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Mezizemské utkání vyhráli „domácí“

Velkým svátkem národní házené byla Mezizemská utkání mužů a žen ČECHY – MORAVA 2014, která o posledním červnovém víkendu hostilo prvně
ve své historii hřiště v Pohřebačce. Tato akce má obrovskou tradici, první podobná utkání se odehrála již v roce 1922, v dlouhodobé statistice utkání jsou
více úspěšní muži i ženy Čech. Zatímco ženský duel skončil nerozhodně, muži z Čech vylepšili své skóre a zvítězili 15:11. Komentář najdete na str. 5.

Z dotací obec získala 12 milionů
Rekonstrukce chodníků v ulici Pardubická, nový čistící
a kropicí vůz či dovybavení
sběrného dvora. To je jen část
z projektů realizovaných či připravovaných v Opatovicích,
na které se podařilo získat peníze z dotačních titulů.
„Celkem se nám na obnovu
a rozvoj obce podařilo sehnat
z různých fondů téměř dvanáct
milionů korun,“ říká starosta
Pavel Kohout.
Největší letošní dotacemi
podpořenou akcí je rekonstrukce chodníků v ulici Pardubická,
která přijde téměř na deset milionů korun. „Téměř 7,4 milionu

korun jsme získali ze Státního
fondu dopravní infrastruktury. Na dofinancování zbylých
2,5 milionu korun si vezmeme
úvěr,“ doplňuje starosta.
Úpravy v ulici Pardubická od
obecního úřadu až na konec
obce směrem k opatovické
elektrárně mají zmírnit následky zvýšené dopravní zátěže
z aut projíždějících po zavedení dopravních omezení v souvislosti s obchvatem obce.
„Rekonstrukce chodníku Pardubická bude trochu náročnější
na koordinaci. Žádáme proto
obyvatele této lokality o shovívavost při přípravě a průběhu

stavebních prací. Budeme se
všemi postupně probírat omezení vstupu či vjezdu na jejich
pozemky, což je samozřejmě
přítěží, ale ve výsledku to povede ke zlepšení,“ přeje si starosta.
Za výrazné podpory státu byl
pořízen i třeba kropicí a zametací vůz, který sníží prašnost
v obci.
Z více než dvou milionů korun
na jeho pořízení hradila obec
pouze 140 tisíc. Podobně je
tomu i u dovybavení sběrného
dvora. Z nákladů ve výši 1,251
milionu korun uhradí Opatovice
jen 146 tisíc.

Slovo starosty
Jen málokterá obec či město se v současné době dovede
rozvíjet či zlepšovat svůj vzhled
bez dotací. Nejde ale čekat, že
něco spadne samo do klína. Je
důležité mít nejen dobrý čich
na příležitost, ale také být dobře
připraveni. Je prima mít v týmu
kolegy, kteří svou prací pomáhají naší obci být nachystanou na realizaci projektů.
Být připravenou
na úspěch s dotacemi, a tak i na
další rozvoj.
Ing. Pavel
Kohout
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Prostor před školou a Karlín se změní

Zpevněná plocha okolo pietního místa v parku Karlín bude oproti současnosti menší. Přibudou lavičky a nové veřejné osvětlení.

V připravovaném miniseriálu
představíme probíhající i zatím pouze plánované proměny
některých částí Opatovic. Mezi
prvními zmíníme prostor před
základní školou a také plánovanou úpravu parku Karlín.
Předprostor základní školy
slouží jako přístupová trasa
žáků mezi ulicí a bránou školy,
ale také jako místo pro rodiče
čekající na děti. Převážná většina školních dětí dnes přichází
k areálu ve směru od ulice Vavřinecké ulicí Školní po veřejné
komunikaci. Projekt proto řeší
i chodník vedle této komuni-

kace z křižovatky ulic Školní
a Vavřinecká. Chodník je veden
nejkratším směrem diagonálou
předprostoru mezi stávající výsadbou stromů. Střední zadlážděná plocha kruhového tvaru
s lavičkami bude akcentována
uprostřed kovanou plastikou.
Účelem tohoto projektu je
maximální zvýšení bezpečnosti dětí, a to jak pro každodenní
docházku do školy, tak i jako
nástupiště dětí v rámci odjezdů
na kulturní a sportovní akce.
V neposlední řadě došlo k výraznému zkulturnění přístupu
do základní školy, které dokres-

Provoz pokladny
v době prázdnin

Eva tropí hlouposti. Pojedete také?

V době od 28. července do
8. srpna 2014 bude pokladna
OÚ zavřena. Úhradu nájmů
je možné provést složenkami, které budou k dispozici
na chodbě obecního úřadu.
Služby Czech Pointu (výpisy,
ověřování) bude od 28.7. - 8. 8.
zajišťovat Česká pošta.
Nedoplatky vyúčtování služeb v nájemních bytech je
třeba uhradit do 15. července. Přeplatky budou zasílány
na bankovní účet nájemníků,
ve výjimečných případech budou vypláceny v pokladních
hodinách na pokladně OÚ od
18. do 31. srpna 2014.

V minulém roce zahájila naše
obec pořádání divadelních zájezdů do pražských divadel.
Navštívili jsme divadla Bez zábradlí, U Hasičů, Komorní Fidlovačku a Stavovské divadlo.
Zpočátku byl zájem rozpačitý,
ale velice rychle narostl. Stačí si spočítat, kolik by stálo jet
do Prahy po vlastní ose a co
za komplikace s parkováním
nebo přesunem z nádraží to
obnáší.
V září se můžeme těšit
na další kulturní zážitek. V sobotu 13. 9. nás čeká Divadlo Na
Fidlovačce s komedií Eva tropí
hlouposti. (Hrají: Marie Doleža-

luje postupnou rekonstrukci celého areálu.
Radikální proměnou by měl
brzy projít i park Karlín.
Připravovaný projekt řeší
úpravu zpevněných ploch pietního místa včetně částečné
revitalizace parku.
Stávající zpevněná plocha
v rámci pietního místa bude
podstatným způsobem zmenšena, na tuto nově dlážděnou
plochu bude navazovat nový
páteřní chodník, který se v závěru parku rozděluje s výstupem do protilehlých komunikací.
Také dojde k opravě stávající-

lová, Denny Ratajský, Ludmila
Molínová, Aneta Krejčíková,
Pavel Nečas, Martina Randová
a další.)
Komedii podle románu Fan
Vavřincové napsali Pavel Šimák
a Petr Vydra. Divadlo Na Fidlovačce chce inscenací Eva tropí
hlouposti připomenout skvělou
českou autorku Fan Vavřincovou, zakladatelku žánru crazy
komedie, jejím stěžejním dílem.
Příběh o rozjívené dívce,
která se k překvapení všech
zamiluje, slavil úspěch už v časopisecké podobě, také jako
nezapomenutelný film Martina
Friče s Natašou Gollovou a Ol-

ho chodníku, který kříží novou
zpevněnou plochu.
V rámci parku bude doplněno
nové veřejné osvětlení, odpadkové koše a lavičky.
Některé dřeviny budou úplně
odstraněny a nahrazeny novými, které dokreslí architektonický výraz pietního místa.
Taktéž budou provedeny nutné prořezy a ošetření ostatních
stávajících stromů bude předložen plán postupné výměny
a doplnění dřevin v rámci celého parku Karlín, tak aby plnil
oddychovou a relaxační zónu
naší obce.

dřichem Novým v hlavních rolích. Cena divadelního zájezdu
je asi 370 Kč.
Přepravu autobusem zajišťuje obec a je započítána v ceně
zájezdu. Začátek divadelního
představení je v 15 hodin, odjezd od Obecního úřadu v Opatovicích bude ve 13 hodin. Délka představení je 140 minut.
V případě zájmu o divadelní
zájezd si vyzvedněte od 11.8.
přihlášky na pokladně obecního
úřadu nebo v obecní knihovně
a vyplněné je odevzdejte do 28.
8. 2014 tamtéž. Přihláška je závazná a při jejím předání bude
vybírána úhrada zájezdu.
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Projekt „Poznáváme svět a přírodu...“

Součástí projektu „Poznáváme svět a přírodu – dětem ku prospěchu“ je technicko-modelářský kroužek, který byl založen pro žáky II. stupně a na němž
s námi velmi úspěšně spolupracuje SOŠ a SOU Vocelova v Hradci Králové. Snímek vpravo je z učebny s laboratoří pro přírodovědné předměty.

Náš projekt Poznáváme svět
a přírodu – dětem ku prospěchu“, vstoupil letošního jara
do svých závěrečných osmi
měsíců a je tedy čas na malé
bilancování a zamyšlení nad
hlavními aktivitami projektu.
Když ponecháme stranou
úřední řeč a soustředíme se čistě na realitu jednotlivých výstupů, je evidentní, že hlavních cílů
bylo jednoznačně dosaženo
a záměry projektu budou naplněny. Rozebereme nyní to nejpodstatnější, kam projekt směřuje a zkusíme to okomentovat.
Vznik moderní učebny s laboratoří pro přírodovědné
předměty I. i II. stupně
Vzhledem k tomu, že jde
o jeden z hlavních cílů a navíc
na něm jsou závislé další aktivity, byla tato práce v první fázi
projektu jednou z priorit. Stala
se významným z vnějšku viditelným prvkem projektu.
Koncept této učebny se v „záběhovém“ provozu osvědčil.
Studijní část vybavená moderní ICT technikou - počítače
typu „Vše v jednom“, interaktivní tabule a učitelské ICT pracoviště - je využívána denně
a s využitím veškeré možné
časové kapacity.

Laboratorní část učebny si
nezadá elegancí a vybavením s leckterou střední školou.
Uměli bychom si ji představit
ještě prostornější (pracovní prostor je pro 26 žáků), ovšem budovy vskutku nejsou nafukovací
a vzhledem k tomu, že nám utěšeně přibývá žáků, zápasíme
s potřebou pracovních prostorů
(aby nedocházelo k omezení
pedagogicky vhodných podmínek vzdělávání), jak se jen dá.
Systém Moodle a školní počítačová síť
Základem bylo „postavit“
školu na centrální server, což
obnášelo dvě fáze. Instalaci
serverovny vybavené dostatečně kapacitním zařízením a ve
fázi druhé vytvoření softwarového systému.
Byl použit systém Moodle
a v konečné fázi byl doladěn
tak, že se lze připojit odkudkoliv (pochopitelně na základě
přístupového oprávnění), takže
je funkční pro dálkový přístup
pro rodiče a žáky.
Do budoucna předpokládáme, že přes tento komunikační
uzel a centrální úložiště poběží
většina ICT úkolů, vzdělávacích a dalších aktivit školy.
Aby bylo možné systém efek-

tivně používat, museli jsme
všichni budoucí uživatelé absolvovat řadu hodin dalšího
vzdělávání, takže proběhl cyklus školení systému Moodle
pro pedagogické pracovníky.
V plném běhu je tvorba projektových vzdělávacích materiálů (získaly si přezdívku
„mudlíci“), jež vytvoří jakousi
páteř na úložišti školy, ke které
se později budou přidávat nové
a nové vzdělávací materiály.
Třetím hlavním cílem projektu je svou pestrostí doplňkový,
ovšem obecně nadstandardní
všestranný rozvoj vzdělávacích
aktivit žáků, a to nejen v přírodovědných předmětech.
V rámci projektu podporujeme výuku anglického jazyka rodilým mluvčím, modernizujeme
systém výchovného poradenství a zavedli jsme další přírodovědecké a technické aktivity
pro žáky.
Z těchto pak sklízí velký
úspěch zejména Technicko-modelářský kroužek, který byl
založen pro žáky II.stupně a na
němž s námi velmi úspěšně
spolupracuje SOŠ a SOU Vocelova v Hradci Králové.
Žáci 7. - 9. ročníku se schází
v odpoledních hodinách na zce-

la dobrovolnou mimořádnou
výuku, počínaje modelařením
(stavěli v rámci zacházení s dřevem a kovem například krmítko
pro ptáky v tak profesionálním
řemeslném provedení, že by se
leckterý obchod nestyděl nabízet je k prodeji), přes elektriku
až k automobilní technické výuce údržby a oprav vozů.
Za vzornou péči a spolupráci v projektu patří SOŠ a SOU
Vocelova náš upřímný dík. Bylo
vidět na první pohled jak tato
činnost naše kluky vyloženě
baví a zajímá.
Projekt oficiálně končí 31. 12.
2014 a již teď mohu s klidným
svědomím prohlásit, že byl jistě úspěšný, ve směru k dětem
rozhodně velmi úspěšný.
Přinesl a přináší nám mnoho
práce v nadstandardním rozsahu,
tudíž hodně naše síly zatěžuje.
O obsáhlé doprovodné spisové agendě projektu raději nemluvím a systém financování
by také mohl být pružnější, nicméně, jsme velmi rádi, že jsme
mohli dětem dát něco podstatného navíc.
Mgr. Hynek Kalhous, ředitel
Základní školy Opatovice nad
Labem, okres Pardubice. Duben 2014.
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Krátká úvaha nad situací v naší obci
Byl jsem mile překvapen,
když jsem po více než dvouleté
odmlce opět našel ve schránce
občasník OPATOVICE DNES.
Doba, v níž noviny znovu
po tak dlouhé době vyšly, se mi
však zdá poněkud nešťastná.
Dva roky nebyly potřeba, ale
čtyři měsíce před volbami se
zřejmě jedná o záležitost nadmíru nutnou a potřebnou.
Když v květnu 2012 rezignovali všichni členové redakční
rady, protože se nechtěli podílet

na čtvrtletníku, o jehož okleštěné podobě rozhodla rada obce,
s napětím čekali, kdo bude v jejich práci pokračovat. Těžko se
totiž dá aktuálně informovat,
když občasník vyjde v březnu
a přináší informace z Vánoc
a zároveň upozorňuje na akce
plánované na červenec. Tento
problém samozřejmě potvrdilo
první propagační číslo po dvouleté odmlce. V něm vedle sebe
najdete fotografie z vítaní svatého Martina a pálení čarodějnic.

A potřeba zjevně nejsou ani
noví členové redakční rady, nezávislost občasníku na vedení
obce je samozřejmě absolutně
zaručena samotným vedoucím
redakční rady, jistě jen náhodou
starostou obce.
Svoji úvahu ukončím několika
otázkami. Na ně by si měl nalézt odpověď každý z nás, aby
si ověřil, zda se nestal jen pouhou poslušnou ovcí, která se
bojí opustit bezpečí stáda. Vyhovuje vám žít v informačním

vakuu ze strany vedení obce?
Je vám příjemné nechat se
chlácholit jednoduchými hesly?
Máte pocit, že obec dostatečně podporuje kulturní akce?
Jak na vás působí, když akce
zaštiťuje starosta, o obci však
ani zmínka? Je podle vašeho
názoru činnost vedení obce
pod dostatečnou kontrolou?
Napadají vás další otázky? ZAMYSTETE SE. Je to lepší než
si později stěžovat.
Radek Šejvl, zastupitel

Tištěný zpravodaj doplňuje web a facebook
Děkujeme panu zastupiteli Radku Šejvlovi za zaslaný
dopis. Pomohl nám tak otevřít
stránku názorů a zároveň doplnit informace k obnovení vydávání obecního zpravodaje.
Opatovice publikují pravidelně informace o dění na svých
webových stránkách. (viz obrázek dole).
V poslední době se informace
o dění v obci objevují i na občany založeném Facebookovém
profilu Opatovice podle Vás.

Oba tyto kanály jsou v maximální možné míře aktualizovány a přinášejí informace
o dění v obci od toho, jak funguje úřad, až po informace třeba o změnách v ordinačních
dobách lékařů, po pozvánky
na sportovní, kulturní a společenské akce. Je však řada,
zvláště starších obyvatel obce,
kteří si s internetem zatím moc
„netykají“. Proto jsme se rozhodli znovu vydávat tištěnou
verzi zpravodaje. Je asi trochu

zavádějící nazývat minulé číslo
propagačním, možná snad jen
proto, že se podařilo zpravodaj
obnovit. V nastaveném grafickém i obsahovém stylu chceme i nadále pokračovat. Součástí nového čísla je materiál
věnovaný projektu, který probíhá v základní škole, a také
třeba právě stránka s názorem
pana Šejvla. Ačkoliv nemáme v úmyslu otevřít zpravodaj
hašteřivým polemikám, které
často k ničemu nevedou a jsou

jen pro obec nákladnou formou
prezentace osobních postojů,
věcná a konstruktivní kritika
k životu moderní demokratické
obce patří. Věříme, že se vám
současná podoba zpravodaje
líbí a častější vydávání vyplní panem Šejvlem zmiňovaný
„čas mezi svatým Martinem
a Čarodejnicemi“ řadou aktuálních zpráv a postřehů. V příštím čísle zodpovíme i některé
z jím předestřených otázek.
 Za redakční radu starosta
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Čechy vs. Morava: remíza i vítězství
Mezizemská utkání v národní
házené patřila k největším letošním sportovním akcím nejen
v obci, ale i v regionu.
Před utkáním žen byl jednoznačným favoritem tým Čech,
průběh tomu ale překvapivě
neodpovídal. Družstvo Moravy stačilo držet krok ve střílení
branek, ale především hrálo
výborně v obraně, kde měly
obávané kanonýrky Čech minimum prostoru na prosazení.
Vynikající výkon předvedla gólmanka Moravy Ivana Šnajdrová, která svůj tým opakovaně
podržela. Na straně Čech byla
jedinou opravdovou hrozbou
v přesné střelbě stále aktivní
Petra Bendová s 8 brankami. To ale bylo na tým Moravy
v neděli málo. Družstvo Čech
stále skóre dotahovalo a v závěru bylo rádo za remízu 12:12.
Duelu přihlíželo 500 diváků.

Brankář týmu Moravy (v oranžovém) lovil při mezizemském utkání házenkářů míč ze sítě celkem patnáctkrát. Ženský duel skočil nerozhodně.

V zápase mužů se očekával
spíše vyrovnaný souboj, první
poločas tomu odpovídal. Padalo minimum branek, bojovalo

se o každý balón, často se hra
přerušovala po tvrdých zákrocích obran.
Oba rozhodčí tak byli nuceni

vytáhnout větší množství karet.
V těsném vedení byl stále tým
mužů Čech, kde branky stříleli
Pavel Titl s Ladislavem Benedou, na druhé straně odpovídal pouze produktivní Tomáš
Ulrych.
Do druhého poločasu opět
vlétly oba týmy s maximálním
nasazením, na hřišti se jiskřilo po opakovaných zákrocích
obran. Družstvo Čech se ale
přeci jen odpoutalo ve skóre
na až čtyřbrankový rozdíl.
Po pauze se rozestřílel druhý
útok výběru Čech, především
Marek Nachtman s Lukášem
Šilhánkem několikrát hezky
zavěsili míč do branky soupeře. Zápas již dovedlo družstvo
domácích, tedy Čech, k vítěznému konci a mohlo se radovat
ze skóre15:11.
Zápas mužů sledovalo 650
diváků.
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Obec Opatovice nad Labem pořádala dne 21. června 2014 slavnostní vítání nových občánků. Na fotografii z této slavnostní akce pořízené fotografem
panem Jaromírem Chudým vítaní občánci: (z leva) Vojtěch Brambora, Scarlett Castellón, Stella Částková a Natálie Hanyková.

Sbor dobrovolných hasičů uspořádal 14. června 5. kolo LPO v požárním útoku žen a mužů a Memoriál Jiřího Kacálka. Vlevo družstvo žen Opatovic
ve složení: (z leva) Kateřina Honzů, Barbora Pilná, Juliana Jarábková, Petra Daňková, Petra Vohralíková, Helena Jarábková a Veronika Rozsévačová.

Dne 7. června se na hřišti v Čeperce uskutečnil 9. ročník Her bez hranic. Na snímcích týmy Opatovic nad Labem a Pohřebačky při jedné ze soutěžních disciplín.

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 10. 7. 2014. Tisk a distribuci zajišťuje Obecní úřad Opatovice nad Labem. Redakční uzávěrka příštího
čísla bude 1. 8. 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.

