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Dětem z mateřinky slouží nové hřiště

Projekt nového hřiště mateřské školy měl za cíl dostat přírodu do zahrady
a děti do přírody. Jednotlivé prvky jsou voleny tak, aby probudily zájem
o pozorování přírodních procesů a umožnily získat informaci na základě
zkušenosti. Herní prvky a modelace terénu máji povzbudit pohyb, pomoci
zdokonalovat motorické dovednosti, obratnost a smyl pro balanc. Koncept
přírodního hřiště má dětem nabídnout celou řadu nových podnětů.

Žáci mateřské školy dostali krátce po začátku letošního
školního roku velký dárek nové hřiště.„Herní sestavy byly
vybírány s vedením mateřské
školy tak, aby odpovídaly jednotlivým stupňům. Každý má

Slovo
starosty

svou sekci, odpovídající věku
a schopnostem dětí. Celková úprava hřiště vyjde na 1,5
milionu korun, obec díky dotaci Státního fondu životního
prostředí z fondu soudržnosti
zaplatila ze svého pouze 150

tisíc korun,“ říká starosta obce
Pavel Kohout. Cílem projektu
byla přeměna stávajících venkovních prostor mateřské školy
tak, aby sloužily k environmentálnímu vzdělávání, výchově
a osvětě, podporovaly u dětí

pravidelný pobyt v přírodním
prostředí a zdravý kontakt s rizikem. Úpravy řešili modelaci
terénu, výsadbu stromů a keřů,
umístění nových herních prvků
z přírodních materiálů. Vznikl
i altán pro letní výuku venku.

Chci touto cestou poděkovat
všem obyvatelům Opatovic
nad Labem a Pohřebačky, kterým není osud naší obce lhostejný, že si udělali čas a přišli
k volbám. Gratuluji také všem
zvoleným zastupitelům.
Být zvolen do obecního za-

stupitelstva je hlavně závazek.
Zodpovědnost nejen vůči všem
těm, kteří nám věří a dali svůj
hlas, ale samozřejmě i k ostatním obyvatelům obce.
Někdy je velmi těžké skloubit představy všech o tom, jak
se má konkrétní krok udělat,

a průnik všech názorů a požadavků se hledá obtížně.
Věřím ale, že se nám bude
dařit v budoucnu najit taková
řešení, která budou přínosná
pro obec a s nimiž se ztotožní
většina jejích obyvatel.


Ing. Pavel Kohout
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Úpravy Pardubické se chýlí ke konci

Ačkoliv se budování a obnova chodníků (i dalších dopravních prvků v Pardubické ulici
směrem od obecního úřadu až
na okraj obce směrem k velké
kruhové křižovatce) neobešlo bez některých překvapení,
do 10. listopadu by mělo být
kompletně hotovo.
„Hlavní stavební práce již
prakticky skončily. Začalo se se
zametat a řešit nápravy drobných škod, jako jsou obrubníky
vylámané neukázněnými řidiči
a podobně,“ popsal starosta
Pavel Kohout začátkem tohoto
týdne situaci na stavbě.

Celý projekt úpravy a dobudování chodníků kolem průtahové
komunikace je jedním z opatření pro zmírnění dopadu nárůstu automobilové dopravy přes
obec
V lokalitě od obecního úřadu
směrem na Pardubice proto od
léta budujeme chodníky, upravujeme vjezdy a také zálivy pro
zastávky linkových autobusů.
Upraveno bylo také vodorovné dopravní značení.
„Rekonstrukce
chodníků
na Pardubické byla náročná
záležitost, a tak děkujeme obyvatelům této části obce za sho-

vívavost a ochotu při přípravě
a realizaci stavebních prací.
Docházelo k velmi vstřícným
jednáním a rychlé dohodě hlavně o úpravách vjezdů na jejich
pozemky, což bylo prospěšné
oběma stranám,“ uvedl starosta obce.
Jako každá rekonstrukce se
ani práce v Pardubické ulici
neobešly bez nečekaných problémů.
„Na několika místech byla poškozená dešťová kanalizace
natolik, že jsme přistoupili k její
výměně. Bylo to na více než
dvou stech metrech. Překva-

pivě mělko, necelých dvacet
centimetrů pod povrchem, byla
uložena i stávající kabelová
síť. Ta musela být proto před
položením dlažby přemístěna
do odpovídající hloubky,“ sdělil
starosta.
Úpravy v Pardubické ulici jsou
letos největší dotací podpořenou investiční akcí.
Téměř 7,4 milionu korun získaly Opatovice ze Státního
fondu dopravní infrastruktury,
zbylých dva a půl milionu dokryje přijatý úvěr. Práce proto
musely být hotovy do začátku
listopadu.

Výsledky komunálních a senátních voleb 2014
Do zastupitelstva obce kandidovala letos celkem čtyři uskupení, která soupeřila o 15 mandátů. Opatovice a Pohřebačka
mají celkem 1928 voličů a tři
volební okrsky. K volbám přišlo
994 voličů, volební účast byla
51,56%, počet platných hlasovacích lístků činil 993.
Výsledky sečtené za všechny
tři okrsky jsou následující: SNK
OPATOVICE PODLE VÁS 6099 hlasů (44,57%); SNK SPOLEČNĚ K ŘEŠENÍ - 3694
hlasů (26,99%); SNK Opatovic a Pohřebačky - 2559 hlasů
(18,70%) a KSČM -1331 hlasů
(9,72%).

V novém zastupitelstvu obce
tedy zasednou:
■ za SNK OPATOVICE PODLE
VÁS - Pavel Kohout, Ing., 46
let, starosta, Jiří Drahoš, Ing, 64
let, auditor, Blanka Krčmářová,
PaedDr., 53 let, zástup. ředitele
základ. školy, Jiří Bittner, 53 let,
zámečník, Radek Baier, 41 let,
podnikatel, Jana Nikšová, Ing.,
51 let, stavební technik, Jan Vašata, Ing., 41 let, projektant
■ za SNK - SPOLEČNĚ K ŘEŠENÍ - Radek Šejvl, DiS., 34 let,
fin. konzultant, Ivo Menčík, 61
let, důchodce, František Kočí,
Ing., 41 let, výv. inženýr, Milada
Langová, 49 let, soc. pracovník

■ za SNK Opatovic a Pohřebačky - Jaroslav Procházka,
Ing, 65 let, místostarosta, Josef
Půlpán, 60 let, živnostník, Tomáš Nikš, Mgr., 28 let, advokát
■ za KSČM - Josef Dostál, 62
let, kameník
Ustavující zastupitelstvo se
koná 6. listopadu od 17 hod.
Po šesti letech jsme mohli v letošním roce opět volit do Senátu
Parlamentu ČR a po 4 letech
také do Zastupitelstva obce
Opatovice nad Labem.
Do Senátu Parlamentu ČR
kandidovalo celkem 7 kandidátů. Opatovice a Pohřebačka mají
celkem 1927 voličů a tři volební

okrsky. K volbám přišlo 667 voličů, volební účast byla 34,61%,
počet platných hlasovacích lístků činil 626.
Výsledky sečtené za všechny
tři okrsky: Antl Miroslav, JUDr.
(ČSSD) - 288 hlasů (46,00%);
Cempírek Václav, prof. Ing.
Ph.D. (TOP09+STAN) - 93 hlasů (14,85%); Sádovský Petr
(ANO 2011) - 76 hlasů (12,14%),
Řehák Luboš (KDU-ČSL) - 48
hlasů (7,66%), Lukášek Josef,
PaedDr. (KSČM) - 46 hlasů
(7,34%), Kučera Roman, Ing.
(Piráti) - 43 hlasů (6,86%) a Hlavová Soňa, MUDr. (SPO) - 32
hlasů (5,11%).
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Sběrný dvůr má plot, kontejnery zatím ne
Areál sběrného dvora má sice
nový plot, ale to nejdůležitější
- kontejnery pro různé sbírané a následně odevzdané či
odprodané komodity - v něm
zatím chybí. Výběrové řízení
na jejich dodávku bylo již podruhé zrušeno. Přesto vedení
obce věří, že projekt do konce
roku rozběhne.
„Máme velkou smůlu a potýkáme se s administrativními
problémy,“ přiznává starosta
obce Pavel Kohout. „Výběrové
řízení muselo být opět zrušeno
a bude vyhlášeno třetí, protože
dodavatelé nedodrželi v nabídce maximální stanovenou
cenu. Doufáme, že se podaří
vše vysoutěžit a zrealizovat
do konce roku, abychom poté
mohli požádat o vyplacení dotace,“ věří starosta.
Obec chce v rámci realizace
projektu pro rozšíření mobiliáře sběrného dvora nakoupit
celkem dvacet šest kusů kontejnerů. Ty mají být umístěny
v již vyčištěném a nově oploceném areálu. Celý systém
má v budoucnu přinést úsporu
v nakládání s odpady. Na sběrném dvoře bude možno dále
třídit většinu odpadu, který jinak končí ve velkoobjemových
kontejnerech. Jejich odvoz
a likvidace v nich umístěného
dopadu je totiž poměrně drahá.

Pečlivé třídění komunálního odpadu je jednou z cest jak lze nezvyšovat, nebo případně i snížit výši poplatku za
svoz a likvidaci odpadu. Napomoci má i nový sběrný dvůr, kde bude možno odpad dál třídit a suroviny odprodat.

„Vše si po spuštění sběrného dvora sami roztřídíme, a co
půjde, dále prodáme. Tím se
nám sníží náklady na provoz
sběrného dvora, na který občané přímo nepřispívají. Vše je
hrazeno z obecního rozpočtu.
Za ušetřené peníze můžeme
rozšířit třeba místa na ukládání
odpadu nebo by se to mohlo
promítnout do snížení poplatku
za svoz a likvidaci komunálního
odpadu,“ tvrdí starosta Kohout.

Dosud je strategie odpadového hospodářství v obci založena na tom, že lidé platí
za odpad, který vyprodukují.
„Otázkou je, kolik toho vyprodukují a jak často je třeba odpad svážet. Zatím se držíme
svozu jednou za 14 dní, byť je
finančně nákladný. Posunutí
na měsíční interval je z hygienických důvodů nevhodné. Zatím nevíme, jak to jinak vyřešit.
Ukáže se, jaké budou výnosy

z komodit tříděných na novém
sběrném dvoře, a poté to nějak
vyhodnotíme,“ řekl starosta.
Na oplocení a vybavení sběrného dvora získala obec dotaci
1,3 milionu korun, 150 tisíc šlo
z jejího rozpočtu. Z důvodů maximálního zamezení krádežím
bude zároveň oplocení vybaveno dvěma řadami ostnatého
drátu. Areál bude vybaven i počítačovým systémem pro potřeby obsluhy a lepší kontrolu.

Vyrazte na poslední Čaje o páté či nový muzikál
Obec Opatovice nad Labem
pořádá letos poslední Čaje
o páté, určené nejen těm dříve
narozeným. Akce se uskuteční
v pondělí 10. listopadu od 17
hodin v sále Společenského
domu. Vystoupí osvědčený
kvartet z Pardubic – Čtveráci,
kteří nabídnou nejen melodie
k poslechu a tanci, ale i trochu

humoru, a návštěvníci si s nimi
budou moci zazpívat známé
písničky. Protože však návštěvnost této periodické akce mírně poklesla, budou tyto Čaje
o páté do odvolání poslední,
a to nejen v tomto roce
O co však zájem stoupá, jsou
návštěvy rozmanitých pražských i mimopražských divadel. Posledního října vyrazilo
do Divadla Radka Brzobohatého dvaačtyřicet našich spoluobčanů, a do Brna do Divadla
Bolka Polívky na populárního
Garderobiéra se chystá přes
dvacet občanů Opatovic.
Posledním letošním téměř

Výběr nejbližších akcí

předvánočním divadelním zájezdem bude návštěva Divadla
Hybernia a shlédnutí výpravného muzikálu Sněhová královna.
Přihlášky budou k dispozici
na pokladně obecního úřadu
nebo v obecní knihovně od 10.
do 27. 11. 2014. Cena zájezdu
i s dopravou je 490 Kč.
Muzikál je vhodný i pro děti.

10. 11. ČAJ O PÁTÉ - (Společenský dům v Opatovicích)
14. 11. PŘEDNÁŠKA 1968,
1969 V BARVÁCH ŠEDI +
VERNISÁŽ VÝSTAVY OD
TANKŮ K HUSÁKOVI (Společenský dům v Opatovicích)
15. 11. DIVADELNÍ FESTIVAL ČTRNÁCT DNŮ PROTI
TOTALITĚ 2014 - představení
MARYŠA (Společenský dům
v Opatovicích)
17. 11. DIVADELNÍ FESTIVAL ČTRNÁCT... - představení HUSIČKA (Společenský
dům v Opatovicích)
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OBRAZEM 

Poslední zářiový víkend se uskutečnil Pohřebačský jarmark. Vedle ukázek řemesel, představení škol a bohatého kulturního programu byla součástí akce i výstava o historii obce.

Areál sportovního
klubu AFK Opatovice nad Labem
hostil 23. října přátelské mezistátní
utkání fotbalových
mužstev do 18 let
Česká
republika
versus SKOTSKO.
„Domácí“ svěřenci
trenérů Pavla Malury a Pavla Hoftycha
prohráli v Opatovicích 2:3 a neodčinili
tak předchozí nezdar 0:2.
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