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Denně projede benzinkou přes 7000 aut
Hradec Králové, ani státní policii problém s neřešenou dopravou nezajímá. Opatovice se budou opět bránit
Kdyby i jen pětina aut, která
míří po staré silnici od Hradce
Králové a Vysoké nad Labem,
natankovala na opatovické
benzinové pumpě, zažíval byl
její provozovatel zlaté časy.
Bohužel většina jen projede
a míří dál na Prahu či Pardubice. Denně je to přes sedm tisíc
aut. Na to, že je to v podstatě
slepá ulice je to nebezpečně
čilý provoz.
„Každý pracovní den ráno
a v různých intervalech během
dne je to stejný, hodně neuspokojivý výjev. V protisměrném pruhu, který slouží k objetí
stojanů pro tankující jedoucí
z Opatovic, se valí auta směrem do obce a pak hurá hlavně
na Prahu,“ popisuje starosta
Pavel Kouhout již víc než rok
trvající stav v centru Opatovic.
„Obchvat Opatovic, na který

Běžný jev u benzinové pumpy. Místem, které je v oficiálně slepou ulicí, denně projíždí tisíce aut přijíždějících převážně z Moravského předměstí Hradce Králové směrem na Prahu, další míří na Pardubice.

jsme dlouhá léta čekali, stál jeden a půl miliardy, nám moc kli-
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du v obci nepřinesl. Doprava se
přenesla i do jiných částí obce
a pořád roste. Sice se nám podařilo vybudovat nové chodníky a přechody pro chodce,
ale s hlukem z dopravy a proti
nadměrnému zatížení centra
obce budeme muset bojovat
více radikálně,“ míní starosta.
Současný stav v Opatovicích
souvisí s tím, že Hradec Králové nemá žádnou koncepci dopravního řešení z Moravského
předměstí směrem na Prahu

a Pardubice a svou lajdáckost
řeší na úkor obyvatel Opatovic.
„Když vidím, jak se rozrůstá výstavba na kraji Hradce bez nějakého návrhu řešení dopravy,
nezbývá nám nic jiného, než
připravovat radikální řešení. Na
požadavky nikdo neslyší, Hradci i policii to takto vyhovuje.
Uvidíme, co se bude dít, až se
jednou ráno začnou auta na křižovatce u Vysoké štosovat.
K benzince se totiž už nedostanou,“ uzavírá starosta Kohout.

Slovo starosty
Nejsem moc zastáncem řešení věcí silou, ale svírá se mi ruka
v pěst když vidím, jak se něčí liknavost, možná lenost a často i ostudná vypočítavost, odráží na životě lidí. Denně vidíme, jak si z nás
hradečtí konšelé dělají odpadní rouru svých problémů
s dopravou. Po patnácti letech v politice jsem zažil
ledacos, ale jsou věci, které se prostě nedělají. Auta
z Moravského předměstí do Opatovic prostě nepatří
a pokud Hradec touží po obnovení zastavování vlaků
na starém nádraží bude si muset připlatit.
Proč bychom my měli věci těžce budovat a někdo
jen mazaně využívat a vše tlačit silou. Pěst mi tak
ještě chvíli zůstane. Pro jistotu. Ing. Pavel Kohout
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Nová ordinace je
i po roce prázdná
Přesně před rokem to už tak
vypadalo, že nebude chybět
málo a praktický lékař se přestěhuje do nově zrekonstruované ordinace. Dosud tomu
tak není. Důvodem je neochota
nového nájemce oddělit měření odběru elektrické energie.
„Jsme z dění kolem nájmu
ordinace poměrně nešťastní.
Před více než rokem jsme udělali vše pro to, aby v ní mohl pan
doktor co nejdříve ordinovat.
Bohužel se to dosud nepovedlo,“ povzdechl si starosta Pavel
Kohout. Již dva roky nevyužívané prostory pro novou ordinaci
praktického lékaře MUDr. Petra
Horáčka obec převzala a po

rekonstrukci očekávala brzkou
kolaudaci a zahájení provozu. Prostory v přízemí obecní
knihovny, jsou kvůli menšímu
počtu schodů dostupnější než
původní ordinace ve Společenském domě. Podařilo se také
sehnat dotaci na plošinu pro
tělesně postižené. „Problém
je v tom, že nedošlo k dohodě
o samostatném měření spotřeby elektrické energie. Pan doktor má asi představu, že bude
energii odebírat ze společného
zdroje bez možnosti doložit
přesnou spotřebu. I přes toto
nedorozumění věříme, že brzy
dojde k dohodě,“ věří starosta
Kohout.

Úřad není labyrint
Další díl seriálu, pro snazší
vyřizování dokumentů a dalších záležitostí potřebných pro
život, nazvaného Úřad není
labyrint, je věnován změnám
jména a příjmení.
Obecně platí, že jméno, popřípadě jména, nebo příjmení
lze změnit fyzické osobě pouze
na základě její žádosti, popřípadě žádosti jejích zákonných

zástupců. Změna příjmení se
povoluje zejména tehdy, jde-li
o příjmení hanlivé, nebo směšné, nebo je-li pro to jiný vážný
důvod.
Změna jména není povolována, žádá-li fyzická osoba
mužského pohlaví o změnu
na jméno ženské, nebo žádá-li
o změnu jména na jméno zkomolené, zdrobnělé, domácké,

nebo na jméno, které má žijící
sourozenec společných rodičů.
Vzniknou-li
pochybnosti
o správné pravopisné podobě
jména, je žadatel povinen předložit doklad vydaný znalcem.
Změna jména nebo příjmení
se nepovoluje, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami
a zájmy nezletilého.
O povolení změny jména

Platby za odpady
kartou neuhradíte

Postarší obecní Avie je na prodej

Obecní úřad v Opatovicích
nad Labem upozorňuje občany,
že místní poplatky či nájmy nelze v pokladně obecního úřadu
hradit platební kartou.
Na počátku roku 2016 byly
doručeny každému poplatníkovi předpisy poplatků za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních
odpadů.
Přesný návod, jakou formou,
v jaké výši a podle jakého klíče poplatky za svoz odpadů
nebo například poplatek za psa
uhradit, najdete také na webové stránce www.opatovicenadlabem.cz.

Technické služby obce Opatovice nad Labem nabízejí
k odprodeji speciální nákladní
automobil Daewoo Avia A65 N s nosičem kontejnerů.
Vůz byl uveden do provozu
v prosinci 2000. Najeto cca
216 tisíc kilometrů. Požadovaná cena je 120 tisíc korun. Více
o výběrovém řízení najdete
na webové stránce www.opatovicenadlabem.cz.
Technické služby obce výrazně obměnily své vybavení.
Část těchto investic byla uhrazena z dotace na účelnější nakládání s bioodpadem získané
z Operačního fondu životní
prostředí.

Na investici za necelého 2,5
milionu korun přispěla obec
ze svého ve výsledku částkou
nepřevyšující 250 tisíc korun.
Po patnácti letech provozu

nebo příjmení rozhoduje na základě písemné žádosti matriční
úřad, v jehož správním obvodu
je žadatel přihlášen k trvalému
pobytu nebo poslednímu trvalému pobytu žadatele v ČR.
Více k tématu změny jména
a příjmení najdete na webových stránkách www.opatovicenadlebem.cz v sekci Úřad
není labyrint.

a spoustě najetých kilometrů,
které měla za sebou dosud
užívaná Avia, získaly technické
služby obce nový nákladní automobil.
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Spojí nová stezka Dubovku s poštou?
Vzdušnou čarou je to v podstatě kousek, ale dostat se tam
bez pořádné porce bláta na botách dá chvilku zabrat. Kdysi
bylo možno z Dubovky, stezky
spojující kolem kasáren Opatovice a Pohřebačku, odbočit
před mostkem u hřiště doprava
na pěšinu vedoucí přes pole
do Nyklíčkovy ulice. S prodejem pozemků cesta zanikla
a lidé museli chodit přes pole.
To se nyní může změnit.
„Byla to odpradávna logická
spojka mezi Dubovkou a točnou u Albisu. Postupně ale zanikla a muselo se chodit přes
pole. Bylo by proto logické spojit obě části pořádnou stezkou
pro pěší a cyklisty,“ vysvětluje
starosta Opatovic Pavel Kohout. Stezka povede ze současné cyklostezky Dubovka

mezi Opatovicemi a Pohřebačkou za fotbalovým hřištěm směrem do Nyklíčkovy ulice.
„Propojí se tak, tentokrát
z druhé strany, místní část Karlín s křižovatkou u Albisu a pošty. Máme hotovou projektovou
dokumentaci a připravujeme
žádost o územní rozhodnutí.

Pokud budou peníze může být
i letos hotovo,“ věří starosta.
Výstavba stezky by měla stát
téměř jeden a půl milionu korun. Obec by na projekt ráda
získala dotaci.
Zastupitelstvo obce musí ale
nejdříve schválit její realizaci
a také udělat změnu v rozpoč-

tu, která má zajistit její financování.
Před výstavbou pak bude provedena skrývka ornice, která
bude posléze použita k opětovnému doplnění a osetí příkopů
a násypu. Dále bude využita
k opětovnému zkulturnění zhruba metrového pásu po obvodu.

Anketa může pomoci při hlasovaní

První letošní vítání
občánků bude 28.2.

Na webových stránkách obce
Opatovice nad Labem přibyla
před nedávnem další aplikace.
Občané mohou odpovědět na
anketní otázku týkající se dění
v obci nebo jejím okolí.
„V podstatě jde o takový finančně nenáročný a poměrně
rychlý průzkum veřejného mínění. Když v obci vznikne nějaká polemika, lze se tak díky
internetové anketě vyjádřit ke

Narození dítěte je velkou událostí nejen pro rodinu a její okolí, ale i pro obec, kde malý novorozenec žije a bude žít. Proto
Opatovice nad Labem pořádají
již několik let pro své nejmenší
Vítaní občánků. Poslední únorovou sobotu se tak v prostorách zasedací místnosti nad
obecní knihovnou v Neplachově ulici uskuteční od 10.00 hodin další vítání.

konkrétnímu tématu,“ vysvětluje starosta Pavel Kohout.
Důvodem zavedení ankety
byla hlavně snaha promítnout
názor občanů do případných
rozhodování rady nebo zastupitelstva obce.
Systém je nastaven tak, aby
nebylo možno hlasovat vícekrát. Otázky v anketě budou
reagovat na jednotlivé projekty
i obecná témata hýbající obcí.

Po aplikaci Rozklikávací rozpočet, která umožňuje sledování
hospodaření obce až k prvotním účetním dokladům, tak
radnice připravila další nástroje
pro veřejnou kontrolu své práce a lepší komunikaci s občany.
Na webové stránce obce je
již nyní možno v rubrice Projekty sledovat také průběh investičních projektů, které se chystají či už byly zahájeny.

Hradec diví se velice, že již nefunguje stanice
Kdyby náměstek hradeckého
primátora Jindřich Vedlich chodil na procházky Opatovickou
ulicí v Hradci Králové, možná
by si všiml, že se na trati mezi
Hradcem a Pardubicemi jezdí
trochu jinak než tomu bývalo
dříve. Nebyl by tedy zaskočen,
že se chystá stavba dvojkolejky, která se týká už v její první
etapě i obyvatel Březhradu.
Po prosincové změně vlakového jízdního řádu totiž přestaly ve vlakové stanici Opatovice nad Labem - Pohřebačka
zastavovat osobní vlaky. Kdo
z Březhradu jimi cestoval, má

tudíž smůlu. Ačkoliv návrh
změny jízdního řádu a s tím
i faktu, že vlaky budou zastavovat již pouze na nové zastávce
na opačné straně od Březhradu, hradecký magistrát obdržel, případných změn se dožaduje dodatečně.
„Zástupci města HK vycházeli z předpokladu a příslibů, že
ke zrušení zastavování osobních vlaků v současné stanici
Opatovice n./L - Pohřebačka dojde až po zprovoznění zastávky
Březhrad,“ tvrdil náměstek Vedlich na schůzce zástupců drah,
města a obou krajů konané le-

tos 13. ledna. Vedlich se na něm
dožadoval, aby vlaky začaly
ve stanici zase zastavovat.
„Královéhradeckému kraji nejsou známy přísliby, které město Hradec Králové obdrželo.
Návrh jízdního řádu 2015/16
byl včas předložen a nebyly
vzneseny připomínky,“ uvedl
zástupce kraje Jan Sedunka.
Zastavování vlaků kvůli Březhradským bylo vypuštěno
údajně i proto, že městská část
je dostupná MHD a také projíždějícimi autobusy. Zastavování
vlaků bez změny jízdního řádu,
které Vedlich požaduje, vadí

i Pardubickému kraji. I kdyby
ve stanici, která nyní slouží pro
nákladní dopravu, stály i jen
některé vlaky, hrozí že lidé
nestihnou další přípoje. První
možnost změny je na začátku dubna, kdy dojde k úpravě
jízdního řádu. Nebude to ale
zadarmo.
Město podle Vedlicha náklady
v řádu desítek tisíc korun rádo
uhradí. Dojde ke kurióznímu
stavu, že vlaky budou zastavovat na začátku i na konci Pohřebačky, nebo jde jen o další
slib před krajskými volbami?
Pavel Kohout
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Opat má nájemce. Otevřel před Valentýnem
Společenský dům Opat má
od prvního února opět nového
nájemce. Jeho provozovatel
Juraj Špot si po převzetí objektu nechal několik dní na drobné
úpravy a Opat znovu otevřel
v pátek před Valentýnským víkendem. Právě tematické akce
mají být do budoucna jedním
z hlavních magnetů obnoveného provozu.
„Máme v plánu tu zvednout
úroveň kuchyně, obsluhy i celkového vzhledu o několik stupňů. Hlavně chceme celý podnik
vést tak, aby v něm našli svoje
nejen milovníci dobrého jídla,
ale také ti, kteří mají rádi něco
sladkého ke kávě. Chybět nebude ani dobře vybavený dětský koutek,“ vyjmenoval nový
provozovatel Opatu.
V dětském koutku prý bude
minimálně jednou týdně připravovat program zkušený animátor, tak aby si mohly maminky

v klidu popovídat třeba u kávy.
„Měl by si tu vybrat každý.
Fandové steaků nebo například
grilovaných žebírek. Chystáme
tematické gastronomické i společenské víkendy. Začínáme
hned třeba Valentýnem. Proto
jsme také připravili datum otevření již v pátek před ním. Plánujeme ale třeba také hudební

akce různých žánrů. Opat má
i velký sál pro plesy či divadlo.
Obec vyhlásila výběrové řízení na pronájem 13. listopadu
a v prosinci se otevírali nabídky. Nikdo ji ale nepodal a tak
obec vypsala znovu výběrové
řízení do kterého se přihlásili dva zájemci. „Jsme rádi, že
Opat bude zase fungovat. Tro-

chu nás to ukončení pronájmu
předchozím nájemcem zaskočilo. Proto se také neuskutečnil
tradiční Reprezentační ples.
Nyní by již bylo trochu nešťastné ho narychlo připravovat
a také kapela už nemá volný
termín. Budeme se tedy těšit
za rok,“ uvedl starosta Pavel
Kohout.

Vlakové nádraží, které nyní nese rozšířený název Opatovice nad Labem - Pohřebačka, slouží od konce loňského roku výhradně pouze pro nákladní dopravu. Jak jsme uvedli na předchozí stránce hradecký magistrát chce připlatit a dopřát Březhradským, aby zde pro ně opět vlaky zastavovaly.
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