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„Cesta“ mezi novými domy je již ulicí

Dlouhé roky dohadů o vybudování ulice vedoucí kolem rybníka za hospodou v Pohřebačce letos skončily. Kompletní výstavba stála přes pět milionů korun.

Ještě vloni byste tudy
museli občas i v holínkách.
Nyní se po nově vybudované ulici u rybníka mohou
prohánět děti na kolečkových bruslích.
Když si najdete na internetu základní mapu Pohřebačky, uvidíte tam vedle rybníka
za hospodou namalovanou
krátkou cestu vedoucí k číslu jedenáct a dál ne. Jako by
dál nic nestálo. Několik nových
domů, které jsou tam postaveny, jako by neměli oficiálně ani
přístupovou cestu. Musíme to
nechat změnit. Mají! Nyní už
nejen cestu, ale rovnou ulici
s asfaltem, jak má být.

„Je vyřešen problém, který se
táhl snad dvacet let. I já jsem
byl po dvanáct let bombardován lidmi, kteří tam mají parcely. Dožadovali se, ať s tím
něco uděláme. Jediné, co jsem
jim na to mohl říci, byl fakt, že
na novou silnici nebyly peníze,“
líčí peripetie kolem výstavby
silnice starosta Pavel Kohout.
Jak sám přiznává, vždy bylo
potřeba z rozpočtu obce zaplatit jiné investice, například
do mateřské či základní školy.
„Zažil jsem třeba v hospodě
několik slovních bitek a nařčení, že na Pohřebačku kašleme
a že máme tu silnici zaplatit.
Těžko se vysvětluje, že rodina,
která tam chce stavět, zaplatí
příspěvek 47 tisíc na projek-

tovou dokumentaci a 50 tisíc
korun za vodovod a kanalizaci,
ale obec musí na tu její část dát
několikrát tolik,“ líčí hustou atmosféru kolem přístupu k nově
stavěným domům starosta.
Celá věc mohla málem skončit u soudu. Obec měla se stavebníky podepsanou plánovací
smlouvu na výstavbu cesty,
která ale nebyla zatížena sankcemi za případné nedodržení
termínu. Obec se tak kryla před
tím, aby byla penalizována
za nedostatek peněz na poměrně drahou stavbu. Výstavba slepé ulice pro deset parcel
přišla na necelých pět milionů
korun. Majitelé z toho přispěli
dohromady zhruba milionem.
Pokračování na straně 2

Slovo starosty
Každý z nás to chce mít kolem svého bydlení upravené
a hezké. O majitelích nových
domů nemluvě. To, že se vyasfaltování „jedné ulice“ táhlo tak
dlouho, ukázalo na jeden velký
problém. Nemůžeme hned vyhovět všem. Na to obecní kasa
nemá. I když to možná někdy
nevypadá, snažíme se všem
poskytnout stejně. Jen někde
to déle trvá. Je
to ale „jen“ o těch
penězích.

Ing. Pavel
Kohout
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„Cesta“ mezi novými domy je již ulicí

Z dlouhá léta nezpevněné cesty podél rybníka, vedoucí k místu nové výstavy, se nejdříve stala kamennou drtí vysypaná ulice s chodníky, zatím bez
asfaltového povrchu. Před několika týdny se problematické lokalita proměnila v upravenou ulici, na níž mohou děti jezdit i třeba na kolečkových bruslích.

Dokončení ze strany 1
Dvě desetiletí trvající trable
s financováním cesty mezi parcelami vyřešila obec až letos.
Nejprve našla peníze na stavbu ulice bez finálního asfaltového povrchu. Později se zavázala k jejímu dokončení s tím,
že zhruba milionový doplatek
bude stavební firmě hradit postupně ve splátkách během
jednoho roku. Dnes už je ulice
hotová. Majitelé domů mohou
kolaudovat, obci to přinese daň
z nemovitosti a daně za osoby
s trvalým pobytem.
Majitelé parcel dnes mají pa-

trně nejkrásnější komunikaci
v obci. Slepou ulicí mohou jezdit i děti na kolečkových bruslích.
Tím ovšem kritické hlasy
o opomíjení Pohřebačky neustaly. „Stále slyším, že do Pohřebačky se nic nedává. Před
nedávnem jsme tam ale dokončili přečerpávací stanici, která
vyřešila problém odpadních
vod. Pohřebačka má možnost
se rozvíjet. Přečerpávací stanice má dostatečnou kapacitu
pro další připojení, a tudíž novou výstavbu. Obec to stálo
1,836 milionů korun,“ říká sta-

Jak je to s výpisy...

Oblíbený farář odešel z Opatovic

K reportáži ČT z 5. 8. ohledně zájmu zastupitele R. Šejvla
o výpisy z účtu obce. Výpisy
neposkytují údaje o tom, co bylo
finančními prostředky uhrazeno
nebo za co obec peníze obdržela. Jsou součástí účetní dokumentace a jsou uloženy společně s ostatními doklady týkající
se finančních operací na denních účtech. Pro vydání je nutné
veškerou účetní dokumentaci
za 30 měsíců rozebírat a výpisy kopírovat, což by zabralo asi
60 hodin. Poté by se pan Šejvl
dopracoval k hodnotám, jež měl
k dispozici každý rok při schvalování závěrečného účtu či účetní
závěrky z let 2011 až 2013.

„Ke dni 1. srpna letošního roku
jsem byl přeložen z farnosti Opatovice do farnosti Vamberk,“ těmi
to slovy začíná dopis „na rozloučenou“ faráře P. ThDr. Pawla
Nowatkowského, který odchází
z Opatovic. Nahradí ho již zanedlouho P. Jaroslav Brožek.
Nowatkowski byl farářem
v Opatovicích nad Labem,
a také bývalých farností Dříteč
a Staré Ždánice, devět let.
„Od roku 2005, ve svátek patrona kostela v Opatovicích, svatého Vavřince, se koná Farní den,
přátelské setkání nejen farníků.
Letošní Farní den bude mým
loučením s farností Opatovice,

rosta Kohout. Za každý tisíc
korun ještě obec dostane akcii
Vodovodů a kanalizací (VaK).
Byla také zpracována a na zastupitelstvu obce prezentována
studie chodníků v Pohřebačce.
V současnosti je řešena i zastávka autobusu. Kvůli výstavbou dvojkolejné dráhy se ruší
zastávka autobusu. Její provizorní umístění dopravní policie
nepovolila a tak se nyní obec
snaží ji vybudovat podle zpracované studie. „Je jen otázkou zda
se ji podaří uhradit v rámci prací
na železnici, či získáme podporu
od Státního fondu dopravní in-

potažmo Dříteč a Staré Žádnice
a s farníky všech jednadvaceti
obcí, které k této farnosti patří,“
uvedl oblíbený farář. Jeho dalším působištěm bude Vamberk.
„Chtěl bych vám poděkovat

Farář Pawel Nowatkowski působil  
v Opatovicích celých devět let.

frastruktury. Pracujeme na tom,
abychom do podzimu měli připravenou dokumentaci se stavebním povolením a příští zastupitelstvo mohlo požádat o dotaci
na chodníky a dopravní prvky
na silnici III. třídy napříč Pohřebačkou. To bude investice na pět
až deset let,“ míní starosta.
Další z projektů, které Pohřebačku čeká, je předání kanalizace do správy VaK. Bude potřeba provádět lokální opravy
a hlavně je koordinovat s budováním chodníků a silnic, aby
nedocházelo k rozkopání nově
vybudovaných míst.

za devět let spolupráce. Za podporu a pomoc v opravě a záchraně kulturního dědictví této země
a za to, že jsme je mohli společně rozvíjet,“ uvádí ve svém dopise Nowatkowski.
„Devět let je velmi dlouhá doba
na to,aby si člověk uvykl tomu,
že má v objektu stojícím hned
naproti úřadu dobrého partnera
a pečlivého správce. Jen doufám, že nyní nenastanou pro
církevní objekty v naší obci horší
časy. Panu faráři Nowatkowskému přeji na novém působišti
ve Vamberku hodně zdaru a síly
na další práci,“ uvedl starosta
Opatovic Pavel Kohout.
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Strážníci: stovky pokut, čtyři zadržení
Přes sedm set přestupků
a pokuty za čtyři sta tisíc
korun. Více než dvě desítky
nehod, požáry i záchrana
osob. Taková je letošní půlroční bilance strážníků.
Práce, kterou mají strážníci
vykonávat, je i v tak malé obci
velmi mnoho. O tom, že se ale
strážníci nenudí a že ke svojí práci přistupují s potřebnou
aktivitou a důsledností, svědčí i půlroční bilance některých
projednaných událostí.
V období od 1. 1. 2014 do 25.
6. 2014 celkem strážníci vyřešili 725 přestupků, kdy 335
jich bylo projednáno na místě
uložením pokuty v blokovém řízení a na těchto pokutách bylo
uloženo téměř 400 tisíc korun.
Přes třicet toulavých zvířat
Mimo to strážníci zadrželi čtyři podezřelé ze spáchání trestného činu, zasahovali v rámci
Integrovaného
záchranného
systému u 23 nehod a v několika případech strážníci poskytli první pomoc zraněné
nebo zkolabované osobě před
příjezdem nebo asistovali u zásahu zdravotníkům záchranné
služby.
Nejednou hlídka vyjížděla
k případům ve spolupráci s hasiči, kdy se často jednalo o odstraňování následků živelných
pohrom nebo jiných havarijních
událostí. Strážníci také v obci
zajišťují odchyty toulavých

Značnou část pracovní náplně strážníků tvoří dopravní dozor, protože tak, jako u většiny obcí a měst v České
republice, je i v naší obci dopravní nekázeň jedním z nejpalčivějších problémů.

či nebezpečných zvířat. Jen
za uvedené období jich bylo
odchyceno 31!
Řada takových zásahů trvá
i několik hodin a mnoho z nich
(především poskytnutí první
pomoci) je možných jen díky
dobrému technickému vybavení hlídkového vozu a díky odpovídajícímu výcviku a odborné úrovni strážníků.
Na celou obec dva
V současné době u Obecní
policie Opatovice nad Labem
pracují pouze dva strážníci,
kteří mají k dispozici jeden vybavený hlídkový vůz s kamerovým systémem a ručním silničním rychloměrem. Díky takto
kvalitní technice je pak možné

Vedle dopravy se obecní policie samozřejmě zabývá i jinou činností, zejména pak dohledem nad veřejným pořádkem.

řešit řadu událostí a případů,
kdy by bez techniky nemohl
strážník nic prokázat, a tedy
by případ nemohl ani dořešit.
Někdy mají strážníci k dispozici
i záložní vůz, který má obdobné vybavení jako vůz hlídkový.
Nejčastěji řeší dopravu
Značnou část pracovní náplně strážníků tvoří dopravní dozor, protože tak, jako u většiny
obcí a měst v České republice,
je i v naší obci dopravní nekázeň jedním z nejpalčivějších
problémů. V poslední době se
potýkají zejména s problémy
souvisejícími s dostavbou obchvatu a jeho dostavby. Řada
vozidel (zejména nákladních)
projíždí Opatovicemi. U nákladních vozů značně zatěžuje
stav komunikací v obci přetížení těchto vozidel. Strážníci
se snaží potíže řešit, i když
v počtu dvou strážníků (a tedy
nemožnosti držet nepřetržitou
službu) není možné být vždy
a všude, kde to je zrovna potřeba. I přesto strážníci provádějí
různá opatření ke zlepšení dopravní kázně, mezi která patří
nejen časté kontroly rychlosti
(zejména v okolí školy a v klidových zónách s omezenou
rychlostí 30 km/h ve vnitroblocích), ale i např. spolupráce
s Mobilní expertní jednotkou
Pardubického kraje, která několikrát měsíčně se strážníky

provádí kontrolu nákladních
vozidel, včetně jejich hmotnosti, kdy je řidiči přijíždějícími od
Hradce Králové neustále porušován zákaz vjezdu vozidel
s celkovou hmotností nad 7,5
tuny (mimo dopravní obsluhy).
Dalším bolestivým problémem, na který si občané stále
stěžují, je nesprávné parkování ve vnitroblocích. Bohužel
zde často za problémy stojí
současná nevalná morálka některých řidičů, kteří zaparkují
na trávě kousek od domu, než
by zajeli o ulici vedle, kde jsou
volná parkovací místa a k jejich
domu to je jen pár kroků.
U písníků se nejezdí!
Stejná bezohlednost je příčinou i u porušování zákazu
vjezdu k písníkům a parkovaní
u nich. Problém u písníků se
však díky častým a důsledným
kontrolám strážníků podařilo výrazně omezit. Problémů
v dopravě je ale nepředstavitelně mnoho a není v silách malé
obecní policie řidiče umravnit
zcela. K tomu by bylo potřeba
více kontrol a tedy času a sil.
I přesto jsme přesvědčeni, že
práce dvou strážníků je v dopravní situaci v obci dost znát
a že pokud by nedocházelo
ze strany obecní policie k tak
častým kontrolám, byla by dopravní situace v obci zcela neúnosná. 
Pavel Kohout
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Zem ze Zborova zazdili

Malá kovová schránka ukrývala po desetiletí památku na legionáře z Opatovic
OPATOVICE NAD LABEM /
Při silné noční letní bouřce se
ze zdi odlomí část omítky. V odkryté kapse se ve světle blesku zaleskne stříbrná schránka
ukrývající po mnoho let tajemství... To není záběr z dalšího
filmu o archeologovi Indianu
Jonesovi. Takto se před nedávnem objevila v průčelí radnice v Opatovicích nad Labem

41

tolik let byla
ukryta památka
na legionáře v průčelí
radnice

schránka s prstí od Zborova.
Tu si ze známého bojiště dovezli opatovičtí legionáři.
„Šel jsem po noční bouřce
ráno do práce a před radnicí ležela rozbitá střešní taška,“ říká

Schránku objevil starosta Pavel Kohout po bouřce. Z průčelí radnice se
kousek nad obecním znakem odloupla střešní taška zatřená fasádní barvou a odhalila malou kapsu na schránku (malý tmavý obdélníkový otvor
v pozadí). 
FOTO: 2x TOMÁŠ KUBELKA
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starosta Opatovic Pavel Kohout. „Díval jsem se, odkud to
mohlo být, a našel kousek nad
znakem ve zdi díru. Vzal jsem
si štafle, vylezl tam a skoprněl
jsem, co jsem to našel,“ líčí. Ve
zdi byla ukryta schránka s hrudkami hlíny od Zborova a vzkazem od legionářů. „Schránka
byla zhotovena v roce 1927,
když se v Opatovicích vzpomínalo na místní legionáře u příležitosti desátého výročí bitvy
u Zborova. Původně byla pod
pamětní deskou připomínající
padlé v první světové válce,“
říká Vlastislav Kracík z klubu
historie Opatovic nad Labem.
Proč zůstala ve zdi i po jejím
přemístění, není jisté. Symbolické je, že se objevila před stým
výročím začátku 1. světové války a 40 let po svém „zazdění“.

Památka na legionáře se do pomníku nevešla
Do války narukovalo 228
mužů, nevrátilo se jich 21.
Odkaz legionářů zůstal
ukryt ve zdi radnice. Patrně nebyli pro minulý režim
tím správným příkladem.
OPATOVICE NAD LABEM /
„Drahé památce, padlým bratrům u Zborova, věnují bratři
živí!“ Těmito slovy začíná dopis,
který 17. července 1927 uložili
do schránky s půdou z bojiště
u Zborova legionáři z Opatovic. Jen pár dní před stým výročím začátku první světové
války byla náhodně objevena
na místní radnici. Podle místních je otázkou, proč schránka
nebyla uložena do pomníku
padlým v nedalekém parku
Karlín, který byl zbudován před
více než čtyřiceti lety.
„O tom, že je něco ukryté
ve zdi kousek nad obecním
znakem, nikdo z nás nevěděl.
Trochu mám strach, co nás
ještě čeká, až budeme radnici
rekonstruovat,“ říká opatovický
starosta Pavel Kohout. Jak sám
přiznává, dnes už nikdo přesně

Krabička s datem 17. 7. 1927 obsahuje necelý kilogram zeminy, dva dopisy
z roku 1927 a vyjádření národního výboru z roku 1973.

netuší, proč nebyla schránka
uložena do pomníku padlým
ve světových válkách v parku.
„Původně byly na radnici pamětní desky. Když v roce 1973
pomník padlým odhalovali,
z nějakého důvodu se jim tam
legionářská schránka nevešla,
zakryli ji ve zdi taškou a zatřeli
fasádní barvou. Přiložený dopis rady tehdejšího národního
výboru říká, že z důvodu historických, ale mohlo to být i proto, že v té době nebyly odkazy
legionářů v kurzu,“ míní staros-

ta. Dodnes se vedou také diskuze o tom, zda některá jména
nebyla na památník umístěna
navíc a jiná vynechána.
„Po roce 1948 byla legionářská otázka z politických důvodů záměrně opomenuta. Třeba
v rámci velkolepých oslav 900
let obce v roce 1973 jsem nikde ve scénáři výstavy, která
byla součástí oslav, nenašel
o legionářích zmínku,“ tvrdí
historik obce Vlastislav Kracík.
Během první světové války byli
z Opatovic nad Labem odvede-

ni muži od 18 do 50 let. V obci
to představovalo celkem 228
osob. Z celkového počtu odvedených padlo nebo zemřelo
na následky zranění 21 mužů.
„Z opatovických mužů, kteří
bojovali na frontách 1. světové
války, bylo šestnáct legionářů.
Na ruské frontě to bylo třináct
legionářů a na italské frontě tři.
O změně pozic jednotlivých legionářů toho moc nevíme, ale
jistě již někteří bojovali proti Rakousku v roce 1917 u Zborova,“
vypočítává Vlastislav Kracík. Při
různých výročích v době dvacátých a třicátých let minulého
století v obci probíhaly vzpomínkové oslavy na vznik Československa. Při této příležitosti
se také vzpomínalo na legionáře. „Byli považováni za hrdiny
těchto událostí. Schránka s prstí byla uložena 17. července
1927 u příležitosti 10. výročí
bitvy u Zborova. Uložil ji spolek,
ve kterém se sdružili legionáři
pod názvem Jednota čsl. obce
legionářské Opatovice nad Labem a okolí,“ uzavírá Kracík.
 Vyšlo v 5plus2 Pardubicko

dne 1.8. 2014 (upraveno)
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Odkládejte
vysloužilé elektrospotřebiče
na místa zpětného odběru!

• Můžete je odevzdat prodejci
při koupi nového spotřebiče
• Odevzdejte je na sběrný dvůr
• Využijte mobilních sběrných míst
– informujte se na obecních úřadech
• Další možnosti pro odevzdání
naleznete na www.elektrowin.cz

Víte, že díky recyklaci elektroodpadu se do přírody nedostává
velké množství nebezpečných látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy, plasty a jiné materiály
(sklo či beton), které se díky recyklaci dají znovu využít?

www.elektrowin.cz
EW-bydleni-A4-tisk.indd 1

18.4.12 23:04
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OBRAZEM - POZVÁNKY NA PŘIPRAVOVANÉ AKCE

Tentokrát využijeme naši rubriku Obrazem pro pozvánky na připravované akce. Snímky jsem použili z těch minulých. První srpnovou sportovně-vzpomínkovou akcí je Memoriál Mirka Kohouta konaný pravidelně začátkem měsíce na fotbalovém hřišti.

Další akcí v srpnu je házenkářský 32. ročník Memoriálu Jaroslava Dne 20. září od 8.00 hodin se na tenisových kurtech koná Memoriál Františka Vrby
Dostála a Karla Dvořáka konaný 16. 8. na hřišti v Pohřebačce.
ve čtyřhře. Přihlášky přijímá do 10. září Vladimír Madej na telefonu 723 343 539.

Již více než deset let se koná recesistická akce Tour de Opatovice nad Labem. Cyklistický závod starých velocipédů, vítán je historický kostým, startuje
o prvním zářijovém víkendu. Podrobnou pozvánku přineseme v dalším čísle nebo na webových stránkách obce.

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 1. 8. 2014. Tisk a distribuci zajišťuje Obecní úřad Opatovice nad Labem. Redakční uzávěrka příštího
čísla bude 29. 8. 2014. Vaše příspěvky, náměty a názory můžete předat na obecním úřadu, vhodit do schránky u vchodu do budovy nebo zaslat na email: redakce@opatovicenadlabem.cz.

