OPATOVICE DNES
ZPRAVODAJ

číslo

Obec Opatovice nad Labem, Pardubická 160, 533 45 Opatovice nad Labem

5 / 2016

www.opatovicenadlabem.cz

Sletu i „odletu“ čarodějnic přálo letos počasí

V sobotu 30. dubna uspořádali opatovičtí hasiči pálení čarodějnic spojené s vyhodnocením nejlepších masek.

Cyklostezka brzy získá nové osvětlení
Už začátkem letních prázdnin
bude chůze nebo jízda po cyklostezce Dubovka, vedoucí
z Karlína do Pohřebačky, nejen
příjemnější, ale hlavně o hodně
bezpečnější. Brzy začne vybraná firma pracovat na jejím
osvětlení.
„Je to letošní první investice,
která vznikla na přání občanů.
Hotovo by mělo být zhruba
do konce června,“ řekl starosta

Opatovic Pavel Kohout. Zakázku za necelých půl milionu korun získala firma z Urbanic. To,
že se jmenuje Elektro Kohout
s.r.o., je jen náhoda.
Osvětlení Dubovky je dalším
z kroků ke zlepšení bezpečnosti pohybu chodců a cyklistů
v obci. V současnosti je hotová i projektová dokumentace
na propojení Dubovky s točnou
u Albisu.

SVOZOVÝ KALENDÁŘ SBĚRU
KOMUNÁLNÍHO A TŘÍDĚNÉHO ODPADU
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„Máme připravenu dokumentaci a řešíme trochu komplikované záležitosti spojené s příkopem, který je evidován jako
vodní dílo. Chceme vše připravit tak, abychom mohli v červenci zažádat o dotaci Státní
fond dopravní infrastruktury,“
věří starosta.
Celkové náklady na projekt
jsou odhadovány na 1,5 milionu korun. Zastupitelstvo obce

musí ale nejdříve schválit její
realizaci a také udělat změnu
v rozpočtu, 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.

Slovo starosty
Slyšel jsem nedávno jeden vtip. „Prý se starosta Opatovic dohodl
s tím miliardářem, který bydlí kousek od hřiště, na tom, že tam žádné hřiště pro děti nebude, aby měli oba klid.“ No,co se týče hřiště,
moc do smíchu mi není. Po tom, co nám ho silně zdevastovali výrostci a zbytek z palisád a lanovky jsme museli z bezpečnostních
důvodů odstranit, celá věc se nijak dál nerozvíjí. Jak
se dočtete dále ve zpravodaji, hodně z vás si v anketě přálo zachování hřiště na původním místě. Má to
jeden háček. Pozemek, na němž stojí, není obecní
a jeho výkup přijde na podobné peníze jako nová cyklostezka z Dubovky k Albisu. To jsou pak těžká rozhodování. I tak moc děkujeme za vyslovený názor.
Je fajn pracovat s vědomím, že máme stejné cíle.
Ing. Pavel Kohout
Teď je to spíš na zastupitelstvu.
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Obecní policie má nové strážníky, auto,
Ve slepé ulici chybí skulina i značky
Byla to taková zvláštní
slepá ulice. Na jejím konci
bylo totiž možno se prosmýknout. Denně tudy jezdily
tisíce aut. Když už to nejde,
jsou lidé překvapeni.
Zbytek původní silnice první třídy od odbočky z Vysoké
k benzinové pumpě u Opatovic je značený jako slepá
ulice. Bylo jakýmsi zvykovým
právem, že tudy jezdily denně
stovky aut a na jejím konci se
protáhly přes benzinovou pumpu a pokračovaly dál, často
na dálnici směr Praha.
Překvapení nastalo, když se
majitel pumpy rozhodl ji zrekonstruovat a „díra v plotě“ se
zavřela. Vedle tun urážek, které kolují nejen na internetu, někdo odřízl i všechny dopravní
značky označující ulici jako slepou. Toto „řešení“ je v podstatě
veřejným ohrožením.
„Podali jsme trestní oznámení. V tomto momentu už to přestala být legrace. To, že někdo
odřízl značky, poslal proti sobě
tři a půl tisíce aut denně, a to už

Kdysi silnice první třídy, dnes již jen místní komunikace, byla asi nejfrekventovanější slepou ulicí v zemi.

mu jen tak neprojde,“ uvedl starosta Opatovic Pavel Kohout.
Počet aut, která se mohla
po odříznutí značek pustit bez
varování do slepé ulice, není
nadsazený.
Značky
zmizely
krátce
po tom, co opatovická radnice
obdržela první výsledky nejno-

vějšího sčítání pohybu vozidel
v různých částech obce.
„Ta čísla nejsou nikterak povzbudivá. Proto jsme se také
rozhodli použít všechny možnosti k tomu, aby byl pachatel
dopaden. Věříme, že ho tento
čin přijde pořádně draho,“ uzavřel starosta.

Výtah z diskuzí
k uzavření ulice
- Paráda, domů budem asi
lítat (Petra Valdová)
- Opatovice evidentně nemají zájem o zrušení jednosměrky. Chápal bych to, kdyby to
opravdu snížilo počet aut od
Vysoké na nulu. Jenže auta
tam stejně jezdí, tak by bylo
snad proboha lepší, kdyby
nemusela přes benzinku, ale
normálně po silnici. Nebo jak
se mají dostat řidiči z Vysoké
na čtyřproudovku do Pardubic nebo na Prahu? A nepište, že přes Hradec.... Jak
u debilů. A Opatovice dělají,
že za to vlastně nemůžou...
(Standa Beskyd)
- Skvělé, tak ještě dořešit
to nebezpečné dětské hřiště v centru obce... (Marek
Feuermann)
- Všichni musíme porušovat
silniční zákon pro to, že se
nemůžeme kloudně dostat
do své obce jen přes kruháč
na který se nedostaneme
z Vysoké. (Michala Nesvadbová)
- HNUS! (Věra Tománková)

I z auta lehce zjistí všechny potřebné údaje
Po mírně excentrické Americe, která již dosloužila, a po
několika měsících strávených
ve staré Fabii, začínají opatovičtí obecní policisté používat
nový vůz. Auto s výrazným polepem má vedle vybavení pro
pomoc při dopravních nehodách či první pomoci i možnost
nahlédnout do všech potřebných údajů.
„Díky přenosnému počítači můžeme ihned nahlédnout
do registru vozidel i evidence
obyvatel. Velmi rychle tak budeme moci zjistit, zda kontrolované vozidlo není odcizeno,
či nemáme před sebou třeba
hledanou osobu,“ uvedl starší
strážník Michal Jelínek.

Nový vůz má i kamerový systém, pracovní pátrací světla
a samozřejmě hasicí přístroj.
„Vybírali jsme ze zhruba deseti
různých nabídek typů vozidel.
Věříme, že se podařilo vybrat

vozidlo, které splní požadavky
na práci policistů pro zajištění
bezpečnosti a pořádku v obci,“
uvedl starosta Opatovic
Pavel Kohout.

Nový vůz i s potřebným vybavením přišel obecní pokladnu
na 458 126 korun.
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vybavení a také zkušenosti z jiných měst
Obecní policie Opatovice
nad Labem informuje
Obecní policie Opatovice nad
Labem (dále OPOL) funguje
více než 16 let a i přes odchod
strážníků Vítězslava Škody
a Davida Dleska chceme navázat na jejich předchozí úspěšné
působení v obci Opatovice nad
Labem.
Hned od počátku působení jsme museli mimo jiné řešit
organizační nastavení práce
Obecní policie jako jsou vstupy
do registrů osob, vozidel, zakoupení výstroje a výzbroje pro
strážníky, program na usnadnění práce strážníků přímo v terénu, seznámení se s chodem úřadu a postupné poznávání obce
Opatovice nad Labem. V počtu
dvou strážníků OPOL zajišťuje
systém služeb v nepravidelných
směnách v souladu s požadavky zákoníku práce. Hlavními zásadami a úkoly OPOL jsou důraz
na včasný zásah v případě potřeby oznámení občanů (zpravidla podaná telefonicky) , dohled
nad pořádkem vč. dopravní kázně, řešení pravidel občanského
soužití, a především preventivní
působení a častým hlídkováním
po obci. V některých naléhavých
případech budeme moci pomoci
i mimo pracovní dobu.
Za první čtvrtletí roku 2016
jsme řešili 440 událostí, zpravidla dopravní přestupky se
zaměřením na průjezd nákladních vozidel, porušení rychlosti
v obci, vraky vozidel odstavených na pozemních komunikacích (jejich odstranění se
podařilo úspěšně dokončit),

dohled na dodržování pravidel
občanského soužití, ale i volné
pobíhání psů, podomní prodejci
v obci, ukládání odpadu mimo
vyhrazená místa apod. Opakované stížnosti jsou také proti
veřejnému pořádku, například
rušení nočního klidu. Některá
veřejná prostranství byla nově
opatřena kamerovým systémem
tak, aby preventivně přispěla
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.
Zastupitelé obce rozhodli o nákupu nového hlídkového vozidla
pro OPOL, které již prošlo výběrovým řízením a je v současné
době ve specializovaném servisu na montáž věcí nezbytných
pro práci Obecní policie. Hlídkové vozidlo bude vybaveno
varovnou zvukovou a světelnou
signalizací, hledacími a pracovními světly, kamerovým systémem, přenosným PC (s přímými
vstupy do registrů vozidel, osob,
pátrání po osobách, vozidlech
a věcech apod.), hasicím přístrojem, vyprošťovacím zařízením,
zdravotnickým vybavením apod.
V měsíci únoru jsme absolvovali stáž na Záchranné službě
v Pardubicích se zaměřením
na poskytování první pomoci.
Obec Opatovice nad Labem
zakoupila nový defibrilátor a ve
spolupráci s jednotkou sboru
dobrovolných hasičů Opatovice nad Labem jsme společně
prošli školením na automatizovaný externí defibrilátor (AED)
určený pro širokou veřejnost pro
obnovení normálního srdečního

rytmu, a budeme tak připraveni
poskytnout potřebnou pomoc.
V jednom případě již přístroj
plnil svou funkci, a pomohl tak
členům JSDH Opatovice nad
Labem k úspěšnému oživení
osoby.
Spolupráce s ostatními složkami IZS jako například Policie ČR
obvodní oddělení Lázně Bohdaneč je na dobré úrovni a vzájemně se informujeme o činnosti
v naší obci. V době strážníků
OPOL mimo pracovní dobu je
možné se obracet na policisty
z obvodního oddělení v Lázních
Bohdaneč. (na linku Policie ČR
158 nebo obvodní oddělení Policie ČR – Lázně Bohdaneč tel.
466 921 544 ).
V rámci prevence jsme se zúčastnili např. při zabezpečení
veřejného pořádku divadelního plesu, Sletu čarodějnic ,kde
jsme měli své stanoviště a děti si
mohli vyzkoušet dopravní testy
a seznámit se s výbavou Obecní policie.
Se Základní školou Opatovice
nad Labem jsme spolupracovali při dni Dopravní a ekologické
výchovy, kdy si žáci ověřili své
znalosti pravidel silničního provozu pro chodce a cyklisty. Znalosti žáků jsou na velmi dobré
úrovni a byli po zásluze i odměněni.
Obecní policii Opatovice nad
Labem můžete kontaktovat
na tel. číslech 736 629 121
nebo 603 453 331.
starší strážník Michal Jelínek

Vzniká mapa „rušných“ míst v obci
Jednou z novinek, kterou používají noví obecní strážníci, je
počítačový program nazvaný
MP manažer. Každý přestupek
i jiná událost řešená policisty jsou zaznamenány s GPS
souřadnicemi a postupně vzniká mapa problémových míst

v obci. „Postupně se ukazují
místa, kde dochází k problémům, a to včetně časového
rozpětí. Můžeme tak lépe plánovat jejich řešení a samozřejmě preventivní opatření,“ vysvětluje starosta Pavel Kohout.
Díky modernímu vybavení má

obec i detailní obraz práce samotných strážníků. „Víme přesně, kde jsou nebo byli, zda tam
šli pešky nebo jeli autem a co
tam řešili. Osvědčilo se nám
to i pro kritiky, kteří tvrdí, že se
obecní policie někde pohybuje
zbytečně,“ tvrdí starosta.

Strážníci si přinesli
zkušenosti z práce
ve větších revírech

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!

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.
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Mateřská škola přivítá 25 nových dětí

Celkem k zápisu přišlo pětatřicet zájemců. Všechny tříleté děti s trvalým pobytem mají místa zajištěna
S větším zájmem, než je
její kapacita, se opět potýká
mateřská škola. Na pětadvacet volných míst, která budou
v mateřince k dispozici od září,
se během dubnového zápisu
hlásilo o deset dětí více.
„Do mateřské školy by měly
být přijaty všechny děti, které
dovrší tří let věku před 1. zářím
2016, což je základní podmínkou pro přijetí do MŠ. Ostatní
děti, které nebudou přijaty, nesplňují podmínku tří let věku,
nebo nemají trvalý pobyt v naší
obci,“ uvedl starosta Pavel Kohout. Celkem by mělo od září
do mateřské školy nastoupit
pětadvacet dětí. Na nové děti
čeká vloni upravené hřiště
u mateřské školy.
I přesto, že je převis přihlášek nad možnosti školky, vloni
bylo zájemců o přijetí daleko
více. Celkem dvaačtyřicet. Vloni mateřská škola ale nabírala
celkem třicet dva nových dětí.
Naštěstí se neopakovala situace z minulých let, kdy vždy

Opatovice hostí
Hry bez hranic
Poslední květnovou sobotu
se v Opatovicích uskuteční
již 11. ročník netradičních
soutěží Hry bez hranic. Pozvánku najdete na zadní
straně zpravodaje.

Když odchází předškolák z mateřské školy, je to vždy velká událost. Pro příští rok má školka k dispozici pětadvacet
míst pro nové děti.

před zápisem přibyly v obci
děti s trvalých pobytem Jejich
rodiče je narychlo přihlásili,
aby měli místo ve školce jisté.
Letos se ale nic takového nekonalo. „Stávalo, že vždy před
zápisem se zvedla vlna přihla-

šování nových občanů, kteří
si poté nárokovali přijetí dětí
do opatovické mateřské školy,“
popisuje zkušenosti z minulých
let starosta obce Pavel Kohout.
I letos obec s napětím očekávala, zda se „nové děti“ v obci

opět objeví. Byla ale na nečekané nováčky připravena.
V bodovém ohodnocení pro
přijetí dětí do mateřské školy
se snažili zvýhodnit děti, které
jsou v obci přihlášeny již minimálně rok.

Řada ulic už má nový povrch
Jizvy, které na některých ulicích a cestách v Opatovicích
a Pohřebačce zanechala auta
pracující na stavbě dvojkolejky,
jsou zahlazeny.
Všechna dotčená místa zís-

kala díky dohodě s investorem
úpravy trati nový asfaltový povrch. Mezi nejvíce postižené
části patřila ulice Kasárenská,
cesta na Mrcolandu a některé další ulice v Pohřebač-

ce. S opravami se začalo již
na podzim, kdy byla rozšířená
trať uvedena do provozu.
Poslední dokončovací práce
proběhly na přelomu dubna
a května.

Stavební „fotodeník“ z budování chodníků v Pohřebačce

V ulicích Pohřebačky v současnosti probíhají velké změny. Po vloni dokončených zastávkách pokračují práce na dobudování chodníků kolem průtahu obcí.
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Co s hřištěm u kostela? Koupit a opravit?
Zastupitelstvo čeká rozhodování, jak naloží s vandaly poškozeným areálem. Jen pozemek stojí 1,5 milionu
Opravit? Neopravit? Koupit?
Nekoupit? To není scéna z nějaké pohádky, ale otázky, které
řeší opatovická radnice.
Zvažuje, jak naložit s hřištěm
vedle kostela? To je po řádění
výrostků již delší dobu bez většiny svých atrakcí.
„Je to těžké rozhodování.
V anketě, kterou jsme vypsali, se hodně obyvatel vyslovilo
pro to, aby zde hřiště zůstalo.
Abychom ale na jeho obnovu
mohli zažádat o dotaci, museli bychom nejdřív vykoupit
pozemek,“ vysvětluje starosta
Pavel Kohout, proč obec zatím
s opravou poničeného areálu
váhá.
Z bezpečnostních důvodů
zmizelo torzo lanovky a opraveny nejsou ani poničené palisády.

Majitelem pozemku, na němž
se hřiště nachází, je Česká
obec sokolská, která za něj
chce 1,5 milionu korun. Za ty
samé peníze by ovšem mohlo vyrůst jiné hřiště na jiném
místě. „Zvažujeme i možnosti
zřídit hřiště na našich pozemcích třeba ve škole, nebo mezi
bytovkami. Případně i několik
menších,“ říká starosta.
Debata kolem hřiště se strhla na konci minulého roku
na zastupitelstvu při hlasování
o rozpočtu na rok 2016. Během
něho bylo na výkup pozemku
pod hřištěm přesunuto 1,3 milionu korun určených původně
na cyklostezku vedoucí z Dubovky k Albisu. O tu je, soudě
podle výsledků jiné ankety,
také zájem. Obecní zastupitele
tedy čeká nelehká volba.

Centrem jezdí přes 8,5 tisíce aut
Podle prvních výsledků posledního měření intenzity dopravy v Opatovicích vyplývá,
že nejrušněji je v úseku od
benzinky směrem na Pardubice
a k dálnici. Rozhodně ale nejde
o místní řidiče.
V běžný pracovní den projede jen úsekem mezi benzinkou
a radnicí a dál směrem na Pardubice či dálnici obousměrně
8,6 tisíc vozidel. Víc se v okolí

jezdí jen po obchvatu. Pro kritiky
uzavření průjezdu benzinovou
pumpou směrem od Vysoké
a okrajových částí Hradce Králové by to měl být poměrně pádný důkaz, že není něco v pořádku. Opačným směrem, tedy
od radnice k benzince a pak dál
na Hradec Králové, jezdí o více
než třetinu aut méně. Poměrně zajímavě vypadá i tranzitní
doprava od Pohřebačky přes

Opatovice a naopak, počet odbočení na další trasy jako třeba
do Vysoké, Čeperky, či na druhou stranu směrem na Březhrad. Zjištěné údaje budou
projednány na schůzce konané
začátkem června s představiteli
krajské pobočky ředitelství silnic
a dálnic. Výsledky studie včetně
map a zjištěných počtů průjezdů aut uveřejníme v některém
z dalších čísel zpravodaje.

Házenkáři chystají
prestižní turnaj
Oddíl Sokol Opatovice byl
pověřen Svazem národní
házené uspořádat v červnu
finálový turnaj Poháru ČR
v kategorii starších žáků.
Turnaj se odehraje ve dnech
17. a 19. června a klání se
zúčastní celkem sedm družstev včetně domácího.
Více o programu prestižního turnaje v příštím čísle.

Nové chodníky usnadní i pořádání příštího jarmarku. Obec k třímilionové dotaci od Státního fondu dopravní infrastruktury přidala další téměř tři miliony korun.
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V popelnicích je stále odpad ke třídění
Od ledna letošního roku začala v obci platit novela vyhlášky
o odpadech. Poplatek za svoz
a likvidaci komunálního odpadu zůstal i nadále 500 korun.
Aby se do budoucna nemusel
zvyšovat, je nutné, aby se ještě navýšil objem vytříděného
odpadu, za který obec získává
peníze.
„I po prvním čtvrtletí se ukazuje, že kdybychom netřídili,
tak bychom zaplatili za odpady
navíc zhruba 60 tisíc korun. To
je vyčíslení nákladů, jako kdybychom tříděný odpad házeli
do popelnic,“ vysvětluje starosta Opatovic Pavel Kohout.
V současné době jsou náklady na odpad plně pokryty z poplatku za popelnice.
„Trápí nás ale ještě množství velkoobjemového odpadu,
kterého je zhruba 29 tun a dalších 80 tun směsného odpadu,
v němž se nachází ještě asi
třicet procent odpadu vhodného k vytřídění. Při současných
cenách za svoz by byla úspora ještě dalších 40 tisíc korun,

Kanalizaci Ve střídni
čeká na kolaudaci
Ulice Ve střídni byla tak trochu zakletým kouskem Opatovic, dosud jako jediná část bez
vodovodu a kanalizace. To se
nyní změní. Stavba za téměř
tři miliony korun čeká na kolaudaci.
„Tento projekt vždy beru velmi
osobně, protože jeho realizaci
jsme slibovali už téměř deset
let. Chápu tedy dotazy místních obyvatel na to, kdy se budou moci připojit,“ říká starosta
Opatovic Pavel Kohout. „Nyní
musí být vše zkolaudováno
a poté vodovodní řad vydezinfikován. Hned potom se mohou
lidé na nové sítě připojit,“ vysvětluje starosta.
Peníze na zřízení vodovodu a kanalizace v této ulici se
po letech příprav podařilo zajistit až vloni. Stavba začala
na podzim. Obec získala dotaci ve výši dvou a čtvrt milionu,
zbylých zhruba osm set tisíc
korun ráda přidala.

Bilance odpadového hospodářství za I. čtvrtletí 2016
Druhy a množství odpadu a úhrada za něj
Směsný komunální odpad
80,63 tuny
Velkoobjemový odpad
29,60 tuny

272 448 Kč
80 190 Kč

Celkem úhrada

352 638 Kč

Příjmy za separovaný sběr
Papír
Sklo čiré
Sklo barevné
Plast
Dřevo

13,15 tuny
4,78 tuny
1,78 tuny
10,25 tuny
5,5 tuny

19.462 Kč
1.280 Kč
534 Kč
5.775 Kč
0 Kč

Celkem příjmy za separovaný sběr

27.051 Kč

Náklady na svoz tříděného odpadu – papíru
Náklady na svoz tříděného odpadu – plastu
Provoz sběrného dvora

10.260 Kč
37.770 Kč
15.000 Kč

což rozhodně není málo,“ míní
starosta.
Podrobná čísla nákladů a tržeb za odpady najdete v přiloženém výčtu. Dále je třeba
k částkám za separovaný sběr
přičíst ještě přibližně 80 tisíc
korun, které obec utrží od systému Ekokom.
Pokud se díky třídění odpadu
běžným popelnicím uleví, ne-

bude nutné v budoucnu třeba
i zdražovat poplatky za svoz
odpadu. Od letošního roku má
mít každý občan obce svůj odpadový účet, aby bylo jasné, co
a v jakém rozsahu a v jaké kvalitě doma třídí, či jaké odpady
odevzdává na sběrném dvoře.
Tato data poslouží k lepší evidenci a ve výsledku v budoucnu i třeba k adresným úpravám

výše poplatku za odpady. Z podrobného výčtu za první čtvrtletí je zřejmé, kolik obec získá
za řádně vytříděné suroviny.
Takto získané peníze investuje do zlepšení a rozšíření sítě
sběrových míst pro tříděný odpad v obci. Po jejich dořešení
si pohrává s myšlenkou promítnout částku i do poplatku
za svoz komunálního odpadu.

Dohady kolem odběru energií jsou u konce. Od června
má praktický lékař k dispozici zrekonstruovanou ordinaci
Více než rok byla zrekonstruovaná ordinace pro praktického
lékaře prázdná. Důvodem byla
neochota nového nájemce oddělit měření odběru elektrické
energie. To se ale nyní podařilo vyřešit a od začátku června
může lékař ordinaci v objektu
knihovny využívat.
„Byly 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. Škoda, že to trvalo
tak dlouho, než se tak opravdu
stane,“ povzdechl si starosta
Pavel Kohout.
Delší dobu 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. Pak přišly
nečekané komplikace.
„Problém byl v tom, že nedošlo k dohodě o samostatném

měření spotřeby elektrické
energie. Pan doktor měl patrně představu, že bude energii
odebírat ze společného zdroje
bez možnosti doložit přesnou
spotřebu. Snad už to bude probíhat, jak si všichni přejeme,“
věří starosta Kohout.
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Ankety pomohou rozhodovat o obci
Na webových stránkách obce
Opatovice nad Labem přibyla
začátkem roku další aplikace. Občané mohou odpovědět
na anketní otázku týkající se
dění v obci nebo jejím okolí.
Důvodem zavedení ankety
byla hlavně snaha promítnout
názor občanů do případných
rozhodování rady nebo zastu-

Výsledek ankety č. 1
o stavbě cyklostezky
Dubovka - Albis:
Kdysi bylo možno z Dubovky,
stezky spojující kolem kasáren
Opatovice a Pohřebačku, odbočit na pěšinu vedoucí přes
pole do Nyklíčkovy ulice. S prodejem pozemků cesta zanikla
a lidé museli chodit přes pole.
Myslíte si, že by obec měla:
1. realizovat projekt co nejdříve
z vlastních prostředků
84
2. počkat na přidělení dotace
na projekt
105
3. nerealizovat projekt cyklostezky vůbec
6

Výsledek ankety č. 2
o zachování dětského hřiště u kostela
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.
Myslíte si, že:
1. má dětské hřiště zůstat
u kostela
123
2. má být zřízeno na jiném místě dle možností a dostupnosti
pozemků
112
Systém je nastaven tak, aby
nebylo možno hlasovat vícekrát. Otázky budou vždy reagovat na jednotlivé projekty i obecná témata hýbající
obcí.

pitelstva obce. Výsledky prvních dvou hlasování najdete
v dolní části této stránky.
Velmi zajímavě se odvíjejí záležitosti obou projektů, o nichž
jste hlasovali - zachování hřiště a výstavba cyklostezky.
Oba jsou vzájemně propojeny. Jeden, byť zatím jen coby
kolonka v obecním rozpočtu,

odčerpal peníze tomu druhému. O smysluplnosti obou není

v zásadě pochyb, a tak uvidíme, jak to celé dopadne.

Anketní otázka na měsíc květen:
Obecní policie, která v Opatovicích působí již 16 let má nové strážníky i moderní vybavení. Na co by se měla podle vás nejvíce zaměřit?
1. řešení nadměrné dopravy v obci
2. dodržování rychlosti
3. dodržování pořádku v obci a nočního klidu, zabránění vandalství
4. dodržování vyhlášky o venčení psů
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