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Vlak jezdí z Opatovic každou půlhodinu

Od poloviny prosince začal platit nový vlakový jízdní řád. Najdete v něm i novou zastávku Opatovice nad Labem, která vyrostla při výstavbě dvojkolejné trati v poli mezi Pohřebačkou a Opatovicemi. Původní stanice nyní slouží jako nákladové nádraží.

Cyklostezku do Pohřebačky doplní nové osvětlení
Prvním letošním investičním
projektem Opatovic je osvětlení cyklostezky k nové vlakové
zastávce a pak dále do Pohřebačky. Hotovo by mohlo být již
během jara.
„Chceme co nejdříve navázat na dokončení prací kolem
výstavby dvojkolejky a vybudování nové vlakové zastávky. Je důležité, aby cesta k ní
byla bezpečná,“ říká starosta

Opatovic nad Labem Pavel Kohout. Pro obec je to prvořadá
investiční akce pro letošní rok.
„Pokud se nám podaří získat
během ledna územní rozhodnutí, rádi bychom začali v dubnu stavět,“ věří starosta s tím,
že práce na cyklostezce by
pak mohly být hotové zhruba
do měsíce.
Pokud to počasí dovolí, tak
zhruba do května mají silničáři
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dokončit vyasfaltování přístupových komunikací k zastávce a parkoviště v její blízkosti.
Souběžně také mají dokončit
opravy některých ulic, které při
stavbě dvojkolejné trati dostaly
pořádně zabrat.
Některé komunikace budou
vybrušovány a získají nový asfaltový povrch.
„Kasárenská ulice bude vyfrézovaná a položen nový

asfalt až po poslední domy
směrem k železniční trati, tedy
až za most. V Pohřebačce projde rekonstrukcí ulice od paní
Strejcové až po křižovatku
u Dostálky a k podchodu. Dále
nově vyasfaltují cestu z Opatovic směrem k Libišanům a na
ulici v Dubovce vysadí nové
stromy,“ vyjmenoval před časem lokality místostarosta
obce Jaroslav Procházka.

Slovo starosty
Možná z nás už po pár dnech vyprchala většina novoročních předsevzetí, ale to nevadí. Rok 2016 se teprve rozbíhá a máme spoustu času se k nim zase vrátit. Přeji nám všem, abychom se pustili
do všech nástrah i radostí, které nás v tomto roce čekají. Abychom se z potíží poučili, a ty radosti si náležitě
užili. Obec má svůj rozpočet a plány, jak s ním naložit. Řadu věcí jsme si připravili, něco musíme dotáhnout a hlavně chceme zase pokročit o kus dál. Máme
spoustu nástrojů, jak můžete být nápomocni či „jen“
dohlížet: co?, kde?, jak? a za kolik?. Využívejte to.
Je to obec nás všech. Je jen na nás samotných ,
jak se nám tu bude žít. 
Ing. Pavel Kohout
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Změna u plateb za
komunální odpad
V případě, že žije v domácnosti nebo domě více obyvatel,
je nyní třeba dávat větší pozor
na to, jak provedete úhradu poplatku za komunální odpad.
Podle novely zákona
č. 266/2015 Sb., která mění
znění zákona č.565/1990 Sb.
o místních poplatcích, již není od
1. 1. 2016 možné pomocí bankovního převodu platit poplatky
za svoz komunálního odpadu
hromadně za celou rodinu, bytovou jednotku nebo dům, tak
jako to bylo v minulých letech.
Každý občan obdrží počátkem roku 2016 svoje Oznáme-

ní o výši místního poplatku. Při
placení bankovním převodem
jedním plátcem v rodině je tedy
nutné zadat tolik platebních příkazů, kolik je členů rodiny.
Variabilní symbol obsahuje
číslo popisné, specifický symbol pak jednotlivé poplatníky.
Specifickým symbolem je datum narození bez teček ve formátu DDMMRRRR.
Poplatky lze také hradit
v úředních hodinách na pokladně obecního úřadu, a to od
25. 1. 2016.
Za nezletilé děti hradí poplatky zákonní zástupci.

Zájemci o pronájem Opatu
mají čas už jen do 25. ledna

Už jen několik dní zbývá zájemcům o pronájem některých částí společenského domu Opat. Nově je možno si pronajmout třeba pouze pivnici
nebo vinárnu. Uzávěrka přihlášek je 25. ledna. Vice na webu obce.

V ulicích obce přibude více odpadkových košů
Další částí snahy o lepší čistou obce a nakládání s odpady
v Opatovicích a Pohřebačce
je rozmístění většího počtu
odpadkových košů. Ty budou
sloužit chodcům a cyklistům
a nejsou určeny na zbavování
se komunálního odpadu z domácností. „Snažíme se nové
odpadkové koše umístit tak,

aby vzdálenost mezi nimi nebyla větší než 250 až 300 metrů.
V místech kolem autobusových
zastávek nebo obchodů to
může být samozřejmě i méně,“
uvedl starosta Pavel Kohout.
Cílem ale není udělat z Opatovic a Pohřebačky místo, kde
budou odpadkové koše každých sto metrů. „Rádi uvítáme

návrhy, kde by mohly odpadkové koše být,“ nabízí starosta.
To samé platí o možnosti rozšíření počtu míst na sběr separovaného odpadu.
Jejich seznam najdete nyní
na webových stránkách obce.,
místo na tříděný odpad. Je to
další ze vstřícných kroků obce,
jak zabránit odhazování odpa-

dů u popelnic na směsný komunální odpad nebo dokonce
někde volně na ulici. Každá domácnost dostala také přehlednou tištěnou skládačku s kompletním svozovým kalendářem.
Součástí letáčku jsou i informace, jak naložit se stavební sutí,
železem, nebezpečným odpadem nebo starými léky.

Evidenci zpřesní také
údaje o rase psa

Pokud popelnice nestačí,
nechte ji vyvážet častěji

Tři králové nasbírali do
pokladniček přes 11 tisíc

Obecní úřad upozorňuje majitele psů
na povinnost ohlásit neprodleně, nejpozději
do 30 dnů, veškeré změny, které se evidence psů týkají. Odhlásit psa, který například
zemřel v březnu předcházejícího roku, až
při placení poplatku na počátku dalšího
roku, odporuje Obecně závazné vyhlášce
č.1/2011 o poplatku ze psů. Totéž se týká
přihlášení nového psa. Včasným ohlášením
změny, nabití či naopak úmrtí psa, jde zabránit řadě nepříjemností. Pro lepší kontrolu se
bude sledovat také rasa psů. Obecní úřad
by nerad zaváděl opatření z jiných míst. Například radní v Hostinném se rozhodli bojovat proti neplatičům poplatků za psy tím,
že začali zveřejňovat počty přihlášených
zvířat v konkrétních ulicích. V Náchodě, kde
je zveřejňují dokonce po domech, si to také
pochvalují. Lidé se bojí, že je někdo udá,
a tak přihlašují psy poctivěji.

Pokud vám doma nestačí popelnice
na komunální odpad, můžete si ji nechat
vyvážet i vícekrát než dosud. Každý občan
Opatovic má po zaplacení poplatku za svoz
komunálního odpadu nárok na měsíční odvoz 60 l komunálního odpadu, který zbyde po vytřídění plastů, papíru, skla, kovů
apod. Například čtyřčlenná rodina v rodinném domě má propůjčenou popelnici o obsahu 120 l, která jí bude vyvážena každých
14 dní, jednočlenná popelnici o obsahu 80
l s měsíčním svozem. Pokud občané požadují vetší popelnici nebo častější svoz,
mohou si tuto službu připlatit dle ceníku.
Žádáme však všechny zájemce o navýšení
velikosti či frekvence svozu, aby toto řešili
přímo na pokladně obecního úřadu a neposílali zvýšené částky dle vlastního úsudku převodem z účtu či složenkami.

Od 2. do 10. ledna se také v Opatovicích
uskutečnila Tříkrálová sbírka. Pořádala ji
Charita ČR a ve čtyřech kasičkách, s nimiž chodilo tradiční trio, zanechávající nad
dveřmi své monogramy K+M+B a patřičný
letopočet, se letos nashromáždilo 11 259
korun. Jako každým rokem zůstane většina vybrané částky v regionu, kde se sbírka
koná. Získané prostředky budou použity
zejména na podporu charitní domácí hospicové péče, odlehčovacích služeb pro seniory a na pomoc rodinám s dětmi.
Všechny služby Oblastní charity Pardubice jsou koncipovány tak, aby uživatel
služeb mohl zůstat
ve svém domácím prostředí mezi svými blízkými. Více na webu
www.pardubice.charita.cz.
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Jak to bylo doopravdy aneb pár poznámek k rozpočtu
Nemá podle mého názoru
smysl v tuto chvíli komentovat
zkreslování, nebo dokonce nepravdivost některých informací
v posledních číslech občasníku
OPATOVICE DNES. Nemohu
však ignorovat, že se v nich
objevuje i moje jméno. Musím
tedy reagovat na článek „Rozpočet Opatovic bude vyrovnaný“ v čísle 12/2015, protože
možnost vyjádřit se jsem v samotném článku neměl.
Je nutné doplnit několik nezpochybnitelných faktů. Nejvyšším orgánem obce je zastupitelstvo. (S tím se možná někdo
těžko vyrovnává, ale prostě je
to tak.) Situaci projednal finanč-

ní výbor a závěry má v zápisu
z tohoto jednání. Nevím, pro
koho tedy byla navržená změna nečekaná. Finanční výbor,
jehož jsem členem, nemá rozhodovací pravomoc. Ta přísluší
jen zastupitelstvu. Návrh změny
rozpočtu navíc odpovídal předchozím rozhodnutím zastupitelstva. Pro změnu hlasovalo
11 zastupitelů včetně přítomných členů rady, což jsou více
než 2/3 zastupitelstva.
Nyní k samotné cyklostezce.
Rozpočet je proměnná veličina, s tímto vědomím byl návrh
předložen a schválen, realizace
cyklostezky se tedy neodsouvá. Vzhledem k tomu, že zastu-
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lilo záměr na její
výstavbu, dokonce ani kupní
smlouvu na odkup potřebných
pozemků, těžko může být zahájena práce na projektové dokumentaci.
Článek není podepsaný. Za
neúplné informace v občasníku odpovídá podle tiskového
zákona vydavatel, což je v první řadě vedoucí redakční rady.
A navíc, pokud naleznete reakci
na tento můj článek, bude tím
jen potvrzeno, kdo musí mít poslední slovo. 

Radek Šejvl

zastupitel obce

Těším se na další
jednání zastupitelstva
Přijde mi, že se nám do zastupitelstva vloudili manýry parlamentní politiky. Článek pana
zastupitele Šejvla připomíná interpelaci. Ta ale patří na jednání zastupitelstva a ne do obecních novin. Proto se budu těšit,
a určitě nejen já, až na něm
pohovoří o „zkreslováních, dokonce o nepravdivostech“. To,
že rozpočet prošel i po jeho návrhu, je dobře. Lepší než nemít
žádný a o to hlasujícím zastupitelům šlo. Bohužel ale odsunutí stavby potřebné cyklostezky hrozí. Obec s ní v rozpočtu
nepočítá a pokud ji bude chtít,
musí to napravit.

Pavel Kohout, starosta

Od Nového roku pracují v obci noví strážníci
Martin Michalec, 23 let:

U bezpečnostních složek se
pohybuji téměř tři roky. Asi jednou z nejzajímavějších funkcí
byl člen u pořádkové jednotky
městské policie Pardubice. Ze
své praxe chci využít hlavně
komunikační schopnosti. Nedá
se říci, zdali je snažší pracovat
ve větším městě nebo v menší obci, každé má svoje pro
a proti. Chtěli bychom navázat
na předchozí práci policie a být
hlavně užiteční pro občany!

Objednejte si obecní
zpravodaj do schránky
Obecní zpravodaj „Opatovice dnes“ vychází, opět jako
měsíčník, již třetím rokem. Pokud jste si zvykli na to, že ho
vždy kolem 15. v měsíci najdete ve své poštovní schránce,
nebo chcete, aby tomu tak bylo,
předplaťte si ho na přiloženém
návratovém lístku. Náklad tištěných zpravodajů je omezen
a objednáním si zajistíte, že se
na vás vždy dostane.
Dostupný je také v plné verzi,
ve formátu PDF, na webových
stránkách obce.
Vyplněný návratový lístek
do 10. února 2016 zašle-

te poštou na Obecní úřad
Opatovice nad Labem, oscanovaný emailem na adresu
redakce@opatovicenadlabem.cz
nebo si jej po vystřihnutí vyplňte a vhoďte do schránky
u vchodu do obecního úřadu.
V případě, že již zpravodaj
v tištěné verzi dál odebírat nechcete, je třeba odběr zrušit.
Učinit tak můžete také písemně
na e-mailovou adresu, poštou
nebo na podatelně obecního
úřadu. Jak zaslat článek nebo
pozvánku na některou z akcí
pořádaných v obci najdete v tiráži na zadní straně.

Michal Jelínek, 44 let:

V uniformě sloužím od roku
1992. Nejprve osm let u městské policie v Pardubicích, dalších patnáct v Lázních Bohdaneč. Ač se to možná někomu
nezdá, práce městské či obecní policie je hlavně služba pro
občany daného místa. Pokud
má obecní policie respekt mezi
občany a podporu radnice
jako zřizovatele, je pak práce
o mnoho příjemnější, než když
je potřeba vše obhajovat.

NÁVRATOVÝ LÍSTEK
Mám zájem o doručování zpravodaje Opatovice DNES
nadále do své poštovní schránky a uhradím 5 Kč poplatek za každé
číslo vydané v roce 2016 (11 x 5 Kč) tedy 55 Kč v pokladně obecního
úřadu nebo bezhotovostně na základě vystaveného dokladu pro platbu:

Jméno a příjmení: ……..…………………………….................…………................
....……………………….............................................................…………..............
Kontaktní adresa: ……………...........………………….............................................
.....……………………….............................................................…………..............
Telefon: ……………………….............................................................…………......
E-mail: …………………………………............................................................….....
Doručovací adresa zpravodaje (pokud není totožná jako výše)
.................................…………………………...........………....................................
....……………………….............................................................…………...............

Vyplněný návratový lístek do 10. února 2016 zašlete poštou na Obecní úřad
Opatovice nad Labem, emailem na adresu redakce@opatovicenadlabem.cz
nebo vhoďte do schránky u vchodu do budovy úřadu.
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OBRAZEM - OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2015

Vánoční čas zpestřují koncerty konané hlavně v kostele sv. Vavřince v Opatovicích.

K nejradostnějším událostem patří vítaní občánků. V minulém roce jich bych bylo
celkem patnáct.

V květnu jsme si připomněli 70. výročí od konce druhé světové války. Došlo také k přemístění ostatků sovětských válečných zajatců.

Snímek z dubnového koncertu dechového orchestru BaŠaPa konaného ve společenském domě Opat.

Pálení čarodějnic je pro děti velkou příležitostí si nejen zařádit, ale
také předvést své dovednosti v nejrůznějších soutěžích.

Na tradičním memoriálu Jiřího Kacálka, konaném 13. června, se družstvo opatovických žen (vpravo) umístilo na 2. místě.
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