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Rekonstrukce jídelny je hotová, 26.8. zkušebně vaříme

Prázdninová
rekonstrukce
školní kuchyně, která byla nevyhnutelnou je zdárně u konce. hrozba, že školní kuchyně
a tudíž i celá základní škola
nebudou moci od září fungovat je úspěšně zažehnána.
„Celková částka na rekonstrukci se nakonec vyšplhala
k osmi a půl milionu korun,“
říká starosta Pavel Kohout.

Kompletní rekonstrukce kuchyně musela proběhnout z
důvodu nevyhovujícího hygienického zázemí. Pokyn
z kontrolních úřadů tak zněl
jednoznačně: „Když nebude mít škola odpovídající
hygienické zázemí nemůže
vařit. Když škola nemůže
vařit, nemůže ani fungovat.“
A tak se Základní škola v

SVOZOVÝ KALENDÁŘ SBĚRU
KOMUNÁLNÍHO A TŘÍDĚNÉHO ODPADU

Opatovicích nad Labem dočkala kompletního vybourání staré a instalace nové
sanity. Tedy rozvody plynu,
vody, kanalizace, topení a
elektřiny. Kuchyň byla kompletně osazena novou technologií. Celkově se jednalo
o kompletní rekonstrukci.
Obec se rozhodla z hlediska
funkčnosti neinvestovat jen

do částečné rekonstrukce.
Díky tomu se však ve školní kuchyni, kterou pro stravování využívají i senioři,
bude vařit moderně, úsporně a samozejmě zdravě.
Kompletní obnovou prošla
také vzduchotechnika, jež
má nově dva okruhy. Jeden
určených pro kuchyň a druhý samostatně pro jídelnu.

Slovo starosty
Neustále mne trápí stále probírané téma „čistá
obec“. Apelování občanů na obecní úřad ohledně sekání stromů, keřů a úklidů ulic a s tím přilehlých pracích se totiž míjí účinkem. Stačilo
se totiž nedávno projít Dvořákovou ulicí, kde si
pojem úklid neznámý občan vysvětlil po svém,
když k popelnicím přinesl zřejmě všechno, co
mu doma přišlo pod ruku. Je zapotřebí uvědomit
si, co můžu vyhodit k popelnicím a co patří do
sběrného dvora. Například staré gumy od auta
do popelnic opravdu nepatří. Dále bych chtěl
zdůraznit nutnost součinnosti občanů s pracemi
na úklidu. Ne, nejedná se o pomoc se samotným úklidem, ale o zpřístupnění cest a přilehlých prostor, kterých se čištění týká. Řešení stížností ohledně poničeného majetku občanů díky obecnímu úklidu neprospívá ani jedné straně. Žít v čisté obci je přeci cílem nás všech.
Nebo ne?
Ing. Pavel Kohout
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Obec Opatovice nad Labem
vyjednala také se společností
ČEZ zavedení nové elektrické přípojky na celkových 200
Ampér. V rámci rekonstrukce byla potřeba polovina,
tedy 100 Ampér. K dispozici
je však více kvůli plánované
budoucí nové výstavbě tělocvičny. To je ovšem otázkou
dalšího roku, ne-li dalších
let. Nově zrekonstruovaná kuchyň již zahájí provoz

ke konci tohoto měsíce.
Přesně 28.8. kdy bude
spuštěna kuchyň ve zkušením provozu. Vše se
musí ozkoušet před ostrým
provozem, aby vše před
nástupem našich školáků
fungovalo tak jak má, bez
jakýchkoliv problémů a
žáci se mohli těšit na nová,
moderní a v neposlední
řadě určitě chutnější jídla.
„Mám velkou radost z toho,

Odběr vody jen s povolením
Dovolujeme si upozornit
občany, že v rámci současných veder je nutné povolení
určené k zapotřebí odběru
vody z opatovického kanálu. Toto povolení platí bezezbytku pro všechny občany
obce Opatovice nad labem.
V případě pokračování vlny
veder a s tím spojených

suchých dní hrozí totiž kontroly od Povodí Labe.Takto
provedená kontrola může
být spojena i s nemalými
pokutami. O povolení k
odběru vody z opatovického kanálu si můžou občané zažádat na Magistrátu
města Pardubice u odboru Vodního hospodářství.

že jsme vše stihli v termínu.
Z rozpočtu obce bylo použito na rekonstrukci celých
pět milionů korun. Zbytek
částky se bude projednávat.
Návrh je čerpání ﬁnancí na
základě krátkodobého úvěru. Úvěr by byl uhrazen co
nejrychleji z částky, kterou
pro tuto potřebu vyčleníme
v rozpočtu pro příští rok.“,
doplnil starosta. Částečné
rekonstrukce se dočkala i
budova pro nejmenší. Tedy
školka. Děti se mohou těšit
na nové venkovní záchody.
Dále proběhla v budově školky rekonstrukce skladu ve
kterém byl nově vybudovaný
záchod. Své plusy má rekonstrukce školky i pro samotné
rodiče. Ti se totiž nemusí bát
prochladnutí svých ratolestí. Ve spojovací chodbě byla
totiž vyměněná okna. Což
samozřejmě vede i k velkým
úsporám v rámci energií.

Úřad není labyrint, poradíme
kudykam
Že Obecní úřad není institucí,
jíž by se měli občané vyhýbat,
či snad bát dokazuje projekt s
názvem „Úřad není labyrint“
, který podporují i Opatovice
nad Labem. Na internetových
stránkách tohoto projektu se
občané dočtou, jakou pomoc
může poskytnout při změně
dokladů úřad jejich obce. Jedním z takových příkladů je například trvalý pobyt. Lidé si z
valné většiny po přestěhování
nezmění místo trvalého pobytu
kvůli návštěvám mnoha úřadů. V dnešní uspěchané době
se není čemu divit. Málo kdo

ovšem ví, že valnou měrou k
této změně může pomoci právě
samotný Obecní úřad. Ten má
totiž ve spolupráci s projektem
pro své občany přichystaný návod, jenž jim pomůže v orientaci,
jak postupovat jednoduše krok
po kroku. Návštěva městského
úřadu, či magistrátu tak pro občany již nebudu složitou záležitostí, ale naopak jednoduchou
procházkou, protože budou na
vše připraveni. O všem si občané mohou přečíst nejenom na
internetových stránkách projektu
Úřad není labyrint, ale i na již známějších stránkách czechpoint.cz.

Velkou obměnou prošlo
oplocení areálu školky.
Což povede k lepší bezpečnosti dětí, ovšem také k
bezpečnosti z pohledu pořezání o starý rezavý plot.
Jednou z nejdůležitějších
položek celkové rekonstrukce bylo vytvoření a následné napojení kanalizace na
již nefunkční kanalizační
řád, který díky tomu musel
projít kompletní obměnou.
Jednalo se zejména o ulici
Vavřinecká. Zde byla rekonstrukce kanalizace nejsložitější. Vše se však povedlo
a kompletní rekonstrukce
se stihla v termínu. Žáci i
žáčci se tak mohou těšit
na kuchyň v novém hávu,
ovšem hlavně na jídla z ní
připravená. Rodiče tak mohou ocenit lepší kvalitu jídla
a rodiče žáků školky také i
nový plot v areálu, kdy se
již nemusí bát poranění.

Ztráty a nálezy na
Obecním úřadě
Na Obecním úřade se
každým dnem množí
ztracené věci. I přes jejich velké množství je
pozitivní, že každý nálezce ví, kam nalezené
klíče, peněženky a další
věci zanést. I od toho je
tu Obecní úřad. Ovšem
již méně pozitivním faktem je skutečnost, že nikdo své věci nepostrádá.
Pro obyvatele je nejdůležitější informací, kam
se jít jako první podívat
po svých ztracených
věcech. Nezdá se však

pravděpodobné, že by
o této možnosti nikdo
nevěděl. A to právě
množící se sbírce klíčů
málo
pravděpodobná.
Občané se mohou na
Obecním úřadě zastavit
ovšem také ztrátu nahlásit. Obecní úřad je totiž
potom schopen pohlídat
si nové nálezy a jeho
majitele ihned zkontaktovat. Ztráta klíčů, nebo
veškerých dokladů je
věcí nepříjemnou a proto chce Obecní úřad
svým občanům pomoci.
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Sucho, nedbalost nebo žhář?
V tropických vedrech na
konci července se v Opatovicích nad Labem rozhořeli dva požáry. 24.7. hořel
les a 28.7. velký stoh slámy. Díky rychlému zásahu
profesionálních i dobrovolných hasičů z Opatovic,
Čeperky a Libišan, se podařilo požáry včas eliminovat. Škoda se vyšplhala
k půl milionové hranici.
Právě probíhající vyšetřování příčin vzniku obou
požárů odhalilo osoby,
jež byli viděny na místě požáru ohlašovateli.

Chcete třídit i bioodpad?
Biologicky rozložitelný odpad, obecně nazývaný jako
bioodpad, je jakýkoli odpad,
který je schopen anaerobního nebo aerobního rozkladu,
jako jsou například potraviny,
či odpad ze zeleně. Na tento odpad máme dvě legální
skládky. V Pohřebačce a na
sběrném dvoře. Obyvatelé
však místo zanesení odpadu
tam kam patří zakládají nelegální skládky. Obec kvůli
tomu podala již trestní oznámení na neznámého pachatele. Mnohem jednoduší by
bylo jeho třídění. Přikládáme
také dotazník, zda by byl o
tuto možnost zájem, protože kromě popelnic na sklo,
plast a papír existují i hně
popelnice do kterých patří

například zbytky z kuchyní
jako prošlé pečivo, těstoviny,
ovoce, zelenica, květiny, tráva a plevel se zeminou, listí, seno i sláma. Nepatří do
nich naopak zbytky z kuchyní rostlinného původu, jenž
obsahují suroviny živočišného původu, tedy pokrmy
z masa, vajec, ale i mléka,
tuk, maso, kůže, kosti, mléčné výrobky, vajíčka včetně
skořápek, oleje a rozpuštěné tuky, nebezpečné odpady jako jsou léky, barviva,
saponáty, čisticí prostředky, minerální oleje, baterie,
popel ze spalování uhlí.
Dále také pleny a jiné hygienické potřeby, ovšem také
exkrementy zvířat, včetně
podestýlky domácích zvířat.

Pro jejich chvatné vzdalování z místa požáru je
zde podezření ze žhářství. Policie nyní zkoumá
veškeré záznamy kamerových systémů obce
i komerčních subjektů,
které se nachází v okolí
obou požářišť. Tímto žádáme obyvatele Opatovic o ostražitost. Pokud
byste viděli podezřelé
chování v okolí obce, obraťte se na Obecní úřad,
nebo na Obecní policii, jde přeci o majetek
a zdraví všech občanů.

Sousedské spory Obecní
úřad nevyřeší

Často se setkáváme s dotazy na téma, jaké pravomoci
má vlastně samotný Obecní
úřad v řešení velmi častých
problémových sousedských
sporů. V tomto problému je
nejčastěji skloňovaným a
řešeným je nadměrný hluk.
Zákon jasně určuje, jak se
obecní úřad v této situaci
má zachovat. Jeho doslovné znění je takovéto: „Je-li
jeden ze sousedů nadměrně
obtěžován imisemi druhého
souseda, jde o typický občanskoprávní spor. Takovým
obtěžováním může být například také i různý odpad,
stékání vody, nepřiměřené
množství kouře, prachu, zápachu, otřesů nebo stísnění.

Podstatný kritériem však je,
že musí docházet k omezování nad míru přiměřenou místním poměrům.“
Dále ovšem zákon přímo
ukládá, jak se v této situaci může zachovat úřad.
Dle něho do těchto sousedských sporů nemá vůbec
žádnou pravomoc vstupovat. Obtěžovaný soused
se musí, není-li možná domluva, tak obrátit žalobou
na soud. Dochází-li však k
překračování hygienických
limitů hladiny hluku, má poškozený soused možnost
obrátit se na krajskou hygienickou stanici, která je povinna vykonat kontrolu a z
ní uložit vyplývající sankce.
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OBRAZEM

Sbor dobrovolných hasičů pořádá NÁBOR mladých
hasičů a hasiček
Děti budou seznámeni s prací hasičů a hasičskou
technikou Učit se budou důležitá telefonní čísla, zdravovědu, vázání uzlů i topograﬁcké značky. Později se
podívají na závody mladých hasičů, kde budou
moci předvést své znalosti.

Neváhejte a přijďte se podívat!
Od září každou středu od 16 hodin na hřišti za fotbalovým areálem
TJ Sokol Opatovice nad Labem, oddíl národní házené
v Pohřebačce zve všechny 30.8. na domácí utkání
žen ve II. lize. Utkání začíná v 10:30 hodin proti
soupeřkám ze Staré Vsi nad Ondřejnicí
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