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Soud „zrušil“ značku. Chaos pokračuje

Běžný výjev z křižovatky u benzinové pumpy. Mezi auta projíždějící obcí se snaží vklínit řidiči, často i nákladních aut, mířící od Vysoké a Hradce.

Po žalobě Hradce a Vysoké
byl zrušen zákaz odbočení
z tohoto směru. Do Opatovic se tak dál valí auta.
Umístění značky se bude
znovu projednávat.
S velkou slávou přivítali starosta Vysoké nad Labem Jiří
Horák a hradecký náměstek
primátora Jindřich Vedlich rozsudek soudu o zrušení zákazu
odbočení vpravo ze směru Od
Vysoké. „Rozum konečně zvítězil,“ nechal se slyšet starosta
Vysoké. A tak opět mohou auta
vjíždět do slepé ulice a projíždět přes pozemek čerpací stanice a přidat ještě větší „dardu“
dopravě v centru Opatovic.

„Naštěstí to není rozhodnutí
definitivní. Je ještě šance s tím
něco udělat. Bude zahájeno
nové řízení,“ uvedl starosta
Opatovic Pavel Kohout po doručení rozsudku Krajské soudu v Hradci Králové - pobočka
v Pardubicích. Ten na základě podání žaloby statutárním
městem Hradec Králové a Vysokou nad Labem zrušil opatření obecné povahy - umístění
dopravní značky zákaz odbočení od Vysoké do Opatovic.
„„Důvodem pro zrušující výrok bylo, že krajský soud shledal procesní pochybení Magistrátu města Pardubic v tom, že
nebylo dostatečně vypořádáno
stanovisko Policie ČR,“ uvedl Michal Bouška z advokátní

kanceláře, s níž obec Opatovice na „kauze dopravní značka“ spolupracuje. „Ohledně
samotné přípustnosti takového
řešení dopravní situace krajský
soud pouze obecně konstatuje
potřebu řádného odůvodnění
a vážení všech souvisejících
zájmů. K věcnému hodnocení
zrušeného řešení tedy krajský
soud nepřistoupil,“ konstatuje
Bouška.
Co to tedy znamená? „Vše se
vrací na začátek. Pardubický
magistrát zahájí nové řízení,
snad zafunguje i zdravý rozum.
Zájem řidičů, ať už z Vysoké,
Hradce nebo jen projíždějících,
nebude postaven nad životní
podmínky lidí u nás v obci,“ věří
starosta Kohout.

Slovo starosty
Vstávám poměrně brzy, a tak
to, co vídám každé všední ráno
kolem benzinové pumpy, mě
dost děsí. Mezi auta projíždějící průtahem obcí, a že jich není
málo, se pokouší vklínit štrúdl
řidičů jedoucích kolem stojanů nebo dokonce v protisměru
okolo. Takhle to už dál nejde.
Musí se stát nějaká tragédie, aby
si to někdo uvědomil? Jdeme
do dalšího kola
o nápravu. Snad už
bude poslední!



Ing. Pavel
Kohout
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Budovy školy propojí centrální pavilon
Letos na zahájení školního
roku pršelo. Tradiční ceremoniál přivítání prvňáčků na nádvoří základní školy se tedy
nemohl uskutečnit a nové žáky
čekala „mokrá“ verze v jejich
třídách. Nejen řešení podobných akcí, ale hlavně zcela
jiný hygienický a bezpečnostní
režim, včetně bezbariérového
přístupu, by měla přinést zvažovaná dostavba a rekonstrukce školy.
„Během letošního léta proběhly v areálu školy rekonstrukce vodovodu, kanalizace,
rozvodů topení a rozvodů teplé
vody. Vše se podařilo stihnout
v předtermínu. Poslední týden
prázdnin se již ve škole žádná
stavební firma nepohybovala a učitelé se mohli chystat
na nový školní rok poměrně
v klidu,“ říká starosta Pavel
Kohout. Celkem za výměnu
sítí obec zaplatila 2,8 milionu
korun.
Na několikanásobně větší částku přijdou zvažované
úpravy celého areálu. „Současný stav školního areálu
odpovídá době jeho vzniku
s tím, že byly provedeny úpravy stávajících budov k zajištění
provozu po technické stránce.
Dispoziční schéma stávající
školy ale vykazuje nedostatky,
které je nutno řešit na základě

jasné koncepce jako celku,“
míní starosta.
Obec proto nechala zpracovat studii dalšího rozvoje školy
tak, aby jednotlivé části byly
realizovány postupně a navazovaly na sebe, aniž by bylo
potřeba bourat nebo přestavovat na objektech původních.
Jedním z největších problémů současné podoby areálu
je nevyhovující řešení šaten.
Dále pak přecházení mezi jednotlivými pavilony (včetně stravování) venkovním prostorem,
což je cítit zvláště během podzimu a zimy. Škola nesplňuje
také obecné normy pro bezbariérový přístup.
První z možných etap postupu je vybudování centrálního

Ve volbách se utkají
kandidáti čtyř stran

Kolem průtahu to půjde bezpečněji

Pro letošní komunální volby,
které se konají 10. a 11. října,
jsou pro Opatovice nad Labemzaregistrovány čtyři kandidátní
listiny. Ve volbách se utkají
kandidáti navržení Komunistickou stranou Čech a Moravy,
Sdružením nezávislých kandidátů OPATOVICE PODLE
VÁS, Sdružení nezávislých
kandidátů - SPOLEČNĚ K ŘEŠENÍ a poslední ve výčtu kandidátek evidovaných pardubickým Magistrátem je Sdružení
nezávislých kandidátů Opatovic a Pohřebačky. V roce 2010
kandidovalo ve volbách v Opatovicích celkem šest subjektů.

Jedním z opatření pro zmírnění dopadu nárůstu automobilové dopravy přes obec je úprava
a dobudování chodníků kolem
průtahové komunikace. V lokalitě od obecního úřadu směrem
na Pardubice proto probíhá budování chodníků.
„Rekonstrukce
chodníků
na Pardubické je náročná záležitost, a tak děkujeme obyvatelům
této části obce za shovívavost
a ochotu při přípravě a realizaci
stavebních prací,“ uvedl starosta
obce Pavel Kohout.
Úpravy v Pardubické ulici
jsou největší letošní investiční
akcí v obci podpořenou dotací.

pavilonu. Ten kromě hlavního
vchodu do školy skýtá i prostor pro šatny. Mezi jednotlivými pavilony, včetně jídelny,
by pak bylo možno přecházet
bez znečišťování pavilonů venkovní obuví, jako je tomu nyní.
Bezbariérový pohyb po celé
škole umožní prosklený výtah.
Centrální pavilon je navržen
z hlediska současných potřeb
a s ohledem na ekonomické
možnosti jako dvoupodlažní.
V patře jsou umístěny učebny
včetně doprovodného provozu.
Výtahová šachta je ale plánována o patro vyšší a statika objektu řešena tak, aby umožnila
snadnou nástavbu jednoho
podlaží pro případ, že by v budoucnu nastala potřeba zvýše-

ní počtu učeben.
Druhou etapou je případná
výstavby tělocvičny - sportovní
haly. Její řešení umožňuje zcela nezávislý provoz pro školu
i pro veřejnost ve stanovených
hodinách. Na halu proto navazuje, zcela od žáků oddělené,
parkoviště osobních aut. Třetí
etapou je realizace venkovního
sportovního areálu školy.
Po svém dokončení by měl
areál zajišťovat veškeré potřeby pro školní výuku a další
služby pro veřejnost v oblasti
vzdělávání a sportovních aktivit. Financování projektu se
neobejde bez podpory státních či regionálních dotačních
programů nebo z evropských
fondů.

Studie rozvoje základní školy navrhuje zastřešit část nádvoří centrálním pavilonem a také vylepšit sportoviště.

Téměř 7,4 milion korun získaly
Opatovice ze Státního fondu
dopravní infrastruktury, zbylých

dva a půl milionu dokryje úvěr.
Práce musí být hotovy do konce letošního roku.

Úpravy v Pardubické ulici mají zvýšit bezpečnost pohybu podél silnice.
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Proměna některých míst naší obce

Kdysi patřila Bačinova vila k výstavním budovám Opatovic. Léta chátrající stavba se nyní pomalu mění v atraktivní bytový dům.

Velkou proměnou prošlo házenkářské hřiště v Pohřebačce. Kvalitní povrch ocenili před nedávnem také účastníci prestižního Mezizemského utkání.

A na závěr škola. Prostor před hlavním vstupem má novou dlažbu a lavičky. Do budoucna se má změnit i nádvoří, které zakryje centrální pavilon.
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Cena za zpravodaj? O dvě třetiny méně
Číslo obecního zpravodaje,
které právě právě čtete, je již
čtvrté od obnovení jeho vydávání letos na jaře. Ačkoliv
s ním ještě nejsme úplně
spokojeni, trápí nás stále
poměrně dlouhá doba mezi
redakční uzávěrkou a dnem,
kdy ho najdete ve své schránce, již můžeme trochu bilancovat. Už jen proto, že náklady
na propagaci obce nejsou přes
300 tisíc korun ročně tak, jako
tomu bylo dříve.
Důvodem, proč bylo vydávání zpravodaje před více než
dvěma lety zastaveno, byla
cena projektu. Předpokládané
náklady na vydávání zpravodaje v roce 2012 měly být téměř
230 tisíc korun. Příprava každého měsíčníku měla přijít (na
mzdách redakční rady a grafika) na deset a půl tisíce korun.
K tomu zhruba dalších téměř
devět tisíc korun měsíčně stál
tisk. Každé z jednoho tisíce vydávaných čísel o osmi stranách
tedy přišlo obecní pokladnu
na 23 korun.
Tyto skutečnosti vedly k tomu,
že se Rada obce na začát-

Obecní zpravodaj začal znovu vycházet na jaře opět
v měsíčním intervalu. Případné návrhy a připomínky vítáme.

ku roku 2012 rozhodla změnit
frekvenci vydávání z měsíčníku na čtvrtletník. To se ale nesetkalo s pochopením redakční
rady zpravodaje vedené
panem Radkem Šejvlem. Ta trochu demonstrativně odstoupila.
Dlouhou dobu trvalo,
než se podařilo najít řešení, jak zpravodaj vydávat i nadále jako měsíčník
bez tak vysokých nákladů.
Přesto, že většina domácností má internet, jsou mezi
námi tací, kteří si s ním stále
příliš netykají. Mají raději papírovou verzi a chtějí vědět,
co se v naší obci děje a nebo
chystá.
Po zeštíhlení redakční rady
jsme schopni konstatovat, že
i měsíčně vydávaný zpravodaj
nás stojí o dvě třetiny méně
než před dvěma lety. Navíc tisk
pojme paušál od dodavatele kopírky, který by obec stejně uhradila. Úspory přinesla i změna
správy webu. Jsem rád, že jsme
ušetřili. Každá koruna se počítá.

Za redakční radu
Pavel Kohout

Nová ordinace začne sloužit asi po Novém roce
Již několik měsíců zejí prázdnotou prostory pro novou ordinaci praktického lékaře MUDr.
Petra Horáčka. Pokud se mu
během podzimu podaří místnosti v obecní knihovně upravit,
dočkají se pacienti dostupnější
ordinace bez množství schodů,
jako tomu bylo dosud.
„Již v dubnu jsme vyzvali
pana doktora Horáčka k tomu,
aby si nechal udělat nabídku
od stavební firmy na úpravy
prostor a do nové ordinace se
poté nastěhoval,“ říká starosta
obce Pavel Kohout.
Pro novou ordinaci vyčlenila
obec prostory v přízemí obecní knihovny. Ty jsou dostupnější než současná ordinace
ve Společenském domě.
„Velkým plusem nové ordinace je, že k ní nevede více
než padesát schodů jako do té

dnes využívané. Navíc jsme
vstup osadili pojízdnou plošinou, na kterou jsme získali
dotaci. Při využití plošiny musí
lidé se sníženou pohyblivostí v závěru překonat už jen tři
schůdky a budou v ordinaci. Už
to je, myslím, velké zpříjemnění návštěvy praktického lékaře,“ míní starosta.
Podle starostových informací
by stavební práce měly začít
v říjnu a ke stěhování by mohlo
dojít třeba již v prosinci.
„Je možné, že se občané dočkají vylepšené a lépe dostupné ordinace už třeba po Novém
roce,“ uzavírá starosta Pavel
Kohout.
O tom, kdy ke stěhování ordinace MUDr. Horáčka dojde,
vás budeme včas informovat
ve zpravodaji nebo na webových stránkách obce.

Ordinace, kterou MUDr. Petr Horáček otevře v budově obecní knihovny, je
dostupnější také díky plošině pro hůře pohyblivé spoluobčany.
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ČS do domu, a. s.
Pomůžeme Vám s řešením Vašich financí
kdekoliv a kdykoliv
Kdo jsme?

Efektivní zhodnocení finančních prostředků:

Jsme společnost 100% vlastněna Českou spořitelnou.
Nabízíme profesionální finanční poradenství, osobní
přístup a možnost sjednat si schůzku v místě a čase
podle představ klienta.

– zhodnocení finančních prostředků (účty, spoření,
investování, hypotéky, pojištění, …),
– řada produktových akcí a zvýhodnění, jejich aktuální
výčet vždy naleznetena www.csdodomu.cz.

Naše poslání, náš cíl?
Naším cílem je poskytnout klientům po celé České
republice pomoc se širokou paletou produktů a služeb
finanční skupiny České spořitelny a skupiny Vienna
Insurance Group. Naši specialisté jsou připraveni
nabídnout finanční poradenství a servis stávajícím
i novým klientům v místě a čase dle jejich požadavků
a potřeb.

S čím Vám můžeme pomoci?
Otázka bydlení:

Kontakt

– koupě nemovitosti,
– refinancování stávajících úvěrů z jiných bankovních
institucí za lepších podmínek,
– rekonstrukce bytových jednotek, nemovitostí,
včetně nemovitostí určených k rekreaci.

V případě zájmu kontaktujte finančního
poradce společnosti ČS do domu, a. s.,
Petra Roudného, tel. 732 454 222, e-mail:
petr.roudny@ext.csdodomu.cz.

Komplexní pojištění:

Zaujala Vás naše nabídka komplexního finančního
poradenství a chcete se stát součástí týmu
ČS do domu, a. s. ? Právě teď hledáme vhodné
kandidáty na pozici Exkluzivní finanční poradce.
Více informací o této pozici Vám rád sdělí Petr Roudný
nebo je naleznete na www.csdodomu.cz.

– životní pojištění, neživotní pojištění
(majetkové pojištění),
– revize stávajících smluv podle aktuální životní
situace klienta.

Služby až k vám domů
Jste klienty České
spořitelny?
Nemáte
čas chodit na pobočku? Tak využijte novou
službu České spořitelny - ČS do domu, a.s.!
Přijedeme
za Vámi,
kam budete chtít. Pokud budete řešit fixaci
hypotéky, potřebujete
řešit úvěr na bydlení
či větší půjčku třeba
na nové auto. Chcete
spořit na důchod, změnit nevýhodnou pojistku či sepsat novou pojistku – na dům, byt, či
úrazové nebo životní
pojištění?

Chcete poradit se stavebním spořením či jenom poradit s internetovým bankovnictvím
nebo změnit trvalý
příkaz, podat jednorázový příkaz, zkrátka cokoliv? Jsme tady
pro Vás!
Pokud nejste klienty
České spořitelny a jste
s nespokojeni se svojí
bankou – i pro Vás zde
jsme připraveni.
Využijte tuto novou
službu a uvidíte, že
budete spokojeni.

Chcete pracovat u nás?
Tak zavolejte nebo pište!
Kontakt: telefon 732 454 222
e-mail: petr.roudny@ext.csdodomu.cz

Recyklací vysloužilých elektrozařízení...
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Odevzdávat vysloužilá elektrozařízení
na místa zpětného odběru se opravdu vyplatí!
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OBRAZEM 

Dne 23. srpna oslavila své 90. narozeniny paní Marie
Dvorská. Gratulujeme a přejeme hodně zdraví a pohody.

Kadeřnictví Zlatuše Růžičkové otevřelo od 1. září novou provozovnu v lékařském domě (za
lékárnou).

O první zářiové sobotě vyjeli fandové cyklistiky na již 11. ročník cyklistického závodu historických kol Tour de Opatovice nad Labem.
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