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Plány školy? Centrální pavilon a plastika

Jedním z projektů, které radnice chystá, je rozšíření opatovické základní školy. Na studii je vidět centrální pavilon, který poskytne lepší zázemí pro žáky
i učitele nejen během sychravých měsíců. Prostor před školou by měla doplnit kovová plastika jako pocta J. A. Komenskému. Více v příštím čísle.

Kamery ženou výrostky do kouta
Celé to vypadá jako hra
na schovávanou. Jen její aktéři
už trochu odrostli a zase taková legrace to pro ně už patrně
není. Kamerový systém instalovaný v obci vytěsnil partičky
místní mládeže z několika míst,
kde se scházely a nyní je na ně
vidět i tam, kde si to nemyslí.
„Nejdřív se trochu problémová mládež scházela v prostoru
kasáren. Po nainstalování ka-

merového systému se musela
přemístit někam jinam. Přesunuli se do prostoru u bývalých
vojenských bytovek, kde mají
pocit, že na ně kamery nevidí,“
vysvětluje postup radnice starosta Opatovic Pavel Kohout.
Situace, která dnes u bytovek panuje, je chvílemi hodně
úsměvná.
„Jako by na zemi byla namalovaná čára, kterou kamera
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zabírá a snaží se před ní ukrýt.
Bohužel pro ně i tak víme, co
se tam děje. Dál už je to parketa pro obecní případně státní
policii,“ říká Kohout.
Po této specifické „spolkové
činnosti“ běžně zůstávají pozůstatky po konzumování alkoholu, nedopalky cigaret a často
tam dochází i k užívání drog,
v lepším případě jen marihuany.
Pokračování na straně 2

Kůrovec napadá
i stromy mimo les
Obecní úřad Opatovice nad
Labem upozorňuje na kalamitní šíření kůrovce smrkového. Vyzývá, aby majitelé
sledovali stav jehličnanů rostoucích mimo les na svých
pozemcích a v případě napadení urychleně požádali
úřad o povolení kácení a tím
zabránili šíření nákazy.

Slovo starosty
Občas si připadám jak zaběhnutý pes. Myslím třeba toho, kterého jsme řešili před nedávnem. Prostě se patrně lekl nějaké petardy nebo nočních křiklounů a vzal to raději někam daleko. Bydlet
v centru obce, na přímé trase z hospody, je občas na pováženou.
Ale na útěk někam do klidu není čas. Když pak druhý den ráno vidím, kde všude se řádilo je mi stydno až do morku kostí. Nevím, co si k pivu či kořce
kdo dává, ale neznám nic legálního, co by normální
bytosti nutilo lézt po půlnoci na boží muka, pomník
padlých či na hřbitov. Máme tedy vše střežit či každé
ráno hodiny analyzovat záznamy z kamer? Možná
to jinak nepůjde, ale když pak bude klid, tak to
Ing. Pavel Kohout
za tu námahu určitě stát bude.
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K zastávce dorazíte za světla i v noci
Trvalo to jen necelý měsíc
a cyklostezka k nové vlakové
zastávce získala nové osvětlení. První letošní větší investiční
projekt v obci přišel na necelého půl milionu korun.
„Stezka je nyní podle naší původní představy bezpečnější
po celou noc. I v době minimálního provozu na ní , mezi jedenáctou večer a čtvrtou ráno,
svítí i tak vždy alespoň každá
třetí, což je dostačující nejen
pro pohyb chodců, ale i cyklistů,“ vysvětlil starosta Pavel
Kohout.
V podobném režimu jako je
cesta k zastávce připravuje
obec také novou cyklostezku
sloužící jako propojení stezky
Dubovka s točnou u Aldisu. Ta
je již delší dobu ve stádiu přípravy.

Protahují se například jednání
s Pozemkovým fondem ČR potřebná k územnímu rozhodnutí.
„U podobných projektů je

Přijďte se podívat na
jednání zastupitelstva

Kamery ženou výrostky do kouta

Ve čtvrtek 23. června se od
18.00 hodin uskuteční jednání
zastupitelstva. Na programu
jsou body o odkupech pozemků, zpráva kontrolního výboru
nebo schválení Požárního řádu
obce. Zastupitelstvo se koná
v zasedací místnosti obce.

Dokončení ze strany 1
Podobná zákoutí mají i jiná
města a obce a většinou vzniklou situaci řeší také kamerovým systémem. O rozšíření
míst pod dohledem se zabývají i opatovičtí radní. Jedním
z takových míst mělo být dět-

vždy v nepoměru doba přípravy
oproti realizaci. To, co je hotovo za maximálně několik týdnů
chystáme i třeba rok a půl nebo

ské hřiště u kostela, na kterém se podepsali vandalové
natolik, že většina jeho atrakcí
zatím nebyla obnovena. O instalaci kamer si v posledních
dvou týdnech řekla i křižovatka u benzinky, kde řada řidičů
záměrně vjíždí do jednosměrky

dva,“ poznamenal starosta.
Obec z důvodu zdržení přípravy nepožádá o dotaci na cyklostezku propojující Dubovku
s Albisem jak bylo původně
v plánu, ale až na jaře příštího
roku. Hotova by pak mohla být
zhruba do září.
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 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.

a ohrožují tak auta v protisměru. „Všechna dřívější opatření
se míjela účinkem. Dopravní
značky nejsou beton a nikoho
nezastaví. Policie tam celý den
stát nemůže, a tak jsme instalovali kamery jejichž záznam je
vyhodnocován,“ říká starosta.

Chodníky ve většině Pohřebačky jsou dokončeny

Po vloni zprovozněných zastávkách autobusu jsou nyní
hotovy práce na dobudování
chodníků kolem průtahu obcí
a některých okolních ulic.
Nové chodníky vedle větší

bezpečnosti chodců usnadní
i například pořádání příštího
Pohřebačského jarmarku.
„Jarmark na této stavbě může
jenom vydělat. Příkopy, které
byly kvůli přípravě akce zakrý-

vány deskami, se nyní proměnili v chodníky. Bylo by fajn,
kdyby se pořadatelé rozhodli
udělat změnu v organizaci
stánků tak, aby auta prodejců
nestála na chodnících a veřej-

né zeleni,“ uvedl před nedávnem starosta Pavel Kohout.
Obec k třímilionové dotaci od
Státního fondu dopravní infrastruktury přidala na realizaci
další téměř tři miliony korun.
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Škola má plno. Vařit bude jen pro své
Školní jídelna musí zajistit obědy pro více žáků, od podzimu zcela zastaví prodej obědů pro jiné strávníky.
Rekonstrukce školní kuchyně proběhla téměř na poslední chvíli. Neuplynul ani rok
od jejího zprovoznění a nyní
musela dodatečně navyšovat
kapacitu. S rostoucím počtem
žáků a kvůli komplikované legislativě ukončí školní jídelna
prodej obědů pro jiné strávníky. Služba, která vznikla jako
jedna z možností finančního
přilepšení školy, bude fungovat
jen do konce června.
„Vaření obědů pro veřejnost
vzniklo čistě jako dobrovolná
aktivita školy v době udělení
právní subjektivity v roce 1994,
z té doby pochází první verze
živnostenského oprávnění, který toto umožňoval.,“ vysvětluje
ředitel základní školy Hynek
Kalhous. Myšlenka měla opodstatnění nikoliv ve smyslu činit
jakousi veřejnou službu, ale
jako možnost získat peníze
do rozpočtů, státního i obecního. „Mzdové prostředky od státu byly nedostačující, dále bylo
vhodné posílení provozních
prostředků obce na opravy
a doplňování vybavení stravovacího zařízení. Dnes musíme
tuto aktivitu zcela ukončit,“ říká
ředitel školy. Počet školských

strávníků pod kapacitu zařízení (350 jídel denně) umožňoval
část volné kapacity věnovat doplňkové činnosti. Toto období
trvalo řadu let, regulace počtu
jiných strávníků měla mantinely
ve výkonové kapacitě zařízení
(350 jídel denně) a křížem k ní
byla mantinelem hranice příjmu
organizace, stanovená MF pro

povinnost odvodu DPH. Škola
není plátcem DPH.
Své si k ukončení vydávání
obědů řekli i hygienici. „Kapacita školní jídelny je stanovena v souladu se školským
zákonem č. 561/2000 Sb., a to
nově 370 stravovaných (žáků
a zaměstnanců školy). Školní
jídelna dle školského zákona

má připravovat stravu především pro žáky školy a vedlejší
hospodářská činnost je možná
pouze za předpokladu, že není
kapacita školní jídelna vytížena,“ uvedla MUDr. Dagmar
Švadlenková, ředitelka sekce
ochrany a podpory veřejného
zdraví krajské hygienické stanice v Pardubicích.

Myslivci ukázali dětem zajímavosti z přírody v okolí Opatovic

V neděli 15. května připravili opatovičtí myslivci přírodovědnou vycházku do okolí Opatovic. Vedle představení dravců a dalších zvířat a ptáků, s nimiž
se mohu na polích a v lese setkat, uspořádali i soutěž ve střelbě ze vzduchovky. Vycházky se zúčastnila dvacítka dětí.
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OBRAZEM

V zahradě mateřské školy v Opatovicích se 1. června uskutečnilo odpoledne plné her a výtvarných aktivit.

Již 11. Hry bez hranic hostily letos Opatovice. Pořadí: 1. Čeperka, 2. Vysoká n/L, 3. Opatovice n/L, 4. Praskačka, 5. Pohřebačka, 6. Libišany.
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