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Škola navýšila
svou kapacitu na
maximální počet
Na první pohled to vypadá
jednoduše: stačilo jedno rozhodnutí obecní rady a dvě
žádosti a škola může od září
navýšit počet žáků na maximum. Nebýt loňské rekonstrukce školní kuchyně a jídelny,
za více než osm a půl milionu
korun, tak lehké by to nebylo.
„Rada obce schválila navýšení kapacity základní školy o 20
žáků, tedy na 370, souběžně
i školní jídelny na stejný počet.
Oba kroky souvisejí s loňskou
rekonstrukcí školní kuchyně,
bez níž by k navýšení dojít nemohlo. Správní orgány, krajský
úřad ani hygienici neměly proti
úpravě kapacity námitky,“ říká
starosta Opatovic nad Labem
Pavel Kohout.
Na větší počet žáků byla škola připravena již delší dobu,
proto nebylo překvapením, že
k zápisu do prvních tříd přišlo
50 dětí.
Kdyby k rekontrukci kuchyně
nedošlo, už nyní by nemohlo
do školy chodit 14 nově přihlášených dětí. „I přes navýšení kapacity školy nesmí dojít
k omezení provozu jejích specializovaných učeben a nebo
snížení kapacity školního klubu,“ tvrdí starosta Kohout.
Pokračování na str. 3

První letošní vítání
občánků se uskutečnilo v neděli 28. února. Mezi občany obce
nyní patří Michal Bydžovský, Ondřej Caba,
Aneta Ježková, Matěj
Lenčo, Adam Perka,
Nikol Březinová, Matyáš Burda a Eliška
Ftorková. Dětem přejeme, ať prospívají,
a maminkám hodně
síly a výdrže v péči
a při jejich výchově.
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Slovo starosty
Vždycky je příjemné, když dojde na vaše slova a ukáže se, že
kroky, které jste udělali v minulosti, byly správné a nyní můžete z takových rozhodnutí těžit. Jsem moc rád, že jsme našli dostatečnou
podporu na loňskou, ne zrovna levnou rekonstrukci
školní kuchyně a jídelny a nyní můžeme bez potíží
přijmout všechny děti ze zápisu. Bylo by ale fajn,
kdyby stejně prozíraví byli i rodiče dětí, které v obci
žijí, ale nemají zde trvalý pobyt. Nejde totiž čekat, že
se obec postará, když o jejich existenci v podstatě ani
neví. Zápis do základní školy jsme zvládli. Kolik ale
přibude nově přihlášených před zápisem do mateřinky? Bojím se překvapení. 
Ing. Pavel Kohout
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„Vraťte nám zase naše bezmaturiťáky“
Noví obecní policisté už mají své „fanoušky“ zvláště na sociálních sítích. Někdy jsou jejich výroky zralé na postih
Být obecním policistou v 21.
století není zase takový med,
jak by si někdo mohl myslet.
Oproti prvorepublikovým četníkům, kteří měli ve svém okolí
respekt, a to často i příslušníků
místní galérky, musí noví opatovičtí obecní policisté čelit řadě
nevybíravých poznámek. Může
za to fenomén sociálních sítí,
kde si pravidelně někdo uleví,
a to často i na hraně zákona.
„Jsou to někdy velmi ostré výpady, často i na hraně nějakého
postihu za pomluvu, urážku či
dokonce křivé obvinění,“ komentuje starosta Pavel Kohout
posty jedné z diskusních skupin
na internetu. Její členové, často
i pod svými plnými jmény či jinak bez větších potíží dohledatelnou identitou, vrší poznámky
a někdy i urážky.
Jedna z dam volá po návratu
„bezmaturiťáků“, jak označuje
předchozí obecní policisty, kteří
museli skončit kvůli tomu, že si
nestihli doplnit potřebné vzdělání. Jiní vrší urážky, nevhodné
poznámky, či si tak „řeší“ svoje
osobní problémy ne dvakrát vy-

MŠ pořádá Den
otevřených dveří
V úterý 22. března pořádá
mateřská škola v Opatovicích
Den otevřených dveří. Rodiče
i děti si mohou během akce
prohlédnout třídy, obdrží přihlášky do mateřské školy a zároveň si mohou zarezervovat
termín v časovém harmonogramu, aby zápis probíhal bez
časových prodlev. Mateřská
škola bude pro zájemce otevřena dopoledne od 8.45 do 10.00
hodin a poté také od 14.30
do 15.45 hodin.
Zápis do Mateřské školy Opatovice nad Labem pro školní
rok 2016 - 2017 proběhne v ředitelně mateřské školy dne 18.
dubna od 8.00 do 16.00 hodin
a 19. dubna od 8.00 do 13.00
hodin. Podle vedení mateřské
školy je letos k dispozici 29 volných míst.

Nejvíce práce měli obecní policisté s dopravou v obci. Po otevření obchvatu Opatovic kuriózně přibylo v obci aut. Po řadě úprav, na snímku
rekonstrukce a výstavba chodníků a dalších bezpečnostních prvků v ulici
Pardubická, se mohou zaměřit i na další jevy, jako je rušení nočního klidu, parkování na trávnících nebo zakládání černých skládek.

bíravým způsobem. Často jde
o obyvatele, kteří mají s obecní
policii sami problém. „Občas je
mi hodně špatně, když čtu ranní
svodky. Někdy je to na přivolání zásahovky. Od začátku roku
jsou to už desítky přestupků,
které musí obecní policie řešit,“
říká starosta. „Došla nám už ale
dávka tolerance a většina případů už nebude řešena domluvou, ale předána jako přestup-

ky k dalšímu řešení. Už aby byl
zákon o evidování přestupků.
Po třech záznamech pak bude
muset dotyčný čelit přísnějším
postihům, než tomu bylo doposud,“ přeje si Kohout.
Na druhou stranu ale, pokud
má někdo pocit, že se příslušníci obecní policie pohybují někde
zbytečně, že nějaký konkrétní
případ nevyřešili s náležitou
pečlivostí či se jinak chovali ne-

Centrum Křižovatka pomáhá lidem
s návratem do samostatného života
V lednu bylo v rámci naplňování motta „Pomáháme vyjet
správným směrem.“ v Pardubicích slavnostně otevřeno
Centrum denních služeb Křižovatka. To je určeno pro lidi
s tělesným nebo kombinovaným postižením, žijící v domácím prostředí, kteří potřebují
pomoc jiné fyzické osoby.
Hlavním cílem služby je udržování a posilování samostatnosti. Probíhá v něm nácvik
činností zvyšujících soběstačnost a dovednosti. To vše je
potřebné pro samostatný život
a začlenění do běžného života
s využitím veřejně dostupných
služeb. Ke každému přistupujeme individuálně a podporujeme uživatele nejen v plnění
jejich potřeb, ale i v nalézání

cesty za naplněním jejich přání. Cílem pracovníků je vytvořit
přátelskou a tvořivou atmosféru, kde mohou naši uživatelé
trávit svůj čas.
Více se dozvíte na stránkách
www.krizovatka-hc.cz.
Případné dotazy zodpoví
na telefonním čísle 776468078
nebo centrum můžete navštívit
na adrese Arnošta z Pardubic
2605, Pardubice.

vhodně je možno podat na ně
stížnost vedení obce. „Díky
záznamovému zařízení a napojení na GPS víme, kde se
policisté pohybovali, co tam dělali, zda tam šli pešky nebo jeli
autem. Vytváříme i mapu, kde
a jak se dějí přestupky, ve kterou dobu a podobně. Budeme
se zabývat jakýmkoliv podnětem, nebude-li jen výkřikem bez
důkazů,“ uzavírá starosta.

Jaká je distribuce
známek na odpad?
Koncem března končí platnost
známek potvrzujících úhradu
poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
v Opatovicích a Pohřebačce.
Na počátku roku byly každému poplatníkovi doručeny předpisy, podle nichž má příslušnou
částku uhradit.
Poplatníkům z rodinných
domů, jejichž platbu obdržela obec do 15. března, bude
známka na popelnice doručena vždy domů pracovníky obce
do 31. března.
Poplatníci později došlých plateb si mohou známky vyzvednout od 23. března na pokladně obecního úřadu, a to každé
pondělí a středu 9.00 – 11.30
nebo od 12.30 – 17.00 hodin.
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Obec vyhlašuje nové granty
Spolky, sdružení, ale i třeba
fyzické osoby pořádající v letošním roce nějakou akci budou moci od poloviny dubna
zažádat opatovickou radnici
o finanční podporu. Rada obce
schválila novou podobu individuálních žádostí o poskytování
grantů, které mohou být o hodně jednodušší než tomu bylo
v minulých letech. Obec vyčlenila na granty 500 tisíc korun.
„Dohodli jsme se, že v žádosti
bude kromě povinných údajů
o žadateli stačit srozumitelný
popis akce s jejím cílem, cílovou skupinou, datem konání
a rozpočtem,“ uvedl starosta
Opatovic Pavel Kohout. Odpadla také povinnost mít část
nákladů hrazenou z jiných
zdrojů. „Neznamená to, že by
akce měly být financovány jen
z obecního rozpočtu. Stávalo
se ale, že pořadatelům chyběla nějaká částka do povinných
procent a dostávali se do potíží,“ řekl Kohout.
Mezi časté žadatele o podporu patří hasiči, divadelníci,
pořadatelé sportovních a kulturních akcí. Podpořeny byly
i žádosti pro postižené děti.

Během roku se koná v obci řada akcí, od soutěží a her pro děti, přes nejrůznější turnaje až po recesistické setkání fandů cyklistiky.

S pomůckami vypomůže půjčovna
Každému se může stát, že
ho úraz nebo nemoc upoutá
na lůžko, způsobí mu potíže
s chůzí či pohybem obecně.
Pro zmírnění následků, nácvik
větší samostatnosti i běžných
návyků lze zapůjčit pomůcky,
které nepříjemný problém odstraní nebo překlenou.
Pomoci může projekt neziskové organizace Život bez
bariér, z.ú. z Nové Paky. „Zabýváme se především sociálními službami jako jsou sociální
rehabilitace, denní stacionář,
odborné poradenství, dále pak
bezbariérovým
ubytováním,
chráněnou dílnou, mapováním
bezbariérových prostor, ale
také půjčovnou kompenzačních pomůcek,“ uvedla Marie
Vokurková, která koordinuje
právě půjčování pomůcek.
Půjčovnu kompenzačních po-

můcek v rámci sdružení založili
v roce 2004. Darem či nákupem do současné doby získali
150 pomůcek, které na základě
dohody půjčují lidem se zdravotním postižením, seniorům

nebo lidem, kterým se stal úraz
a kteří nutně pomůcku potřebují na přechodnou dobu. Aktuálně půjčovna nabízí: polohovací
postele, antidekubitní matrace
a podsedáky, mechanické vozíky, elektrické zvedáky, kolová
i pevná chodítka, koupelnové
a toaletní pomůcky (sedačky
na i do vany, nástavce na toaletu, sprchové židle, toaletní
židle, a další. Dále také třeba
schodolezy, motomedy, berličky a drobné pomůcky na vaření, stravování, obsluhu domácnosti, oblékání apod.
„Službu zajišťujeme také v terénu, což znamená, že klientovi
pomůcku přivezeme domů, odborně nainstalujeme a klientovi
poradíme, jak ji má správě používat,“ tvrdí Vokurková.
Více o službách a podmínkách zapůjčení na www.zbb.cz.

Škola navýšila
svou kapacitu...
Pokračování ze str. 1
Navýšení kapacity základní
školy o 20 žáků na současných
370 je posledním možným bez
větších stavebních úprav nebo
výstavby nových učeben a zázemí.
Dalším krokem je tedy projekt,
který již dostává konkrétnější
obrysy. Je jím dostavba centrálního pavilonu, dalších učeben
a také například sportovní haly,
která by nahradila již dosluhující
tělocvičnu. „Vzhledem k tomu,
že poslední silné ročníky se
postupně posunuly z mateřských škol na první stupeň základní školy, očekáváme v nejbližších letech opětovné zájem
překračující kapacitu školy. Je
vždy těžké najít nějaký model,
kdy se vyplatí navyšovat počet
učeben a personálu či přistoupit k nepopulárnímu přijímání
dětí jen s trvalým pobytem,“ povzdechl si před časem starosta
obce Pavel Kohout. Úvahy nad
tím, jakou by měla mít škola
v budoucnu kapacitu, absolvovala radnice již při přípravě
rekonstrukce kuchyně a jídelny
základní školy.

Anketa o umístění
dětského hřiště
Jednou z otázek, kterou se
opatovická radnice zabývá je
osud dětského hřiště. Jde o to,
zda má být zachováno na stávajícím místě vedle kostela,
nebo být umístěno například
v areálu bytovek, u sportovního areálu, v ulici Kaštanová
nebo na pozemku v sousedství
základní školy. Na webu obce
prosím hlasujte:
a) má dětské hřiště zůstat
u kostela
b) má být zřízeno na jiném
místě dle možností a dostupnoti pozemků
Systém je nastaven tak, aby
nebylo možno hlasovat vícekrát. Otázky budou vždy reagovat na jednotlivé projekty
i obecná témata hýbající obcí.
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Projekt „Jsem zpět“ se dobře rozběhl
Stále větší obrátky nabírá projekt „Jsem zpět“, který
připravil a uvedl do provozu
kolektivní systém pro sběr
a recyklaci starých spotřebičů
ELEKTROWIN.
Jde o spotřebiče, jichž se lidé
chtějí zbavit, protože je už nepotřebují. Ať už z důvodu jejich
náhrady za nejmodernější typy
nebo se například po stěhování již nehodí, i když jsou stále
funkční a mohly by potřebným
sloužit i dále. Na tuto možnost
pamatuje i zákon o odpadech,
kde se hovoří o „opětovném
použití“. To ale dlouho zůstávalo jen teorií, zejména z důvodu nákladů na technické
přezkoušení nezávadnosti daného elektrozařízení tak, aby
výrobek odpovídal při předání
novému majiteli všem legislativním požadavkům. Do praxe
ji začal zavádět právě ELEKTROWIN. Projekt dostal jmé-

no „Jsem zpět“ a podrobnosti
o něm můžete získat na jeho
internetových stránkách www.
jsemzpet.cz.
Prvním krokem bylo vytvoření sítě míst zpětného odběru,
do kterých je možné speciálně
odevzdávat i spotřebiče, o kterých si jejich majitel myslí, že
je možné je ještě dále používat.
Pomohli ji vytvořit autorizovaní
servisní gestoři, kteří jsou viditelně označeni jako místa zpětného odběru a přípravy elektrozařízení k opětovnému použití.
Ti na základě stanovených kritérií vybírají vhodné spotřebiče,
které ještě mohou posloužit
svému původnímu účelu.
ELEKTROWIN nabízí tyto darované spotřebiče k bezplatnému užívání neziskovým organizacím, které se věnují obecně
prospěšné činnosti. První, kdo
tuto nabídku využil, byl Fond
ohrožených dětí. 
(PI)

Hasiči pořádali karneval
Firma ISOPLUS-EOP s.r.o.,
výrobna předizolovaných potrubních dílů,
se sídlem v areálu elektrárny Opatovice n. L.,
přijme pracovníky na následující pozice:

SVÁŘEČE OCELOVÝCH POTRUBNÍCH DÍLŮ
SVÁŘEČE PLASTŮ
ZÁMEČNÍKY
PRACOVNÍK PUR VYPĚŇOVÁNÍ
Práce v 2-směnném provozu.
Požadavek:
vyučení v technickém oboru
(u svářečů potrub. dílů platný svářečský průkaz)
V sobotu 5. března uspořádali opatovičtí hasiči ve Společenském domě
dětský karneval.

Zasílejte, prosím, životopisy na:
Patrik Udržal, udrzal@isoplus-eop.cz

OPATOVICE DNES - občasník obce Opatovice nad Labem, ročník XIX. Registrováno u Ministerstva kultury ČR pod registračním číslem MK ČR E 11520. Vedoucí redakční rady Pavel Kohout,
texty a grafická úprava L.M.K, fotografie archiv obecního úřadu. Uzávěrka tohoto čísla 10. 3. 2015. Tisk a distribuci zajišťuje Obecní úřad Opatovice nad Labem. Redakční uzávěrka příštího
čísla bude 5. 4. 2015. Vaše příspěvky, náměty a názory můžete předat na obecním úřadu, vhodit do schránky u vchodu do jeho budovy nebo zaslat na email: redakce@opatovicenadlabem.cz.

