledem k tomu, že 99. narozeniny oslavila v polovině srpna,
načala v době naší návštěvy svůj
stý rok. Všichni jí přejeme, aby čas
do té 100 prožila stále v tak dobré
kondici jako nyní a věříme, že díky
milující rodině, kterou je obklopena, tomu tak bude.

OKÉNKO POLICIE
PREVENCE SE ROZHODNĚ VYPLÁCÍ

Represe totiž není všemocnou zbraní proti kriminalitě. Represe proti pachateli trestného činu
je důležitá z principu spravedlnosti, a také následná snaha příslušných orgánů o nápravu pachatele má svůj smysl. To vše stojí naši společnost nemalé finanční prostředky. Pro občana je
důležité vědět, že samotná represe neumí vyléčit obětem trestného činu poškozené fyzické či
psychické zdraví, neumí nikomu vrátit ztracený život. O návratu ukradeného majetku původnímu majiteli nemluvě, to se může stát doslova během na dlouhou trať. V některých případech se
tento majetek nepodaří nalézt již nikdy. Každodenní policejní praxe (nejen v naší zemi) jasně
ukazuje, že prevence není nikdy dost.
Jak předejít vykradení chat, domů a bytů?
nešetřete na mechanickém a elektronickém zabezpečení – obecně platí, že čím
hodnotnější věc vlastníte, tím kvalitnější by mělo být i její zabezpečení
(zámky s vyšší odolností, bezpečnostní dveře, mříže, alarm, napojení na PCO, kamery)
zajistěte dostatečné osvětlení společných prostor vašeho domu
omezte volný pohyb cizích osob ve vašem domě
nepřijímejte návštěvy neznámých osob
na zahradě rodinných domů či chat nenechávejte volně položené nářadí, žebříky
své cennější věci si evidujte, mějte jejich fotografie a doklady o jejich pořízení
v době delší nepřítomnosti požádejte své příbuzné či sousedy o občasný dohled
opuštěné chaty v zimním období čas od času zkontrolujte
v případě vykradení bytu či chaty s ničím nehýbejte a ihned informujte Policii ČR
Jak předejít krádežím nejen kapesním?
doslova celoroční nebezpečí kapesních krádeží hrozí ve větších nákupních centrech
a tržnicích, dále na hromadných sportovních, kulturních a společenských akcích
nenechávejte bez dozoru cenné věci na dece na koupalištích
nenechávejte bez dozoru cenné věci v čekárnách
nenechávejte viditelně vystavené cenné věci ve svém automobilu (kabelky, příruční
tašky, mobily, počítače, peněženky, dražší nářadí či kompenzační pomůcky apod.)
nenechávejte otevřený automobil bez dozoru
nezapomínejte si zavírat okénka
neparkujte na opuštěných místech a neosvětlených místech
kapesní krádeže jsou velmi časté i v prostředcích hromadné dopravy
velmi časté jsou kapesní krádeže při předvánočních nákupech
nenechávejte v nákupním košíku bez dozoru tašku s cennými věcmi
všímejte si svého okolí
případné pronásledování zloděje velmi dobře zvažte, může být pod vlivem
návykových látek, případně ozbrojen, nebo může mít v okolí své komplice
okradení neprodleně oznamte policii. Popis pachatele, jeho vozidla, či směr jeho dalšího
pohybu může výrazně pomoci při jeho následném dopadení.
Bezpečné a pohodové (nejen) letní dny vám přeje vaše Obecní policie

Hasiči dostali nové auto
Dlouho očekávaného nového zásahového vozu se naši hasiči dočkali 14. 7. 2020. „Zhruba od
roku 1976, je to první nová technika, která pro sbor dobrovolných hasičů přišla, takže je to výrazný
pokrok dopředu,“ komentoval pořízení nového automobilu velitel jednotky JSDH Opatovice nad
Labem Ivo Novák. Požární auto je přizpůsobeno hlavně zásahům, které naši hasiči provádějí.
To znamená, že je kromě standardního hasičského vybavení, připraveno na zásahy zdravotního
charakteru a je například vybaveno i defibrilátorem. S tímto vozem se počítá i na zásahy při povodních, k dispozici má kalové a plovoucí čerpadlo.
Starosta obce Pavel Kohout dodává: „O tomto autě jsme začali jednat v roce 2019, kdy obec
zpracovala žádost a podala ji na Ministerstvo vnitra, které nám tento projekt
spolufinancovalo 450 000 korunami, a
zároveň jsme o spolufinancování požádali i Pardubický kraj a Elektrárny Opatovice a.s. Zde jsme byli také úspěšní
a od Pardubického kraje jsme obdrželi
300 000 Kč a Elektrárny Opatovice a.s.
nám přispěli částkou 200.000 Kč. Obec
se na nákupu vozu podílela částkou půl
VeP
milionu korun.“
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Nový chodník spojí obec

Tour de Opatovice

Poslední úsek, který
zbýval, aby občané
Opatovic nad Labem
mohli pohodlně dojít
od železničního přejezdu u nádraží až ke
kruhovému objezdu
u Lesní ulice, je panelový chodník, který
propojuje Opatovice nad Labem s místní částí Pohřebačka. Svoji
službu panely odvedly, dalo se po nich přejít suchou nohou, ovšem
k hladkému přechodu měly daleko. Pokud tudy jezdily maminky s
kočárky, kvůli bezpečnosti i malé děti na kole nebo vozíčkáři, nebylo pro ně příjemné překonávat pokleslé nebo naopak vystouplé
panely.
2. září 2020 začala rekonstrukce této poslední částí chodníku.
Provádí ji firma EKOSTAV HK, která s dokončením počítá k 31.
říjnu 2020. Potok bude přemostěn ocelovým mostkem a chodník bude položen ze zámkové dlažby. Na „Rekonstrukci chodníku do Pohřebačky, Opatovice nad Labem“ obec získala dotaci ze
Státního fondu dopravní infrastruktury. Cena díla včetně DPH je
vyčíslena na 1 663 258 Kč. V návaznosti na dokončenou stavbu
bude ještě z důvodu bezpečnosti přecházejících chodců provedeno zúžení a nasvětlení stávajícího přechodu pro chodce u prvních
domků Pohřebačky.
Po dobu rekonstrukce bude možné spojnici mezi oběma částmi
obce projít po provizorním náhradním zpevněném chodníku. VeP

Rok se s rokem sešel a už jsme tady zase měli první zářijový
víkend. V Opatovicích n. L. se konal už 17. ročník cyklistické
vyjížďky pod názvem Tour de Opatovice, kterou pořádá 1. vinařsko-pivní cyklistická rota. Sobotní odpolední sluníčko přivítalo
účastníky na prezentaci, kde se jich, včetně dětí, nahlásilo 75.
Dorazil i nejvzdálenější účastník, a to až z Francie a přivezl s
sebou krásný hudební nástroj zvaný flašinet, na který nám před
zahájením vyjížďky zahrál. Trasa jako poslední roky: Opatovice n. L.,
Čeperka, Libišany a Pohřebačka se zastávkami na občerstvení
a soutěžemi pro zpestření. V Libišanech nás překvapil vydatný
déšť, ale naštěstí jsme už v této době byli na plánované občerstvovací stanici a déšť nám neublížil. Po dojetí do cíle na hřiště v
Opatovicích n. L. proběhlo vyhlášení výsledků a předání pamětních listů. Všem děkujeme za účast na letošním ročníku a všechny
srdečně zveme na příští ročník, opět první sobotu v září.
Chtěl bych také poděkovat všem sponzorům za věcné dary
a obci Opatovice nad Labem za zapůjčení mobiliáře.
Za pořadatele Ing. Jan Vašata

Příměstské tábory divadelníků
Ve dvou srpnových týdnech zorganizovala Občanská beseda v Opatovicích nad Labem příměstské tábory určené především dětem ve
věku 5 – 10 let.
Příměstské tábory se u rodičů i dětí těší velké oblibě. Občanská beseda je pořádá již pátým rokem, i když letos byla organizace obtížnější a do poslední chvíle nebylo jisté, zda se tábory uskuteční. Vzhledem ke stále se měnící epidemiologické situaci bylo třeba sledovat
i aktuálně platná opatření. Nebylo snadné zajistit splnění všech hygienických opatření, která jsme konzultovali s Krajskou hygienickou
stanicí, ale nakonec se vše podařilo a tábory mohly proběhnout! Za to děkujeme i obci Opatovice nad Labem, která nám v této obtížné
situaci podala pomocnou ruku.
Téma prvního turnusu znělo „V ohrožení života…“. V rámci programu se děti seznámily s prací hasičů, záchranářů i policistů, vyzkoušely si také některé postupy při poskytování první pomoci. Velký dík patří Jednotce sboru dobrovolných hasičů Opatovice nad Labem,
která pro děti připravila ukázku hasičských vozů a vybavení, které používají při zásazích. Dobrovolní hasiči se nezalekli ani všetečných
dětských otázek a na všechny jim odpověděli.
S druhým turnusem začala „Cesta kolem světa…“, kdy si děti nejprve vyrobily svá (papírová) letadla a následně uspořádaly letecké
závody. Všichni doletěli např. do Číny, kde se naučili používat hůlky, nebo do Indie, kde si vyzkoušeli, jak se místní oblékají.
I když v srpnu bylo téměř neúnosné vedro, většinu času jsme na obou turnusech trávili venku; vzhledem k počasí se velmi oblíbenou
aktivitou stala vodní bitva. Součástí obou turnusů byly i celodenní výlety. S prvním turnusem jsme navštívili hradecké lesy, o týden později
většina dětí poprvé v životě vyzkoušela novou aktivitu – Laser game.
Příměstských táborů se letos zúčastnilo celkem 25 dětí ve věku 4 – 12 let. Pro příští letní prázdniny připravujeme novinku pro děti
navštěvující 2. stupeň ZŠ; reagujeme tak na poptávku dětí, které náš tábor pravidelně navštěvují, ale již překračují stanovenou věkovou
Michala Faltová
hranici. Věříme, že situace již bude příznivější a společně se na táboře opět sejdeme.
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Legiovlakem do historie
O tom, jak a proč vznikaly
československé legie v zahraničí, tzv. revoluční dobrovolná
vojska, jsme se všichni učili
ve škole. Ale to jak příslušníci
legií, konkrétně těch v Rusku
na Sibiři žili, si umíme jen stěží představit. Tedy pokud jsme
neměli v rodině dědečka, který
ruskou frontou za 1. světové
války jako legionář prošel. Šancí, jak se toho dozvědět o životě vojáků československých
ešalonů (vojenských vlaků)
víc, byla návštěva Legiovlaku,
který v Opatovicích nad Labem
koncem srpna na 4 dny zastavil. Československá obec legionářská nabídla zcela zdarma
detailní pohled do života našich
legionářů, kterým byl domovem
prakticky mnoho měsíců vlak.
Průvodce v patřičné dobové
uniformě se každé skupině
věnoval víc než hodinu a velice poutavě vyprávěl o každodenním životě vojenského

ešalonu. Kromě faktů týkajících
se bojové činnosti, se návštěvníci dozvěděli třeba to, že si do
obytných vagonů brávali vojáci
jako domácí mazlíčky medvíďata, proč byli pošťáci umounění jako kominíci, proč pohankové kaši říkali vražda. Také
to, že bylo možno se cestou

oženit a zařídit si ve vlaku, který čítával i 40 vagonů, vlastní
domácnost. Že v mrazech Sibiře, které klesaly i k -40 st. C,
vydrželi stát na stráži jen půl
hodiny a proč museli mít vojáci ovinuté holeně. Že takový
ešalon byla vlastně kompletní
kasárna na kolejích, kde se ko-

vali koně, promítaly filmy, šily
uniformy, nakupovalo se v prodejně, trhaly se zuby či prováděly operace a kde v pohodlně
zařízených saloncích zasedaly
vojenské štáby.
Lidé se sice na prohlídku vlakové soupravy trousili po malých skupinkách, ale celkově
byl zájem po celé čtyři dny velký. Stejně tak, i přes nepřízeň
počasí, byla účast na ukázce
bojů československých legionářů proti bolševikům velká.
Akce se konala v neděli od 14 h
v poli poblíž Hornbachu. Stejně
jako kdysi nevadil oběma bojujícím stranám déšť ani blátivý
terén, tak i davy přihlížejících
se zájmem sledovaly bojovou
ukázku v terénu. Jen je na rozdíl od bojujících chránily dešníky. Nadšenci z řad členů Československé obce legionářské
předvedli polní opevnění, střelbu z pušek, kulometů a děl, a
názorně tak přiblížili všem přihlížejícím část stoleté historie,
která byla pro vznik našeho
VeP
státu nezanedbatelná.

Pocta legionáři Františku Bravencovi
Dalším hrdinou, který se jako legionář zapojil do bojů 1. světové války je František Bravenec.
Narodil se 15. 11. 1895 na Hodonínsku. Není tedy opatovickým rodákem, ale po návratu z války
se do naší obce přistěhoval a pracoval v Zemské vychovatelně (polepšovně) v Opatovicích nad
Labem jako mistr odborného výcviku v oblasti zahradnictví. Zemřel svobodný a relativně mladý
v roce 1931 ve věku 36 let na plicní tuberkulózu, a to v domě čp. 50 v Pohřebačce, kde přibližně
od roku 1922 bydlel.
V roce 1915 narukoval k dragounskému pluku a v roce 1916 byl na Dněstru zajat. Legionářem
se stal u Kurganského pochodového praporu, později bojoval u 9. československého střeleckého pluku „Karla Havlíčka Borovského,“ následně u 11. československého pluku „Františka Palackého“. Domů se vrátil až 2 roky po skončení války. Cesta návratu, trvající 54 dní, začala lodí
ve Vladivostoku přes Singapur, Suezkým průplavem do Egypta, Terstu a následně po kolejích
až do Písku.
Díky Obecnímu úřadu Opatovice nad Labem a jeho místostarostovi se podařilo najít pamětní
desku z původního hrobu. Hrob byl zrušen neznámo kdy, pravděpodobně již za války, ale deska
se zachránila, zrestaurovala a našla své čestné místo na hřbitově, kde byl pochován v roce
1931. Tímto zveme všechny obyvatele na slavnostní odhalení pomníku legionáře F. BraVeP
bence, které se bude konat 27. října 2020 na hřbitově v Pohřebačce.
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Memoriál Mirka Kohouta a Jirky Krále - 8. 8. 2020

Tradičnímu fotbalovému zápolení letošní rok přálo sluníčko opravdu vydatně, ale naši
fotbalisti se i v horku snažili, a tak si z turnaje odnášeli zasloužené stříbro. Zlatý pohár si
odnášel tým Titanic Srch a na třetím místě bodovaly Slovany Pardubice.

Letošní 21. ročník Haldy opět
s velkým počtem účatníků

Sjíždění Opatovického kanálu v počtu téměř
100 lodí se konalo v sobotu 18. 7. 2020.

Memoriál Jaroslava Dostála a Karla Dvořáka - 38. ročník Výstava drobných zvířat
1. 8. 2020 v Pohřebačce

Družstva národní házené se střetla 5. září 2020 na hřišti v Pohřebačce. Vítězným týmem
se staly středočeské Podlázky a nejlepším střelcem turnaje opatovický Patrik Bajer.

Na výstavě králíků, holubů a drůbeže se i přes
problémy s covidem sešlo hodně zájemců.

Pohřebačský jarmark 2020 - setkání na hranici krajů letos nebude
V obci Opatovice nad Labem
v místní části Pohřebačka se
stalo tradicí pořádání jarmarku
lidových řemesel a umělecké
tvořivosti na svátek sv. Václava, tj. 28. září.
Pohřebačský jarmark každoročně navštíví nejméně tři tisíce návštěvníků. Lákají je nejen
stánky více než stovky trhovců, bohaté občerstvení, atrakce pro děti, ale i vystoupení
umělců různých žánrů na dvou
pódiích. Od počátků jsou nedílnou součástí jarmarku ukázky
lidových řemesel a tvořivosti.
Žáci středních řemeslných škol
obou krajů zde představují své
obory, dovednost českých rukou a stále živou tradici našich řemesel.
Velice nás to mrzí, ale chystaný jubilejní 10. ročník Pohřebačského jarmarku se v letošním roce 28. září neuskuteční.
Náš jarmark se v uplynulých devíti ročnících těšil veliké účasti a oblibě. V důsledku situace v souvislosti se šířením COVID-19 bylo na
akce vyhlášeno mnoho opatření, která bohužel nejsme schopni splnit. Velmi zásadním je pro nás především omezování počtu účastníků
hromadných akcí.
Věříme, že v příštím roce bude lépe a že se na 10. Pohřebačském jarmarku sejdeme opět v hojném počtu, za příznivého počasí, a ještě
příznivějších podmínek.
Těšíme se s vámi všemi na viděnou opět za rok 28. září 2021.
Více na: https://pohrebacskyjarmark.cz/
Radek Šejvl, člen výkonného výboru Život na vesnici z. s.
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