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Do školy letos zamíří 41 prvňáčků

Každoroční šerpování budoucích prvňáčků je v mateřské škole vždy velkou událostí. Snímek pochází z loňského roku, a tak z na něm zachycených dětí
jsou dnes již ostřílení školáci. Stejná sláva čeká letos další várku opatovických předškoláků, k nimž se v září připojí několik dalších dětí ze spádových obcí.
Celkem tedy škola otevírá dvě první třídy s celkem 41 žáčky. O dalším dění v základní škole, kterou o prázdninách čeká stavební ruch, najdete na straně 3.

Jsou řidiči víc než obyvatelé obce?
Obchvat Opatovic na silnici
I/37, postavený za nemalé peníze, měl odvést dopravu zatěžující severovýchodní část
obce. Auta jedoucí mezi Hradcem Králové a Pardubicemi
sice nyní hučí až za klášteřištěm, ale objevil se jiný problém.
Daleko horší. Nadměrnou dopravou je nyní zatížena daleko
větší část naší obce. Řešení je
zatím v nedohledu a občas to
vypadá, že si někdo chce pomoci na nás účet.
„Náměstek královéhradeckého primátora Jindřich Vedlich
a starosta Vysoké pan Horák
sice podali správní žalobu

na pardubický magistrát kvůli
dopravním značení mezi Opatovicemi a Vysokou, ale jejich
argumenty jsou trochu podivné. Když jsme studovali jejich
správní žalobu, přišlo nám,
jako by nejdůležitější na světě
byli řidiči jedoucí od nich nebo
k nim. Jejich pohodlí. To, jaká je
v posledních měsících dopravní zátěž u nás v Opatovicích, je
nezajímá,“ komentoval postup
Hradce a Vysoké náš starosta Pavel Kohout. „Z vyjádření
představitelů Hradce Králové
i Vysoké, náměstka primátora
Jindřicha Vedlicha a starosty
Horáka, vyplývá, že zájem mo-

toristů jedoucích přes Opatovice nad Labem je nadřazen zájmu obyvatel obce. Motorista je
veřejný zájem, obyvatelé prakticky nic, a to je nepřípustné,“
míní starosta Kohout.
Načasování správní žaloby vypadá, jako by si žalující
uvědomili, že budou volby a je
třeba voličům ukázat, že situaci
řeší. Nikoliv za pět minut dvanáct, ale spíš tak někdy kolem
půl druhé. Přitom na rizika spojená s problematickým řešením
dopravy upozorňovala obec
Opatovice nepřetržitě několik
let. Bohužel neúspěšně.

Pokračování na straně 2

Slovo starosty
Když jsem si pročítal správní
žalobu, kterou podal Magistrát
města Hradec Králové a sousední Vysoká nad Labem, nestačil jsem se divit. Z textu vyplývá,
že nároky motoristů jedoucích
z těchto míst mají být nadřazeny bezpečnosti a kvalitě života
obyvatel Opatovic, kudy auta
projíždějí. Chápu, budou volby
a trochu zaspali,
ale na náš úkor
nikdo nic řešit nebude. Nedáme se!
Ing. Pavel
Kohout
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Jsou řidiči víc než obyvatelé obce?
Dokončení ze strany 1
Opatření,
které
zástupci
Hradce a Vysoké vyžadují, trvalé odstranění zákazu odbočení od Vysoké do Opatovic,
by definitivně zakonzervovalo
zvýšenou dopravu v páteřních
ulicích obce. Jejich požadavek
je jasný. Chtějí, aby značka
zmizela legálně a nadobro.
„Značka postrádá smysl.
Něco o tom vypovídá i fakt, že
již několikrát zmizela neznámo
kam. Domnívám se, že soud
nám dá za pravdu,“ uvedl před
nedávnem starosta Vysoké
nad Labem Jiří Horák.
To, že Opatovicemi nyní projíždí několik tisíc aut denně, netrápí ani hradeckého náměstka
Vedlicha. „Řidiči se musí nesmyslně vracet až na okraj
Hradce Králové do Březhradu.
My jsme uvedli několik možných řešení z hlediska krátkodobého,
střednědobého
a dlouhodobého. A budeme
chtít, aby toto bylo řešeno. Žaloba již byla podána a budeme
očekávat další kroky a vyjádření soudních orgánů,“ uvedl pro
Český rozhlas náměstek Vedlich. Potíže obyvatel Opatovic
ho rozhodně netrápí.

Sčítání aut projíždějících obcí ukázalo neutěšené číslo. Ve špičce projede obcí více než 730 aut za hodinu. Obecní
úřad nyní čeká na výsledky hlukové studie, kterou si objednal.

Vedení Opatovic chce za každou cenu snížit počet aut, která
projíždějí v ranní špice obcí.
Úřad si objednal hlukovou studii, která má prověřit, jestli zvýšený provoz v obci odpovídá
hygienickým normám.
Sčítání vozidel totiž prokázalo, že tu projede v průměru 730
auto za hodinu. Jsou to hlavně
řidiči z Hradce Králové, kteří
si přes Vysokou a Opatovice
zkracují cestu na dálnici. Ti ne-

respektují na této trase značku, která zakazuje odbočení
do obce.
Náplastí na těžko řešitelnou
situaci je snaha maximálně
zlepšit bezpečnost občanů
obce úpravami chodníků a veřejného osvětlení.
„Na základě negativního
stavu se obec snaží zmírnit
následky pro občany. Dostali
jsme dotaci ze Státního fondu
dopravní infrastruktury na kom-

pletní rekonstrukci chodníků
směrem od obecního úřadu až
po ulici Lesní. Získali jsem pro
tento projekt dotaci 7,4 milionu
korun. Zastupitelstvo 5. června schválilo dokrytí do celkových nákladů přes devět milionů úvěrem. A tak by měly být
do konce tohoto roku hotovy
chodníky na obou stranách silnice a a také v těchto místech
zlepšeno veřejné osvětlení,“
uzavírá Pavel Kohout.

Obrazem

Vydařené Čarodějnice 2014

Svatomartinský průvod v MŠ

Snímek pochází z letošního pálení čarodějnic, které bývají v obci vždy největší událostí jara.

Ohlédnutí za jednou vydařenou akcí z konce minulého roku, Svatomartinským průvodem dětí z mateřské školy, konaným dne 11. listopadu.
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Školu čekají v létě opravy
Místo toho, aby místní základní škola o blížících se prázdninách zaslouženě zmlkla, bude
tomu naopak. Po oba letní měsíce v ní bude probíhat čilý stavební ruch.
„Budeme rekonstruovat vnitřní rozvody vodovodního a kanalizačních systému a také rozvodu tepla. Tyto opravy přijdou
na tři miliony korun,“ popisuje
dlouho plánovanou obnovu
starosta obce.
„S pracemi se začne 28. června, kdy děti opustí areál školy,
a vše bude hotovo 31. srpna.
Bude to trochu náročné, ale
snad vše proběhne tak, že se
bude moci od září začít bez
problémů zase učit,“ věří starosta Pavel Kohout.
Zároveň je zpracována dokumentace a připravuje se žádost
o územní řízení rekonstrukce
celého areálu tak, jak ji schválilo zastupitelstvo. „Připravujeme
rozsáhlou úpravu venkovního
hřiště, rekonstrukci pavilonu tělocvičny a také zřízení vnitřního
centrálního spojovacího pavilonu, který bude zajišťovat bezbariérový přístup pod přístřeším do všech pavilonů školy,“
říká starosta. Celkové náklady

V letošním roce odejde z opatovické školy do učení nebo na střední školy
25 deváťáků.

na tento rozsáhlý projekt se
budou pohybovat mezi 120 až
150 miliony korun. Obec bude
žádat o podporu z fondů Ministerstva školství ČR a hlavně
Evropské unie.
„To jsou vize. Ptáte-li se, co
očekávám a slibuji si? Že tyto
vize dojdou naplnění. Je to
dlouhodobý plán hrdě srovnatelný s velkými městy, kde je
mnohem větší alokace volných
prostředků než v naší obci.

A přesto to jde a postupuje
vpřed,“ uvádí k plánům obce
ředitel základní školy Hynek
Kalhous. Školu nyní navštěvuje 279 žáků. Na I. stupni je to
186 žáků, na druhém stupni 93.
Deváťáků končí letos 25. „Zapsáno je 49 prvňáků, z toho 8
odkladů, čekáme tedy 41 žáků
- dvě třídy s ideálním počtem
pro prvňáky. Konečné číslo se
ukáže vždy až 1. září,“ uzavírá
ředitel.

Perníková popelnice:
obec je letos třetí
Opatovice nad Labem jsou
v kategorii obcí nad dva tisíce
obyvatel třetí nejlepší v Pardubickém kraji v třídění odpadu.
V soutěži Perníková popelnice se hodnotí efektivita sběru
a celková výtěžnost jednotlivých komodit v přepočtu na jednoho obyvatele obce. „Hodnotíme celkovou výtěžnost papíru,
plastů, bílého i barevného skla
a nápojových kartonů. Dalšími
kritérii jsou hodnocení výtěžnosti nebezpečných odpadů,
sběr bioodpadů a zpětný odběr
vyřazených elektrospotřebičů,“
vysvětluje regionální manažer
firmy EKO-KOM Milan Křehlík.
„Těší nás, že jsou do soutěže
zapojeny všechny obce v kraji
a že ke sběru tříděného odpadu
přistupují zodpovědně. Snažíme
se jim pomáhat nejen finančně,
ale také třeba bezplatnými výpůjčkami kontejnerů na tříděný
odpad,“ dodává Křehlík.
Občasník obce Opatovice nad Labem
Úřední hodiny obecního úřadu:
po, st 9.00 - 11.30, 12.30 - 17.00
út 9.00 - 11.30, 12.30 - 15.00
Tel.: 466 741 081
Fax: 466 741 091
e-mail: podatelna@opatovicenadlabem.cz

Obrazem

Jaro bylo letos ve znamení životních jubileí našich obyvatel

K milým událostem patří oslavy životních jubileí. Letos na jaře jsme gratulovali hned dvěma dámám. Paní Miroslava Pecenová (snímek vlevo) oslavila
začátkem dubna 90 let. Jen o několik dní později slavila své 96. narozeniny paní Marie Včeláková (na fotografii vpravo), která je nejstarší občanskou obce.
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Pohřebačka hostí zemské mistrovství
Házenkáři Sokola Opatovice uvítají na svém hřišti v Pohřebačce jedinečnou událost.
O víkendu 28. a 29. června
hostí prvně ve své historii Mezizemská utkání mužů a žen
Čechy– Morava 2014. Utkají se
zde výběry mužů a žen, které
nominují trenéři pověřeni Svazem národní házené.
„Mezizemská klání mají dlouholetou tradici, první podobná
utkání se odehrála již v roce
1922, v dlouhodobé statistice
utkání jsou mírně úspěšnější
muži i ženy Čech,“ říká tajemník Sokola Radek Kubelka
Náš oddíl získal pořadatelství
poprvé ve své 71leté historii.
Svaz NH tímto rozhodnutím
ocenil dlouhodobou práci při vý-

Aktuální sestava opatovického družstva mužů, které hraje 1. ligu národní házené.

chově mládeže v posledních 10
letech (3x titul mistra ČR a 4x
vítězství v Poháru ČR) a také

zásadní rekonstrukci sportovního areálu v Pohřebačce. Více
k programu najdete na plaká-

tech na výlepových plochách
nebo na webové stránce
nhopatovice.cz/cechy-morava.

OPATOVICE DNES - občasník obce Opatovice nad Labem, ročník XVII. 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 6. 6. 2014. Tisk a distribuci zajišťuje Obecní úřad Opatovice nad Labem. Redakční uzávěrka příštího
čísla bude 6. 7. 2014. 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.

