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Vlaková zastávka bude blíž Opatovicím
Modernizace železniční trati přinese řadu změn. Nové zastávky vlaku i autobus, ale i podchod pro cyklisty

Po stavbě silničního obchvatu
ovlivní dopravu v Opatovicích
a v Pohřebačce další velká
dopravní stavba. Modernizace a rozšíření železniční tratě
v úseku mezi Stéblovou a Opatovicemi přinese řadu změn.
Ne všem se líbí.
„Zdvojkolejnění trati ovlivní
nejen cestování vlakem, ale
i autobusovou a cyklistickou
dopravu,“ říká starosta Opatovic Pavel Kohout.

Na cyklostezce mezi Opatovicemi a Pohřebačkou vznikne podchod, o kousek dál pak
zcela nová vlaková zastávka
Opatovice nad Labem. Ta bude
blíže obci na trase vedoucí přes
trať a pole do Libišan na Mrcolandu. K zastávce povede nová
asfaltová silnice.
Změnou bude i dočasné uzavření malého železničního přejezdu do Pohřebačky od 1.5.
do 31.10. Uvidí se také, jaký

SVOZOVÝ KALENDÁŘ SBĚRU
KOMUNÁLNÍHO A TŘÍDĚNÉHO ODPADU
18. 3. ST
19. 3. ČT

BŘEZEN
PAPÍR + NÁPOJOVÉ KARTONY
PLASTY

20. 3. PÁ

POPELNICE - SVOZ

2. 4.

ČT

PLASTY

3. 4.

PÁ

POPELNICE - SVOZ

ZNÁMKA
MODRÁ
ŽLUTÁ

DUBEN

15. 4. ST
16. 4. ČT

PAPÍR + NÁPOJOVÉ KARTONY
PLASTY

17. 4. PÁ

POPELNICE - SVOZ

30. 4. ČT

PLASTY

ZNÁMKA
ŽLUTÁ

ZNÁMKA
MODRÁ
ŽLUTÁ

bude další osud původní železniční stranice Opatovice nad
Labem – Pohřebačka. „To, zda
bude fungovat a v jaké podobě
i po dokončení dvojkolejky, nezáleží na nás jako obci. O osudu zastávky budou rozhodovat
krajský úřad a Správa železničních dopravních cest. Lidé nám
sice píšou, proč chceme zrušit
zastávku, objevují se i různé
letáky pocházející od obyvatel
Březhradu, ale my nemáme

na další podobu fungování železniční stanice vliv,“ tvrdí starosta Opatovic. Podle Správy
železničních dopravních cest
má vlaková stanice Opatovice,
přejmenovaná před nedávnem
na Opatovice - Pohřebačka,
sloužit pro osobní dopravu jen
dočasně. Po dokončení trati
mezi Opatovicemi a Hradcem
Králové se údajně stane pouze
zastávkou pro nákladní dopravu.  Pokračování na straně 2

Slovo starosty
Žít mezi dvěma městy, k tomu
na silniční ose z Prahy na Moravu, má i svá úskalí. Po silničním
obchvatu, který paradoxně dopravu v určitých částech obce
zhoršil, tu máme další stavbu,
tentokrát na železnici. Největší reakce vyvolává další osud
staré stanice Opatovice. Nejvíc
se bouří lidé z Březhradu. Napadají nás, že pro její záchranu nic neděláme. Když se ale

královéhradečtí radní tak drali
za to, aby mohli občané Moravského předměstí vjíždět auty
od Vysoké do slepé ulice k opatovické benzince,
uvidíme, co nyní
udělají pro ty
z březhradského
„příměstí“.



Ing. Pavel
Kohout
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Rozměrný odpad patří do sběrného dvora
Do třicítky nový kontejnerů bude možné lépe ukládat odpady. Jejich další využití může snížit náklady na svoz

Sběrný dvůr v Opatovicích nad Labem se v nejbližších dnech promění. Areál byl nově oplocen a tříděné komodity budou ukládány přímo do kontejnerů.

Trochu rozpačitě vyhlížející
sběrný dvůr, s hromadami železného šrotu, dřeva či shluku
vyřazených ledniček a praček,
dostává zcela novou podobu.
Pomocí dotace byly zakoupeny a brzy začnou sloužit nové
kontejnery a vybavení sběrného dvora, kam by měli občané
donést odpad, který nepatří
do popelnic se směsným odpadem.
„Často mě překvapí, co vše
je možné najít kolem popelnic

nebo i sběrných nádob na separovaný odpad. Přitom sběrný
dvůr, kam krabice od televizí,
ale i staré spotřebiče, kusy nábytku a další rozměrný odpad
patří, je otevřen tři dny v týdnu,“
uvedl starosta Pavel Kohout.
Podle něj se lidé, kteří nerespektují vyhlášku o odpadech,
mohou velmi brzy dočkat nepříjemného překvapení. „Může se
velmi snadno stát, že popelnice
obsahující odpad, který do nich
nepatří nebo s věcmi, které pa-

tří do sběrného dvora, nebudou
vyváženy. V některých městech i vesnicích se tak běžně
děje a lidé si pak rozmyslí, jak
se svým odpadem naloží či jak
si okolí své popelnice ohlídají,“
míní starosta.
Obec v rámci projektu pro rozšíření mobiliáře sběrného dvora nakoupila dvacet šest kusů
kontejnerů. Ty budou umístěny
v již vyčištěném a nově oploceném areálu. Celý systém má
v budoucnu přinést úsporu v na-

kládání s odpady. Na sběrném
dvoře bude možno dále třídit
odpad, který jinak končí ve velkoobjemových
kontejnerech.
Jejich odvoz a likvidace v nich
umístěného odpadu je totiž drahá. „Vše si po spuštění sběrného dvora sami roztřídíme, a co
půjde, dále prodáme. Tím se
nám sníží náklady na provoz
sběrného dvora, na který občané přímo nepřispívají. Vše je
hrazeno z obecního rozpočtu,“
řekl Kohout.

Nová vlaková zastávka bude blíž Opatovicím
Dokončení ze strany 1
„Obyvatelé z Březhradu by se
měli obrátit hlavně na Správu
železničních dopravních cest
a Krajský úřad Pardubického
kraje. Nápomocný by jim měl
být také královéhradecký magistrát. Ten nám neustále mluví
do dopravy i podoby územního
plánu, a tak by se měl zkusit
postarat i pohodlnější a lepší
vlakové spojení svých spoluobčanů z Březhradu,“ míní
starosta Kohout. Zastávka
Březhrad bude podle všeho
vybudována až s úpravou trati
mezi Opatovicemi a Hradcem

Králové. Cestující z Pohřebačky čeká kvůli modernizaci že-

lezniční trati také velká změna
při cestování autobusem. Stávající autobusová zastávka,
která je u malého železničního
přejezdu, bude přemístěna
do prostoru u zvoničky.

„Ačkoliv se to lidem v jejím okolí nelíbí, jediné místo pro umístění zastávky, které nám Policie
ČR v rámci bezpečnosti silničního provozu povolila, je právě
lokalita u zvoničky. Je již zpracována stavební dokumentace
a brzy bude vydáno stavební
povolení na vybudování nové
zastávky. Požádali jsme také
o dotaci Státní fond dopravní
infrastruktury v rámci kapitoly
výstavby chodníků a autobusových zastávek. Pro zachování
autobusového spojení z Pohřebačky jsme, myslím, udělali
maximum,“ uzavírá starosta.
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Žádat o granty
můžete do 31. 3.
Pořadatelé kulturních, sportovních a společenských akcí,
ale i kordinátoři projektů zaměřených na prevenci kriminality,
sociální služby či ekologii a životní prostředí, mohou do konce března žádat o podporu
z rozpočtu obce.
„V grantových okruzích jsme
se snažili pokrýt všechny aktivity, které přispívají k rozvoji
společenských,
sportovních
a kulturních aktivit v obci. Částka v rozpočtu obce by letos
mohla být o něco vyšší než vloni. Uvidíme, jaké a jak kvalitní
se sejdou letos žádosti,“ uvedl
starosta Pavel Kohout. Vloni
na granty obec uvolnila tři sta
tisíc korun.
V materiálu, který je vyvěšen na webových stránkách
obecního úřadu, je vypsáno
šest okruhů a programů:
1. Volnočasové aktivity cílem finanční podpory je rozšíření nabídky zájmových aktivit dětí, mládeže a dospělých
na území obce
2. Sport - jedná se o podporu
soustavné činnosti především
dětí a mládeže, dále pak sportovních akcí včetně akcí nábo-

rových a veřejných
3. Kultura - z programu je
možno podpořit aktivity nejrůznějšího uměleckého zaměření
jako je hudba, divadlo, výtvarné umění, literatura či film, dále
pak pořádání kulturních akcí či
ediční činnost
4. Prevence kriminality,
protidrogová prevence zaměřuje se na předcházení
společ. nežádoucím jevům
5. Životní prostředí a ekologické projekty - podporuje projekty zkvalitňující péči
o životní prostředí obce a zaměřené na ekologickou výchovu dětí
6. Sociální a zdravotní
služby - dotace má podpořit
zkvalitnění sociálních služeb
V rámci vyhlášeného programu může jeden žadatel podat
i více žádostí na podporu různých aktivit, v jednotlivých žádostech pak označí pořadí jejich priorit.
Každý z okruhů má stanovenou výši finanční spoluúčasti
pořadatele, ta ovšem nemůže
pocházet z jiné finanční podpory od obce. Více na webu
obce.

Nejbližší akce: Jarmark, Den
otevřených dveří a Čarodějnice

Výběr z nejbližších akcí: 23.3. přednáška CESTA NA JIHOVÝCHOD,1.4.
Velikonoční jarmark v mateřské škole, 8.4. Den otevřených dveří v mateřské škole a 30.4 Pálení čarodějnic (na snímcích z minulého roku).

TJ Opatovice: termíny jarní ligy
12. 4.

od 09,00 Opatovice x Draken Brno

(2. liga žen)

od 10,30 Opatovice x Studénka

(1. liga mužů)

18. 4.

od 14,00 Nezvěstice x Opatovice

(1. liga mužů)

19. 4.

od 08,30 Tymákov x Opatovice

(1.liga mužů)

od 10,00 Náchod x Opatovice

(2.liga žen)

od 09,30 Opatovice x Modřany

(2. liga žen)

od 11,00

(1. liga mužů)

26. 4.
3. 5.

Opatovice x 1.NH Brno

od 09,00 Opatovice x Vracov

(2. liga žen)

od 10,30 Opatovice x Draken Brno

(1. liga mužů)

Termíny dalších zápasů v příštím čísle zpravodaje

Hokejbalový klub se chystá na třetí sezonu
Náš hokejbalový klub vznikl
v roce 2012. Do prvního ročníku Krajské hokejbalové ligy
jsme se přihlásili na sezonu
2012/2013. V první sezoně
jsme se umístili na konečném
třináctém místě se šesti body.
Tato sezona pro nás byla prověrkou a sbíráním nových zkušeností. Po závěru premiérové
účasti v soutěži jsme se rozhodli, že náš klub přihlásíme
i do další sezony. Po podzimní části 2013 jsme skončily
na posledním místě bez bodu,
a tak nastal čas k zamyšlení co dál, aby jaro nedopadlo
stejně. Přihlásili jsme náš tým
do 1. zimní Přeloučské hokejbalové ligy, aby byl v zápa-

sovém zápřahu. V zimní lize
se nám podařilo sehnat nové
hráče do týmu a posílit tak tým
na jarní část.
V jarní části se nám nové posily vyplatily - v 17 zápasech
jsme získaly 13 bodů. Po jarní

části následovala nadstavbová část soutěže, která se odehrála na podzim roku 2014,
tady jsme z 9 zápasů vytěžili
4 body.
Momentálně se chystáme
na naši třetí sezonu, ta bude

zkrácená a odehraje se pouze
její jarní část, aby se od sezony 2015/2016 mohlo hrát opět
systémem podzim-jaro.
Do dalších sezon chystáme
řadu novinek, např. nový název klubu, aby reprezentoval
lépe naši obec, nový znak klubu, nové internetové stránky
klubu, nové hráče...
Chceme poděkovat naší
obci za rekonstrukci asfaltovéhoplochy u fotbalového hřiště a další podpory. Pokud někdo z Vás má zájem vstoupit
do klubu a zahrát si hokejbal
a nebo jakkoliv pomoci při rozvoji hokejbalu v Opatovicích
nad Labem budete jenom vítáni. 	
Michal Poledno
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OBRAZEM 

0 čem se v obci mluví...
Jak žádat o osvobození od poplatku
za svoz komunálního odpadu?
Vyzýváme občany, kteří chtějí uplatnit osvobození od poplatku za svoz komunálního odpadu
na rok 2015 pro někoho z rodiny, který je dlouhodobě v zahraničí (podmínka odhlášení ze systému sociálního a zdravotního zabezpečení v ČR),
umístěný v léčebně pro dlouhodobě nemocné,
v domově důchodců či ve výkonu trestu, aby
do 31.3.2015 vyplnili na obecním úřadě žádost.
Psa je třeba včas přihlásit!
Žádáme občany, aby před platbou za nově drženého psa, tohoto nejprve přihlásili v úředních
hodinách na pokladně OÚ. Hned počátkem letošního roku se nám množí platby za psy, kteří
nejsou v našem systému zavedeni, čili nejsou
majiteli přihlášeni, což přináší veliké komplikace
v účetním systému. Stejně tak žádáme majitele
psů, aby neprodleně hlásili úmrtí nebo jiný důvod
ukončení držení psa.

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 2015 (9 x 5 Kč) tedy 45 Kč v pokladně obecního úřadu:

Jméno a příjmení: ……..……………………………......................………
Kontaktní adresa: ……………...........…………………............................
Telefon: ……………………….................................................................
E-mail: …………………………………....................................................
Doručovací adresa zpravodaje (pokud není totožná jako výše)
.................................…………………………...........………....................
.................................…………………………...........………....................
Vyplněný návratní lístek do 5. dubna 2015 zašlete poštou na Obecní úřad
Opatovice nad Labem, emailem na adresu redakce@opatovicenadlabem.cz
nebo vhoďte do schránky u vchodu do budovy úřadu.

OPATOVICE DNES - občasník obce Opatovice nad Labem, ročník XVIII. 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 5. 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.

