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My neslibujeme, my konáme
I přes ztížené podmínky, kdy
na nás pandemie dopadla
hlavně finančně, se podařilo
téměř všechny plánované
projekty uskutečnit, pouze
chystaná rekonstrukce
komunikace v Pohřebačce
nebyla zahájena.
Na projekty, které byly v tomto
roce úspěšně dotažené do konce, podala naše obec žádosti o
poskytnutí dotace, bez kterých
bychom se do dalšího zvelebování obce pustit nemohli. Jenže
podat žádosti je jedna věc, ale
skutečně je dostat, je věc jiná.
Na všechny níže zmíněné investiční projekty byly připravené
plány a uzavřené smlouvy se
stavebními firmami. V takovém
okamžiku se nedá jen tak říci
STOP. Přijďte ten chodník dodě-

lat, až nám pošlou slíbené dotace, nebo ještě hůře, opravte,
zrekonstruujte, vybudujte a my
vám peníze NĚKDY pošleme.
Dotace sice slíbené, ale vláda se
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rozhodla, že jsou peníze potřeba jinde. Obce, poraďte si. Když
hospodář nemá na běžném účtu,
sáhne do rezervy, když ani tam
není, musí si se skřípěním zubů
půjčit. Nebo má jinou možnost.
Tvrdou. Radikálně sníží rozpočet, zruší a zastaví všechny
stavby a rekonstrukce, okrouhá
co se dá, výrazně zvedne daně
z nemovitosti. K tomu naštěstí
zatím nedošlo, i když zrovna tohle všem postiženým obcím radí
seshora. Kompletně připravené
a nasmlouvané projekty se nám
nakonec podařilo dokončit bez
toho, že by to finančně dopadlo

na naše občany.
Do finálního stavu se dostala
rozsáhlá rekonstrukce Lékařského domu, včetně nových
oddělení mateřské školy, kterou
prováděla firma Roneli SE.
V létě 2020 byly upraveny
venkovní prostory kolem Lékařského domu. Na podzim firma Ekostav HK dokončila, pro
nečekané problémy pracnou
rekonstrukci komunikace v ulici Ke Hřišti. Pro rodiče s dětmi
byla v ulici Ke Hřišti zřízena podélná parkovací stání ke krátkodobému stání.


Pokračovánínastr.2

Slovo starosty
Blíží se Vánoce, i když letos budou díky covidu mnohem komornější. Radost chceme svým blízkým dát i tak, a pokud to půjde, budeme pro ně chystat dárky. Malým dětem říkáme: Když budeš hodný
(budeš si uklízet, dobře se učit...), něco pod stromečkem najdeš.
Je to vlastně quid pro quo (něco za něco). Proč to zmiňuji, vlastně
ani tak s Vánocemi nesouvisí. Ale quid pro quo platí
všeobecně i mimo svátky. Obec dostane na hospodaření z daňového systému tolik peněz, kolik má
trvale přihlášených osob. Z těchto peněz se staví
školy, školky, chodníky, hřiště, opravují a zkrášlují
obce. Mohli bychom dostat více a mě proto hodně
mrzí, že z těchto „dárků“ těží i ti, kteří tady sice
fyzicky bydlí, ale pro obec nic nepřinášejí. Nezdá se vám to nespravedlivé?
Ing. Pavel Kohout
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My neslibujeme, my konáme
Dokončení ze str. 1

Další parkovací místa vznikla
u hospodářské budovy mateřské školy. Úpravy zahájil Ekostav HK 1. 7. 2020, dokončeny
byly 31. 10. 2020. Finální cena
stavby byla 1 704 000 Kč.
O osázení ploch kolem chodníků okrasnými keři a platany,
dokonce i jahodami se postarala už téměř obecní zahradnice
Ivona Kubínová.
Bylo zrekonstruováno parkoviště u Albisu, které slouží hlavně ke krátkodobému odstavení
vozidel rodičů vedoucích děti
do MŠ.
Firma Ekostav HK dokončila
také chodník, který propojuje
Opatovice nad Labem s místní částí Pohřebačka. Spolu s
ním byl upraven přechod pro
chodce. Zahájeno 20. 8. 2020,

ukončeno 31. 10. 2020, cena
díla 1 663 257 Kč. Zároveň
bylo v rekonstruovaných úsecích instalováno nové veřejné
osvětlení, dále i v ulici za Hostincem v Zatáčce. Provedeno
firmou Elektro Kohout v ceně
354 100 Kč.

Základní škola se dočkala
reprezentativního všesportovního areálu, který byl vybudován ve velice krátkém
čase, od 1. 7. 2020 – 16. 9.
2020. Stavbu prováděla firma
Stilmat s.r.o. a její cena byla
7 151 594 Kč. Osvětlení areálu,

kamerový systém a závlahový
systém prováděly firmy Elektro
Kohout, VTIN a Therma. Cena
díla 524 422 Kč.
Dále byl zrekonstruován obecní
byt na Hradecké ulici v čp. 151.
Jednotka sboru dobrovolných
hasičů dostala nový dopravní
automobil.
Do technických služeb se
koupil lis na papíry a plast, díky
němuž obec ušetří značnou
částku na dopravě.
Na obecní úřad byl pořízen
nový výkonnější server.
Plánovaná rekonstrukce ulice
v Pohřebačce (panelová silnice od čp. 149 po čp. 154) sice
z důvodů složité finanční situace způsobené pandemií, jako
jediná provedena nebyla, ale
vše je k zahájení stavby připraveno.
„Nevíme, jak se bude vyvíjet situace v dalších měsících
a letech, každopádně dopad
pandemie a nejen ten zdravotní, pocítíme všichni. Pokud to
bude jen trochu možné, budeme ve smysluplných investicích
do naší obce pokračovat dál.
Na rozdíl od některých vládních činitelů my planě neslibujeme, my konáme,“ uzavřel výčet
dokončených projektů starosta
VeP
obce Pavel Kohout.

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍCH STROMŮ 2020, TENTOKRÁT BEZ PŘÍTOMNOSTI VEŘEJNOSTI
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Jak a kde zaparkovat v obci ponovu
Otevřením rekonstruovaných
oddělení mateřské školy a ulice Ke Hřišti se objevily nové
možnosti k zaparkování automobilů. Ti z vás, kteří autem
odvážíte děti do 4. a 5. oddělení mateřské školy (Žabičky,
Motýlci), můžete využít parkoviště u Albisu. Pozornost zde
prosím věnujte svislému dopravnímu značení IP13b. Parkování aut je zde totiž časově
omezené na maximálně 1 hodinu, a to od pondělí do pátku
v rozmezí 7 – 17 h. Řidič využívající toto parkoviště je povinen na viditelné místo uvnitř
svého auta umístit časové par-

kovací hodiny (kotouček), na
kterých si nastaví čas příjezdu.
Za stejných podmínek mohou
parkoviště využít i ti, kdo se
auty dopravují k Lékařskému
domu a jdou například do lékárny nebo k dětské lékařce,
popřípadě na poštu. Tito řidiči
mohou také využít další parkovací stání, tentokrát šikmá, a
to přímo v areálu Lékařského
domu mezi autobusovou zastávkou Na Točně a hospodářskou budovou mateřské školy.
Šikmých parkovacích stání je
zde celkem 9, z toho je však 5
parkovacích stání vyhrazeno
dopravním značením IP12 pro
provozovny v Lékařském domě

a zaměstnance MŠ. Vedlejší
4 místa jsou označena svislým
dopravním značením IP13b,
jsou tedy určena pro krátkodobé parkování aut vybavených
parkovacími hodinami jako u
Albisu, ale s tím rozdílem, že
parkovací doba je zde omezena v uvedené pracovní dny
na 2 h. K této parkovací ploše
se najíždí jednosměrnou ulicí
z autobusové točny a odjíždí
se vnitřkem areálu směrem na
Hradeckou ulici. I zde však prosím věnujte pozornost umístěnému svislému dopravnímu
značení, protože to opačným
směrem není povoleno. Ve
směru z Hradecké ulice mohou

areálem projíždět pouze cyklisté.
Rodiče, dopravující děti do
MŠ vchodem z ulice Ke Hřišti,
mohou využít 7 nově zbudovaných podélných parkovacích
stání, s dopravním režimem
stejným jako u Albisu. Jen pro
doplnění vás ještě informujeme, že přímo ve vnitřním
areálu Lékařského domu se
nacházejí 2 parkovací stání,
tato parkovací místa jsou však
vyhrazena pouze pro vozidla
zásobování (lékárna, dětská
lékařka, kadeřnictví ...) a také
je zde zřízeno 1 parkovací stání pro tělesně handicapované
spoluobčany.
VeP a Obecní policie

OKÉNKO DO HISTORIE
Stalo se krásnou tradicí, že jsou vždy první adventní víkend slavnostně rozsvěcovány vánoční
stromy v Opatovicích nad Labem i v Pohřebačce. Vždy s krásným doprovodným programem.
Pod vánočním stromem u Zvoničky nebo u Albisu se při té příležitosti sejdou a pozdraví lidé,
kteří se třeba rok neviděli. Letos je vše jinak, setkávání není žádoucí. I přesto oba stromy rozsvícené byly a budou svou výzdobou připomínat krásný adventní čas. Podívejme se do historických pramenů, jak to bylo s veřejným vánočním stromem dříve. Našli jsme hned tři zmínky,
kdy byla tato tradice započata.
Ve školní kronice z roku 1948 se praví, že byl při Stromkové slavnosti ve zdejší obci naproti
továrně Albis vysazen Vánoční strom republiky. V každém roce v prosinci probíhala slavnost
rozsvícení.
Záznam tehdejšího obecního úřadu upřesňuje
datum vysazení. V rámci Týdne lesů a stromů
bude ve zdejší obci vysazen Vánoční strom republiky, a to na prostranství před panem Hejlem.
Vysazení bude provedeno 15. 4. 1948 odpoledne
a bude spojeno s malou školní slavností.
Jiný zdroj hovoří o tom, že se slavnosti 15. 4.
1948 zúčastnilo žactvo obecné a měšťanské
školy s programem přednesu básní a sborového
zpěvu.
Podklady dodala Letopisecká komise
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O čem jednalo
zastupitelstvo 24. 9.

 Schvaluje předložený návrh sta-

noviska obce k odmítavému stanovisku obce Čeperka ke stavbě Průmyslového parku Opatovice a ukládá
starostovi, aby stanovisko doručil
všem zastupitelům obce Čeperka.
 Schvaluje uzavření Darovací
smlouvy o převodu vlastnických práv
k vyřazené části silnice I/37 v délce 0,720 km s Ředitelstvím silnic a
dálnic ČR a pověřuje starostu obce
Ing. Pavla Kohouta k podpisu darovací smlouvy.
 Schvaluje uzavření Darovací
smlouvy o převodu vlastnických
práv k pozemkům par. č. 1673/11
a 1714/8, k. ú. Opatovice nad Labem
s Pardubickým krajem, a pověřuje
starostu obce Ing. Pavla Kohouta
k podpisu darovací smlouvy.
 Schvaluje uzavření Smlouvy o
spolupráci se společností ZELENÁ
REZIDENCE, se sídlem Vysokomýtská 718, Holice a pověřuje starostu
obce Ing. Pavla Kohouta k podpisu
Smlouvy o spolupráci.
 Rozhodlo v souladu s ust. § 6
odst. (5) stavebního zákona za použití § 44 písm. a) a ve spojení s
§ 55a odst. (2) o tom, že součástí
změny č. 1 územního plánu pořizované zkráceným způsobem, bude
rovněž změna funkčního využití p. č.
439/162 a 439/163 v k. ú. Opatovice
nad Labem z plochy PV1 – veřejná
prostranství – uliční prostory na plochu BI – bydlení v rodinných domech
příměstské s tím, že tato bude vymezena ve vyhláškou předepsaných
parametrech v ploše Z14.

Volby do zastupitelstev krajů
a do Senátu Parlamentu ČR
Počátek října 2020, kdy se volby ve
dvou kolech konaly, byl ve znamení
protikoronavirových opatření, a tak nás
pěkná účast voličů mile překvapila.
I když jsou tyto volby již za námi, chceme dodatečně poděkovat všem voličům, kteří se ve
dnech 2., 3., 9. a 10. října 2020 dostavili k volbám. Vzhledem k tomu, že je cestou k volební
urně čekalo poměrně dost zvláštních úkonů a
omezení, všech směřujících k zamezení přenosu covidu-19, musíme ocenit velice dobrou
účast. Stejně tak musíme poděkovat i členům
volebních komisí, kteří seděli sice v teple, ale
po 4 dnech už lehce přidušeni pod rouškami, s
rukama macerovanýma z ochranných rukavic
a nadýcháni denaturovaných lihových výparů
z desinfekce.
Opatovice nad Labem měly, jako vždy, 3 vo-

lební okrsky. Pořadí okrsků co do účasti voličů
je už celkem předvídatelné a neměnné. Nejvyšší účast v krajských volbách potvrdil okrsek
v Pohřebačce – 42,82 %, druhým byl okrsek
kolem obecního úřadu – 41,83 % a jako vždy
nejnižší procentní účast měl okrsek v Neplachově ulici – 34,98 %.
Stejně, jako ve většině krajů ČR, i v Pardubickém kraji zvítězilo hnutí ANO s 32 585 hlasy.
V naší obci mělo ANO remízu s Piráty a to s
18,33 %. K podobným „remízám“ došlo v Pardubickém kraji ještě v dalších 7 obcích. STAN
na tom u nás také nebyl špatně, získal 18,07 %.
Většina voličů navštívila volební místnosti první volební víkend, tj. 2. a 3. října. Kromě
voleb do Krajského zastupitelstva, probíhaly
volby do Senátu parlamentu ČR. Tam jsme volili zástupce z oblasti Rychnova nad Kněžnou,
což některé voliče zmátlo a odradilo. Celková účast v obou kolech senátních voleb byla
pouze 16,74 %. Na druhé kolo senátních voleb
přišlo k volebním urnám v Opatovicích nad Labem celkem 261 voličů, což je 13,03% účast.
Okrsky se procentuálně trochu přerovnaly.
Nevyšší účast zaznamenal 1. okrsek (obecní
úřad) s 15,73 %, v závěsu byl 3. (Pohřebačka)
s 14,64 % a nejmenší účast měl 2. (Neplachova) s 9,09 %. V obvodu Rychnov nad Kněžnou zvítězil za TOP 09 + LES s 11 432 hlasy
Mgr. Jan Grulich.
Podrobnější statistické informace o tom, jak
se volilo v každém z našich okrsků i v celé republice najdete na portále volby.cz.
Ani v příštích letech nebudeme ochuzeni o
možnost volbou rozhodovat o své budoucnosti. V říjnu 2021 nás čekají volby do Poslanecké
sněmovny, na podzim 2022 volby do obecního
zastupitelstva a v roce 2023 budeme volit noVeP
vého prezidenta.

V prosinci jméno má například ....
Nejfrekventovanějším opatovickým jménem muže v prosinci není překvapivě Adam, nýbrž David, ale Eva si své prvenství drží.
Jméno David nemá, stejně jako mnohá jiná jména, zcela jasný původ. Ugaritské slovo „davidu“ znamená náčelník, hebrejské „dód“
miláček, což je podobné jako asyrské „dádu“ se stejným významem. Ať tak či tak, patří mezi nejoblíbenější jména u nás i celosvětově.
Davidové bývají silné osobnosti, které jen tak něco nevyleká. Ostatně ani malý David se obra Goliáše nelekl. Občas však potřebují trochu
usměrnit. Jejich jiskřivou inteligenci a hluboký cit dokáže ocenit nejedna žena.
Jedná se o 18. nejčastější jméno. Jeho nositelem je mnoho známých osobností. Hudebník David Koller, herec David Prachař, režisér
David Ondříček. Nesmíme opomenout ani Michelangelova Davida, staletí obdivovanou sochu krásného mladého muže. V Opatovicích
nad Labem se tímto jménem pyšní 32 mužů a chlapců.
Eva, první žena. V hebrejštině, kde najdeme původ jejího jména, vychází ze slova „chawwá“, čili živá, životodárná nebo také matka života. Dodnes je symbolem života. Jméno je sice vysoko na žebříčku četnosti, a to hned na 3. místě, ale jeho popularita pozvolna klesá.
Malé Evičky jsou v dětství veselé, ale v dospělosti bývají emočně nevyrovnané. Nevyznají se v jiných, ale ani v sobě. Často se jeví citově
chladné, ale je to jen slupka, pod kterou se skrývá zranitelná duše.
Na naší kulturní scéně se proslavily Evy mnohokrát. Například Eva Pilarová, Eva Olmerová, Eva Urbanová, Eva Holubová, Eva Klepáčová a Eva Kantůrková. Opatovice nad Labem mají současně 30 nositelek tohoto jména.
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Plán rozpočtu na rok 2021 čeká možná koncem roku úprava
Po tom, co nás zasáhla pandemie a finančně postihla
nejen jednotlivce, ale celé hospodářské oblasti, není lehké
vytvořit rozpočet obce na další rok tak, aby se ušetřilo,
a přitom vývoj obce nestagnoval. I kdyby se v následujících
měsících podařilo pomocí vakcín či nových léčiv uzdravit
většinu obyvatelstva, ozdravení ekonomiky bude trvat roky.
S tím musíme počítat. Přinášíme vám přehled plánovaných
příjmů a výdajů naší obce tak jak byl předkládán obecnímu
zastupitelstvu v polovině prosince 2020.
Obce a kraje musí veškeré své výdaje redukovat, na rozdíl od
státu, který svůj deficit řeší navýšením rozpočtového schodku
na úkor nás všech. Rozpočet, který bude předložen obecnímu zastupitelstvu však zatím nezohledňuje další snížení
daňových příjmů ve výši 6 270 000 Kč. Toto snížení bude
způsobeno daňovými úlevami v důsledku plánovaného
zrušení superhrubé mzdy a vedení obce s tím
musí do budoucna počítat. Pokud daňové
úlevy budou schváleny jak Poslaneckou
sněmovnou, Senátem a podepsány
prezidentem, což by mělo být někdy ke
konci tohoto roku před schvalováním
státního rozpočtu, bude na dalším nejbližším jednání zastupitelstva obce zohledňováno přijetí těchto daňových slev
a následně bude rozpočet o tuto částku
upraven.
V plánu rozpočtu obce na rok 2021 se počítá s celkovými příjmy
ve výši 57 milionů korun, což je o 17 milionů méně, než v roce
2020!! Je nutné s tímto počítat, protože už i v letošním roce klesly
skutečné příjmy z plánovaných 74 milionů na 48 milionů (stav k
31. 10. 2020). Komplikovanější to bylo letos s dotacemi. Podařilo
se nám v nich vysoutěžit a doslova vybojovat cca 12 milionů korun, ale ke konci října jsme zatím obdrželi jen 750 000. V plánu
rozpočtu na rok 2021 s doplacením vysoutěžených dotací ale počítáme. Na příští rok jsme nuceni držet se při zdi s tím, že bychom

si po splnění veškerých podmínek mohli požádat o dotace ve výši
942 000 Kč.
V daňových příjmech se počítá s výrazným snížením, oproti minulému roku o více než 7 milionů korun, v nedaňových příjmech je
navýšení o 1 milion. Pronájem nemovitostí přinese do obecní pokladny cca 8 milionů, daň z nemovitosti cca 3 miliony, 250 000 Kč
by měla obecní policie utržit na pokutách. Přijaté nekapitálové
příspěvky a náhrady přinesou do obecní pokladny 450 000 Kč.
Stejnou částku by měla obec dostat prostřednictvím EKO-KOM za
využívání a zneškodňování tříděného odpadu.
Výše výdajů by neměla překročit cca 54 141 000 Kč. Co se týče
výdajů, do dopravy se bude investovat cca 11 milionů korun, dostupnost pitné vody a likvidace odpadních vod nás bude stát
630 000 Kč. Na vzdělání, což zahrnuje mateřskou a základní školu, obec vynaloží téměř 10 milionů. Kultura a
sdělovací prostředky nás přijdou na 1 500 000 Kč, zájmová tělovýchova a rekreace na 800 000 Kč. Výdaje spojené s bydlením a komunálními službami budou obec stát 10 708 000 Kč. Ochrana životního
prostředí, což obnáší likvidaci odpadků, ale také
náklady na péči o veřejnou zeleň, se vyšplhá k
4 890 000 Kč. Činnost obecní policie a ochrana majetku počítá s výdajem 1 509 000 Kč
a požární ochrana s částkou 350 000 Kč.
Územní samospráva obce jako taková počítá s výdaji kolem 10 milionů korun. 4 miliony korun jsou určeny na splácení úvěru,
které
si obec vzala na zateplení bytových domů v ulici Jozífova č. p.
377 - 379 a ulici Hradecká č. p.
380 - 381.
Nezbývá než doufat, že plánovaný rozpočet bude moci vedení
obce dodržet, že se nevyskytnou
další neplánované propady a vláda
ČR obce podrží a ne podrazí.
Více a podrobněji se o rozpočtu obce doVeP
čtete na webových stránkách obce.

Upozornění nájemcům hrobových míst
Na jaře letošního roku jsme Vás žádali v obecním zpravodaji Opatovice dnes i prostřednictvím vývěsky na místních hřbitovech o nahlášení, případně potvrzení údajů potřebných pro vedení evidence o hrobech dle zákona o pohřebnictví. K dnešnímu dni jsme tyto informace
nezbytné k uzavření nových smluv o nájmu hrobového místa od všech nájemců neobdrželi.
Proto Vás o tyto údaje opětovně žádáme, abychom nájemní smlouvy zpracovávali s aktuálními údaji.
Můžete využít formuláře, které jsou k dispozici na webových stránkách obce:
https://www.opatovicenadlabem.cz/obecni-novinky/hrobova-mista-upozorneni-pro-najemce, nebo se dostavit na pokladnu OÚ.

Jak se změní ceny vodného a stočného po Novém roce?
Vodovody a kanalizace Pardubice a. s. upozorňují, že byla schválena úprava ceny vodného a stočného od 1. 1. 2021 takto:
Vodné: cena za 1 m3 dodané vody bude 44,36 Kč + DPH (v roce 2020 to bylo 41,66 Kč + DPH).
Stočné: cena za 1 m3 odvedené odpadní vody bude 45,00 Kč + DPH (v roce 2020 to bylo 44,00 Kč + DPH).
Celková částka včetně DPH, kterou VAKu v roce 2021 zaplatíme za 1 m3, je 98,30 Kč.
Vyúčtování vodného a stočného za období, v němž dojde k úpravě cen, nebude-li proveden fyzický odečet stavu měřidla,
bude provedeno poměrem, a to k počtu dnů za období před a po úpravě cen. Od data změny budou použity nové ceny.
Bližší informace na http://www.vakpce.cz.

VeP
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Změny v placení poplatků za svoz odpadů
Od 1. ledna 2021 nás čekají změny, které se týkají výše
poplatků za likvidaci odpadů,
stejně tak bude změna v termínech svozů popelnic a výpočtu
velikostí nádob na netříděný
odpad. Změny jsou také v termínu úhrady poplatků, a to jak
za popelnice, tak i za psy, a
také v distribuci známek na popelnice.
Výše poplatku: Obecní zastupitelstvo na svém zasedání
10. 12. 2021 rozhodlo, že jednotná úhrada za svoz a likvidaci
komunálního odpadu bude od
1. 1. 2021 navýšena na 630 Kč
na osobu. Od tohoto data již
nebudou seniorům poskytovány žádné slevy ani kompenzace.
Velikost popelnic a kontej-

nerů: Od 1. 1. 2021 bude mít
trvale přihlášený občan zákonné právo na odvoz 50 l komunálního odpadu za měsíc. Nebudou již zvýhodňovány rodiny,
které mají dítě nebo seniora
s plenkami. Popelnice, které
nebudou vyhovovat výpočtu,
budou sváženy a vyměňovány.
Navýšení velikosti popelnice
nebo frekvence svozu si může
poplatník připlatit na pokladně
OÚ.
Termíny svozů: Od dubna
dojde ke změně termínů svozu
popelnic. Přesné termíny svozu
popelnic na zbývající 3 kvartály
se dozvíte dodatečně. Ostatní
svozy najdete v ročence, která
bude po Novém roce zveřejněna na webových stránkách
obce, v papírové podobě bude

dispozici na obecním úřadu a
zároveň ji obdržíte s předpisy
poplatků.
Úhrada poplatků: Poplatky
lze uhradit převodem, dle pokynů na předpisech, a to od
1. 1. 2021. Známky za takto
uhrazené poplatky již nebudou
rozváženy, ale poplatníci, kteří
je uhradí do 20. 2. 2021 si je
mohou přebrat v určený termín
a na určeném místě. Informace
k přebírání známek budou včas
sděleny místním rozhlasem
a budou k dispozici na webu
obce. Mimo tyto termíny je
možné si známky vyzvednout
na pokladně obecního úřadu.
Osobně je možno poplatky
uhradit na pokladně obecního
úřadu v termínu 1. 2. – 26. 2.
2021.

VŠECHNY POPLATKY
NUTNÉ UHRADIT
NEJPOZDĚJI DO 28. 2. 2021!!!

V březnu 2021 již nebudou
vyváženy popelnice se známkami loňského roku!!!
Známky
na
popelnice:
Známky si budou moci převzít
ti, co je zaplatili převodem do
20. 2. 2021 dne 27. 2. 2021.
Občané Pohřebačky v budově
bývalého MNV čp. 48 od 8 do
12 hod a občané Opatovic n/L
na obecním úřadu. Ti, co přijdou zaplatit v hotovosti na pokladnu, je dostanou při zaplacení, a ti co zaplatí převodem
po uvedeném datu, si je budou
muset vyzvednout na OÚ.
VeP

Zimní údržba místních komunikací má svůj řád
Podle dlouhodobých předpovědí počasí bude letošní prosinec teplotně nadprůměrný a
srážkově naopak citelně podprůměrný. Podobně jako minulý rok. Vydatnější sněžení u
nás meteorologické předpovědi
uvádějí nejdříve v období okolo
Silvestra. Typicky zimní počasí
se sněhem se dá očekávat až v
lednu, únoru 2021. Někdo sníh
vítá, někomu komplikuje život.
O pravidlech likvidace sněhové nadílky, kterou provádějí
pracovníci technických služeb,
bychom se měli dozvědět více,
aby nedocházelo k nedorozuměním.
Nařízení Rady obce Opatovice nad Labem č. 2/2020 stanovuje pravidla, kdy, jak a kde

budou místní komunikace v
zimě udržovány. V článku 3 se
přesně specifikuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování nebo
zmírnění závad ve schůdnosti
chodníků, místních komunikací a průjezdných úseků silnic.
Pořadí důležitosti stanovuje,
zda budou závady ve sjízdnosti
způsobené sněhem nebo náledím odstraněny (zmírněny)
do 4, 12 nebo 48 hodin. Dále
je zde vysvětleno, jakým způsobem. Zda bude sníh pouze
ručně odmeten, či prohrnut mechanizací, zbytky sněhu nebo
náledí zdrsněné či zda bude
použita posypová sůl.
Z výše uvedeného vyplývá,
že jakékoliv urgence odstraňování sněhu jsou zbytečné.

Pro Opatovice nad Labem i
místní část Pohřebačku jsou
stanoveny plány, v jakém pořadí budou jednotlivé komunikace sněhu zbaveny a jak
budou dále ošetřeny, aby byla
obnovena jejich bezpečná průjezdnost či průchodnost. U některých krátkých úseků, které
třeba ani na další komunikace
nenavazují, se s jejich zimní
údržbou nepočítá vůbec. Co se
týče vjezdů, ty spadají do péče
majitelů příslušné nemovitosti.
Pokud je pracovníci technických služeb vyčistí, je to jen
jejich dobrá vůle. Obdobně je
to s případnými úrazy. Pokud
chodec uklouzne a zraní se na

komunikaci, kterou obec nemusí udržovat nebo spadá do
časové lhůty, kdy obec nemá
povinnost sníh ještě odklidit,
nelze na obec podávat stížnosti ani žaloby.
Něco jiného je ale zákon,
něco jiného lidská slušnost a
ohleduplnost. Uvědomme si, že
jsou pracovníci TS lidé jako my
a pokud by náhodou přišla do
našich krajů arktická chumelenice, nebudou vědět co dřív.
Asi nebude tak velký problém
vzít hrablo, koště a chodník
před domem uklidit vlastními
silami. Protáhneme se na čerstvém vzduchu, a ještě ušetříme
VeP
za posilovnu.
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Zveřejnění dopisu zastupitelům obce Čeperka

K rukám zastupitelů obce
prostřednictvím
Kristiny Vosáhlové, starostky obce

Obec Čeperka
B. Němcové 1
533 45 Čeperka

Věc: vyjádření k odmítavému stanovisku ke stavbě „Průmyslového parku Opatovice“
Vážená paní starostko,
dne 11. června v rámci řádného zasedání zastupitelstva obce Opatovice nad Labem bylo k rukám zastupitelů předáno písemné stanovisko „Odmítavé stanovisko ke stavbě „Průmyslového parku Opatovice“ s požadavkem oficiální reakce na tento dokument.
Předně považujeme za zarážející, že Vaše obec nijak negativně nereagovala v době zpracování územního plánu Opatovic nad
Labem, z něhož byl jednoznačně zřejmý charakter budoucí výstavby. Pokud tvrdíte, že na daném území může vzniknout prakticky
„cokoliv“, není to pravdou. Územní plán jasně stanovuje podmínky i charakter výstavby, tj. lehká průmyslová výroba.
Ve Vašem odmítavém stanovisku je uvedeno několik nesprávných, resp. nepřesných údajů, které jsou zcela odlišné od dosud námi
obdržených oficiálních dokumentů od správních orgánů.
1.
S odvoláním na Hlukovou studii – období provozu stavby „Průmyslový park Opatovice nad Labem“, která byla součástí dokumentace oznámení záměru podle přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů byla řešena hluková zátěž na své okolí a vydané závazné stanovisko Krajské hygienické stanice pro Pardubický kraj je záměr výstavby v souladu s platnými zákony a nepřekračuje stanovené zákonné limity. K dopřesnění vámi uváděné přesné vzdálenosti
od nejbližších RD, dle našeho názoru není 350 m, ale 461 metrů (jedná se o RD v lokalitě ul. Fibichova).
2.
S odvoláním na obdrženou projektovou dokumentaci pro územní řízení si dovolujeme upřesnit počet parkovacích stání pro
osobní vozidla v rámci celého areálu, není 160, ale 162, z toho je 7 stání vyhrazeno pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově
postižené. Dle výpočtu by pro navrhovaný areálu postačovalo celkem 100 parkovacích stání pro osobní automobily. V rámci celého
areálu jsou navrženy následující dopravní stavby – areálová komunikace, manipulační plocha pro nákladní vozidla, parkoviště pro
osobní automobily, štěrková požární komunikace a trasy pro pěší. Co se týče nákladní dopravy, projekt má vyčleněnou manipulační
plochu pro tento typ vozidel. Na této ploše se nachází 26 DOCKU a 2 DRIVE-Iny, které dle denní frekvence nákladní dopravy plně
postačují na odstavení veškeré nákladní dopravy přijíždějící do areálu, a to se značnou rezervou.
3.
V otázce záboru zemědělské půdy nelze sčítat uvedené výměry pozemků v tabulce 3. Zábor pozemků ZPF stavbou průmyslového parku, neboť zde jsou uváděny celkové výměry pozemků dotčených stavbou (132 197 m2). S odkazem na P.D. k DÚR je zřejmé,
že stavbou budou celkem zastavěny a zpevněny plochy o výměře 38610,1 m2 a celkem zatravněny plochy o výměře 12689,9 m2.
4.
Výroba a technologie pro kterou je určen areál je opět popsána v P.D. DUR – areál je určen pro příjem, skladování a redistribuci
zboží do maloobchodní sítě v ČR a pro lehkou výrobu dle požadavků jednotlivých nájemců haly. Výroba bude především spočívat v
montáži hotových kusů, bez nutnosti povrchových úprav.
5.
K otázce „a co doprava“?, opět musím upozornit na nepřesné Vámi uváděné údaje, neboť v dokumentaci „oznámení záměru
pro posouzení vlivů na životní prostředí“se uvádí, že za 24 hodin do areálu vjede a vyjede celkem 39 nákladních vozidel a u osobních
vozidel se jedná o celkem 334 osobních vozidel (viz str. 43). Pokud se týká dopravního napojení nového areálu, je Vaše hodnocení
formou sakra „vysoká přidaná hodnota“ zcela zkreslené. Za současné situace veškerá nákladní doprava do této lokality je vedena
po MK Vaší obce a MK + účelové veřejně přístupné komunikaci ve vlastnictví obce Opatovice nad Labem bez jakéhokoli dopravního
omezení. Tento projekt jednou pro vždy vyřeší, že veškerá nákladní doprava směřována do této lokality, ke všem výrobním areálům
bude vedena pouze a jen po nové příjezdové komunikaci, která se bude napojovat na silnici vyšší třídy, která spojuje obec Opatovice
nad Labem a Čeperku s napojením na dálniční síť. Dokonce nový areál je přímo napojen na novou komunikaci. Proto je zcela zavádějící tvrzení, „že mnohem vyšší dopravu pocítí mnohem více obyvatel nejen v obci Opatovice nad Labem, ale i u nás v Čeperce“. Díky
této nové komunikaci se stane účelová veřejně přístupná komunikace mezi oběma obcemi z převážné většiny komunikací určenou
pro cyklisty.
O informovanosti našich obyvatel o tomto záměru vůbec nepochybujte, velice pečlivě a důkladně byla otázka souhlasu s tímto záměrem prodiskutována ve všech orgánech obce, tak zároveň proběhla informace pro občany v našem časopise. Mnoho osobních
dotazů občanů bylo zodpovězeno jak mnou osobně, tak i některými zastupiteli. Také proběhla informační schůzka občanů Lesní ulice
se zástupci investora.
Závěrem Vás mohu ubezpečit, že naše obec bude nadále bedlivě dbát zájmu našich občanů
a postupovat tak, aby investiční záměr zcela splňoval obecně závazné právní předpisy.
S pozdravem
Ing. Pavel Kohout, starosta obce
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OKÉNKO POLICIE
OHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍM ROKEM ČINNOSTI OBNOVENÉ OBECNÍ POLICIE OPATOVICE N/L.
Vážení občané,
rádi bychom Vás ve svém příspěvku seznámili s prvním rokem naší činnosti v obnovené Obecní policii Opatovice n/L.
Na začátek malá rekapitulace. Obecní policie byla v celkovém počtu dvou strážníků obnovena v průběhu září a října roku 2019.
Po přijetí nových strážníků proběhlo jejich vystrojení a vyzbrojení, a také dovybavení speciálními ochrannými prostředky a osobními
kamerami. Součástí obnovy obecní policie však byla i celá řada očím „neviditelných“ administrativních úkonů, jako například zajištění
nezbytných osobních i technických certifikátů, převzetí elektronické služební agendy a spisové služby, vytvoření grafických podkladů
pro tisk služebních materiálů dle aktuální platné legislativy, navázání spolupráce s příslušnými orgány státní správy a samosprávy a
odborem obecních policií při MV ČR. V neposlední řadě bylo rovněž nutné zajistit servisní úkony na stávajícím služebním vozidle a
služebních radiostanicích. Lze říci, že od prosince roku 2019 již vše bylo připraveno pro službu občanům.
Od počátku roku 2020 k dnešnímu dni, tj. ke dni 30. listopadu 2020, obecní policie řešila celkem 480 událostí. Do tohoto výčtu patří
telefonické, písemné, a také ústní oznámení občanů s podezřením na různá protiprávní jednání. Zpravidla se jednalo o porušování
pravidel občanského soužití, dále o přestupky proti majetku – krádeže, vandalismus, dále o dopravní nehody a přestupky v dopravě,
komunikační závady, nálezy či pohřešování zvířat a věcí atd.
Správním orgánům městských úřadů bylo zpracováno a odesláno18 podezření na spáchání přestupků v dopravě a 12 podezření na
spáchání přestupků v oblasti veřejného pořádku. Za stěrače automobilů bylo umístěno celkem 59 výzev pro nepřítomného pachatele
přestupku.
Uloženo bylo celkem 317 blokových pokut na místě v příkazním řízení, které byly uhrazeny buď hotovostí (případně prostřednictvím
platebního terminálu obecní policie či klasickou složenkou) v celkové výši 196 700 Kč. Policii České republiky bylo předáno několik
podezření na spáchání trestného činu či poznatků směřujících k dopadení pachatele. Bylo odchyceno a majitelům předáno celkem 10
psů. Zajištěno odstranění 12 vraků motorových vozidel z veřejného prostranství, převážně z parkovacích ploch. Jen pro zajímavost
uvádíme, že zřízení (zbudování) jednoho parkovacího místa stojí 25 000 Kč. Bylo provedeno 15 asistencí složkám IZS při dopravních
nehodách a zdravotních kolapsech. Technickým službám obce a smluvním firmám asistovala obecní policie v 5 případech při rizikovém kácení stromů na veřejných prostranstvích a také při pravidelné údržbě místních komunikací. Majitelům bylo předáno celkem 6
nalezených věcí, jako například jízdní kola, zavazadla, platební karty či finanční hotovost. Na žádost orgánů státní správy a samosprávy byly doručovány písemnosti a bylo provedeno několik služebních úkonů pro české i zahraniční justiční orgány. Obecní policie
zajišťovala bezpečné přecházení dětí a jejich doprovodů na frekventovaných místech obce. V rámci prevence kriminality a jiných
patologických jevů obecní policie vydala „poučné vymalovánky“, varující děti před rizikovými situacemi v dopravě i v běžném životě.
Byť policejní práce spočívá spíše ve vážnějších věcech, tak existují i světlé výjimky, například, když někteří řidiči strážníkovi „vysvětlují“ své pojetí pravidel silničního provozu. Takže prosím, níže uvedené dva body rozhodně neberte vážně.
1.)

Zákaz zastavení v prostoru točny (V 12c = žlutá čára) prý údajně označuje krajnici.

2.)
Parkoviště s parkovacím kotoučem (IP 13b) u Albisu je prý parkovištěm pro hluché a dotyčný řidič se vážně zajímal o to, kde
že se nachází ta mateřská škola pro hluché, když zde mají zřízené toto vyhrazené parkoviště. Pro změnu ve stejném případě byla
hlídka obecní policie oslovena již několika řidiči, marně hledajícími parkovací automat, ve kterém by si mohli zaplatit parkování „na
tom parkovišti s parkovacím kotoučem“.
Na samotný závěr našeho příspěvku vyslovujeme poděkování občanům, kteří nám v tomto roce byli nápomocni při
odhalování protiprávní činnosti na území naší obce, a také
všem, kteří nám zaslali podnětné a konstruktivní či děkovné emaily, které nám pomáhají, dodávají energii a dělají
radost. Touto cestou také děkujeme občanům naší obce,
kteří v dnešní nelehké „covidové“ době nezištně pomáhají
těm, kteří si z důvodu svého vysokého věku či zdravotního
stavu nemohou pomoci sami.
V neposlední řadě děkujeme všem občanům, kteří si
uvědomují onen prostý fakt, že služební činnost obecní i
republikové policie je dána příslušnou legislativou a vždy
je směřována jednáním a chováním konkrétního občana.
Jinak řečeno, kdo neporušuje zákon, nemá žádné problémy s policií.
Bezpečné a pohodové (nejen) zimní dny vám přeje
vaše Obecní policie
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Tříkrálová koleda zazní

Oblastní charita Pardubice Tříkrálovou
sbírku připravuje na začátek příštího roku
již po dvacáté první, letos za ztížených
podmínek pandemie. Naše zdravotní sestry, pečovatelky a sociální pracovnice
každý den vyrážejí do „terénu“ a dál pokračují v pomoci potřebným a doufáme,
že nám zachováte přízeň i v této náročné
době. Také díky Vašim darům do tříkrálových pokladniček se nám v minulosti
dařilo rozšiřovat služby a poskytovat je
na profesionální úrovni.
Dnes více než jindy potřebujeme Vaši pomoc a doufáme, že koledníci budou
moci přinést požehnání do každé domácnosti. Vzhledem k situaci jsme připraveni i na alternativu, že koleda zazní na dálku, online. Podporu naší charitní práci
můžete vyjádřit také darem na sbírkový účet 66008822/0800 u České spořitelny s variabilním symbolem 77705020.
Letos podpoříte paliativní ambulanci
a mobilní hospic, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, pomoc
pěstounům a další. Více informací na
www.pardubice.charita.cz. Děkujeme,
že nám pomáháte pomáhat.
Marie Hubálková, ředitelka Oblastní
charity Pardubice

Pokud to situace dovolí, tříkrálová sbírka v klasickém provedení s kostýmovanými koledníky a kasičkami proběhne v
naší oblasti v období 1. – 24. 1. 2021.
Sbírku pořádá Charita Česká republika
a její výtěžek půjde na pomoc lidem v
nouzi. Při koledách budou dodržena
všechna nařízení, aby nedošlo k ohrožení zdraví dárců a koledníků.

Po ohňostrojích úklid!
Zkraje každého nového roku se pracovníci technických služeb potýkají s velkým nepořádkem,
který zůstává po silvestrovských ohňostrojích, kterými naši spoluobčané dávají najevo světu, jakou
mají radost, že ve zdraví přežili končící rok. Během roku uklízejí nepořádek i po jinak datovaných
ohňostrojích, většinou oslav narozenin, kdy oslavenci takto jásají, jsou o rok starší a moudřejší.
I když víme, že většinu psích kamarádů petardy
děsí a pejskaři z tohoto barevného a hlučného slavení nemají radost vůbec, nemůžeme nákup a následné odpalování různých rachejtlí lidem zakázat.
Je ale třeba dodržovat
určitá pravidla. Dodržování nočního klidu platí
i v prosinci, proto vás
žádáme, abyste upustili
od trénování „Verdunu“
mimo poslední den v
roce. A to i v dopoledních
a ranně odpoledních hodinách Silvestra, kdy si
rodiny ještě chtějí užít
klidnou vycházku.
Je třeba si také uvědomit, že vypálené rachejtle
se ve vzduchu nerozplynou do ztracena. V místě
odpaliště po nich něco zůstane, další část po vyhoření někam padá. Rozhodně by neměla končit
na pozemku sousedů. Hrozí reálné nebezpečí,
že něco zapálí. Stačí i to, že může spadnout na
sousedy, kteří se vyšli na rozsvícenou oblohu podívat, často i s malými dětmi. Takové bezohledné
chování nebudeme rozhodně tolerovat. Stejně tak
nepořádek, který po vypálených rachejtlích zůstává na místních komunikacích a prostranstvích. Po
VeP
ohňostrojích si ukliďte!

Společenský dům a restaurace Opat jsou zavřené
Secesní dům z konce 19. století, který pamatuje kárance zemské polepšovny i vojáky protiletecké obrany státu, převzala po revoluci
obec a po rekonstrukci se stal Společenským domem. Od té doby je do něj neustále investováno. Přesto to pořád není ono. Velký sál s
divadelním jevištěm nemá vyhovující zázemí ani klimatizaci. Vysokými stropy v sále i v přilehlých chodbách a schodišti se ztrácí teplo.
Vinárna v prvním patře už dlouho svému účelu neslouží, stejně tak i další místnosti v prvním patře přestaly sloužit jako ordinace obvodního lékaře. Funguje tam jen divadelní sálek místních ochotníků – Malá scéna.
Restaurace v přízemí, kterou známe jako Opat, po velké rekonstrukci volá již dlouho. Nejen kvůli omezením způsobenými pandemií
koronaviru ztrácela postupně štamgasty. Poslední nájemce se rozhodl podat výpověď a Opat je nyní zavřen. Zatím se nový provozovatel
restaurace nehledá. Tuto secesní památku, pokud to obecní
zastupitelstvo schválí, čeká velká a radikální rekonstrukce. Nesmí dojít k tomu k tomu, že se bude do budovy znovu a znovu investovat bez toho, že by to bylo vidět. Využití historické
budovy se bude odvíjet také od toho, že se budova nachází
prakticky ve středu obce. Zřejmě se bude využívat z větší části
zcela jinak než doposud. S pivnicí se již nepočítá, ale restaurace zachována bude. Po rekonstrukci, která bude zahrnovat
i kuchyň, by si měla restaurace Opat na sebe vydělat. Vize je
taková, aby budova žila celý týden, od pondělí do neděle.
Nebylo by ale hospodárné celý Společenský dům až do dokončení rekonstrukce vyřadit z provozu. Ta bude tedy prováděna po etapách. Rozhodně nedojde k tomu, aby se z něj stalo
odkladiště nepotřebných věcí a zařízení. Více než 100 let stará
a zvenčí krásná budova si zaslouží, aby byla plně využita a
VeP
sloužila všem občanům.
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VÁNOČNÍ SETKÁNÍ TROCHU JINAK
Každý čas nám dává šanci prožít něco nového, a tak se letos můžeme
vydat do „betléma“ trochu jiným způsobem. Tradiční vánoční setkání
v kostele sv. Vavřince 24. 12. 2020 sice nebude, ale my můžeme sebrat
odvahu a jako pastýři vyjít novou cestou.
Najděte ve svém okolí někoho, kdo se cítí sám, smutný, starý, nemocný nebo jste s ním dlouho nemluvili. Dejte mu do schránky
malé přáníčko nebo mu zavolejte. Udělejte malý
krok, kterým může začít velká cesta. A kdo tu
odvahu skutečně najde, může rozsvítit na
Štědrý den ve svém okně lucerničku jako
symbol naděje pro nás všechny.
„Neboť tak Bůh miloval svět, že dal
svého jediného Syna, aby žádný kdo
v něho věří nezahynul, ale měl život
věčný.“
Jan 3/16-21

JAK BUDE OTEVŘEN OBECNÍ ÚŘAD
V OPATOVICÍCH NAD LABEM
V OBDOBÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
A PO NOVÉM ROCE

Od 21. 12. 2020 do 3. 1. 2021
je obecní úřad ZAVŘEN.
Podatelna bude otevřena od 4.1. 2021.
Pokladna bude otevřena od 1. 2. 2021.

ZPRAVODAJ OPATOVICE DNES
V ROCE 2021
Současná situace nám nedovoluje vrátit se ke zpravodaji
jako měsíčníku. V roce 2021 bude zpravodaj
OPATOVICE DNES vycházet čtvrtletně.
Ti, kteří nevyčerpali předplatné z roku 2020 a noví
předplatitelé ho budou dostávat do schránek. Volně bude
k dispozici na obecním úřadu a v obecní knihovně.
V omezené míře budou výtisky i v obchodech
v Opatovicích nad Labem a místní části Pohřebačka.
Elektronická verze bude na webových stránkách obce
na adrese:
https://www.opatovicenadlabem.cz/zpravodaj.
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Vám přeje
Ing. Pavel Kohout
Labem
starosta Opatovic nad

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 1. 12. 2020. Tisk a distribuci zajišťuje Obecní úřad Opatovice nad Labem. Redakční uzávěrka příštího
čísla bude 7. 2. 2021. 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

