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Průmyslová hala vyvolala emoce
a trestní oznámení
Plánovaná výstavba velké
průmyslové haly v jižním
katastru obce vyvolává v
některých občanech Opatovic n. L. a Čeperky tak
silný odpor a silné emoce,
že podali na starostu Pavla Kohouta trestní oznámení, kterým se teď bude
zabývat Police ČR.
Obecní zastupitelstvo v minulosti schválilo ve svém územním plánu změnu funkčního využití některých pozemků v jižní
části opatovického katastru,
označených v územním plánu
jako zóna Z28.
V době schvalování nebyly
proti tomuto záměru vzneseny
žádné připomínky, a to jak ze
strany občanů obce Opatovice
nad Labem, tak ani zastupitelstva obce Čeperka. Nejasnosti,
nebo spíše neinformovanost,
které možná výstavba průmyslové haly vyvolaly, rozbouřily
doposud klidnou hladinu veřejného mínění obou sousedících
obcí až v poslední době. Došlo
to tak daleko, že bylo na starostu obce Opatovice nad Labem
Pavla Kohouta podáno trestní
oznámení. Vedení obce Opatovice nad Labem s Policií ČR
plně spolupracuje a poskytlo
jí veškeré dokumenty, které s
trestním oznámením souvisejí.

Není naším cílem obhajovat
plánovanou stavbu nebo naopak se stavět na stranu kritiků
projektu, ale poskytnout občanům v co největší míře všechny
informace, související s výstavbou haly, a to zcela pravdivě.
Spis obsahující vyjádření všech
institucí, které obec eviduje
a které se k dané plánované
stavbě průmyslové haly vyjádřily, čítá více než 1000 tištěných

stran. Veškeré tyto dokumenty
byly předány Policii ČR. Veřejně přístupné dokumenty byly
převedeny do elektronického
formátu PDF a zároveň vloženy do úložiště nových webových stránek obce. Přiloženy
budou i dokumenty a vyjádření
k petici „Stop Průmyslovému
parku Opatovice nad Labem.“
Tyto dokumenty si budou moci
všichni zájemci prostudovat na

webových stránkách obce, kde
budou rozděleny do příslušných tematických složek.
Je na každém, aby si po prostudování dokumentů udělal
vlastní obraz, a to bez zbytečných emocí a vyhrocených argumentů.
O výsledku šetření Policie
ČR vás budeme informovat v
dalším čísle zpravodaje a na
webových stránkách obce.

Slovo starosty
Anglické slovo Hoax je nebezpečná řetězová zpráva, nesoucí poplašné poselství skrze lživé, zkreslené nebo polopravdivé
informace. Co z toho nejlépe vystihuje zprávu šířící se Opatovicemi n. L., že je mateřská škola obsazena a další děti
nepřijímá? Že stávající vedoucí samoobsluhy v Pohřebačce končí a obchod bude zavřen? Neověřené a lživé informace
o výstavbě průmyslové haly? Chce být ten, kdo je vymýšlí nebo šíří zajímavým pro své okolí? Těžko říci, ale ještě těžší je
rychle na takové a podobně nepodložené informace reagovat a vyvrátit je, než napáchají škodu. Nemusí se vždy jednat
jen o výše zmíněné. Nepodložené informace, polopravdy i vyložené lži se dokáží šířit ještě rychleji než covid-19.
Pokud ale budu mít síly, budu proti obecním hoaxům bojovat.
Ing. Pavel Kohout
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Jak jsme se v roce 2020 sběrem elektra podíleli
na ochraně životního prostředí?
Díky svým obyvatelům se obec Opatovice nad Labem může v roce
2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 24,85 tun. Na každého obyvatele tak
připadá 9,57 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek
mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu. Systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin vyčísluje konkrétní přínos obyvatel a vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2020
k úbytku produkce CO2 o 296,58 tun. Toto množství by muselo jinak
pohlcovat celý rok 115 ks smrků.
Nebylo nutné vytěžit 14 569,87 litrů ropy, což obnáší pohonné
hmoty na 545 cest auta z Prahy do Brna po dálnici D1. Došlo také
k úspoře 149 985,20 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 149 986krát. Podařilo se recyklovat 14 295,17 kg železa. Toto množství recyklovaného železa by
bylo možné použít pro výrobu 586 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy.
Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 504,56 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 89 700 1€ mincí, nebo 623,30 kg
hliníku, který by stačil na výrobu 41 554 plechovek o objemu 0,33 l.
Elektrowin v roce 2020 úspěšnou spolupráci s Opatovicemi nad Labem ocenil 15 000,00 Kč ze svého motivačního programu.

Podklady dodal Elektrowin a.s.

Zpětný sběr zářivek a žárovek je rozšířen
EKOLAMP – Kolektivní systém pro zpětný odběr elektrozařízení
upozorňuje občany, že podle nového zákona č. 542/2020 Sb.,
o výrobcích s ukončenou životností se od 1. ledna 2021 vztahuje
zpětný odběr elektrozařízení také na klasické (tj. přímo žhavené)
i halogenové žárovky, a to včetně autožárovek. K výše jmenovaným patří další světelné zdroje jako lineární zářivky, kompaktní
zářivky (= úsporné žárovky), výbojky a LED žárovky. Vysloužilé světelné zdroje můžete odkládat do speciální sběrné nádoby
EKOLAMP, umístěné na sběrném dvoře.
VeP
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Obecní úřad informuje
Upozorňujeme návštěvníky obecního úřadu, že jsou od května 2021
upraveny hodiny pro veřejnost.
Obecní úřad je pro veřejnost otevřen:
v pondělí a ve středu 9:00 – 11:30; 13:00 – 16:30 h
Stejně tak je pro veřejnost otevřena pokladna obecního úřadu.
Podatelna obecního úřadu je otevřena:
v pondělí a ve středu 9:00 – 11:30; 13:00 – 16:30 h
v úterý, ve čtvrtek a v pátek 9:00 – 11:30 h
Novinkou od září 2021 bude možnost uhradit na obecním úřadu veškeré poplatky a nájmy pomocí platebních karet.
Dále chceme všechny obyvatele informovat o tom, že na nových webových stránkách jsou umístěné odkazy na facebookovou stránku
obecního úřadu, kde lze nalézt nejaktuálnější informace o dění v obci: https://www.facebook.com/obecni.urad.opatovice/, dále pak
odkaz pod názvem Opatovická televize, kde jsou na kanálech YouTube video reportáže z naší obce.
Vzhledem k tomu, že jejich počet neustále vzrůstá, byly jednotlivé kanály (playlisty) přehledně rozděleny podle oblastí, kterých se reportáže týkají. Najdete zde tedy playlisty HISTORIE OBCE, ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA, STAVBY V OBCI, KULTURA V OBCI a
VeP
ZPRAVODAJSTVÍ.

OKÉNKO POLICIE
Přehled činnosti Obecní policie v Opatovicích nad Labem za měsíce březen a duben 2021 dává tušit, že se „naši hoši“ nenudili.
Odchyt a převoz zvířat 6x
Asistence rychlé záchranné službě 1x
Poškození cizí věci 1x
Ostatní přestupky řidičů 55x

Řešení nenasazené roušky nebo respirátoru 339x !!!
Neoprávněný zábor nebo poškození veřejného prostranství 10x
Překročení rychlosti 65x

Kromě výše zmíněných, řešila obecní policie ještě další přestupky. Celkem jich v březnu a dubnu nasbírala 492.
Podklady poskytla Obecní policie Opatovice nad Labem

OKÉNKO DO HISTORIE - JAK ŠEL ČAS V MINULÉM STOLETÍ
Tentokrát se posuneme v počátku minulého století o dalších 5 let
a vybereme zajímavé a důležité události let 1906–1910.
11. 1. 1906 složilo slib nové zastupitelstvo a starostou obce byl
zvolen MUDr. Emanuel Nohejl. Zároveň se tak stal i předsedou
místní školní rady.
24. 4. 1906 C. a k. okresní školní rada osvobodila od letní školní
docházky 30 zdejších dětí z důvodu pomoci při práci na poli a v
hospodářství.
13. - 14. 7. 1907 proběhla krajem obrovská průtrž mračen, téměř celé Polabí bylo pod vodou, na několika místech kolem Labe
se protrhly hráze. Vodou byla před žněmi poničena pole s ječmenem, ovsem, a také s bramborami.
„Dne 17. měsíce srpna 1907 přitáhl 30. pluk C. a k. zeměbrany
z Vysokého Mýta do Opatovic, aby si zde na svém pochodu odpočinul. Následujícího dne nabyl tím v osadě naší nikdy nebývalého
lesku. Nejvyšší narozeniny Jeho Výsosti císaře a krále Františka
Josefa I. oslaveny byly třikráte salvami všech praporů. Mše svatá
skončena modlitbou za jeho veličenstvo. O desáté hodině slouženy
byly slavné služby boží, po nichž zapěno Tedeum´ a rakouská národní hymna. Dne 19. srpna odtáhlo vojsko dále k Českému Dubu.“
15. 4. 1908 se na Stromkové slavnosti sešli zástupci obce
a místní školní rady. Na hrázi opatovického náhonu od Opatovic
k Čeperce byla vysázena alej, celkem 85 štěpů. Školní mládež krá-

čela za zvuků písní a na hrázi přednesla básně „Sázejme stromky.“
U příležitosti 60letého panování J. V. císaře a krále Fr. Josefa I.
nazval se sad „Císařským sadem jubilejním.“
8. 3. 1909 byla v Opatovicích založena Republikánská strana
čsl. venkova.
6. 8. 1909 byla zde založena odbočka Ústřední jednoty zemských zřízenců v Království českém.V tomtéž roce postavil František Hejl strojírnu na hospodářské stroje.
1910 proběhlo sčítání lidu, domů a hospodářských zvířat. Opatovice nad Labem vedly v lexikonu obyvatelstva s 1 119 obyvatel
a 123 domy. Dle kroniky zde žilo ve 128 domech 234 rodin. V Pohřebačce žilo v 65 domech 505 obyvatel. Nasčítáno bylo 84 koní,
427 ks hovězího dobytka, 114 koz, 3 ovce, 259 prasat, 2 066 slepic, 270 hus, 61 kachen, 612 holubů a 33 včelích úlů.
8. 9. 1910 „V den narození Panny Marie zabita byla bleskem
žačka V. třídy Emilie Farská, dcera domkáře.“ Aby unikla dešti
a bouři, hnala rychle z pastvy v Polabinách 6 kusů hovězího dobytka. Údery blesku zabily také 4 krávy, které držela na řetězu.
2 telata, která držela na provaze, vyvázla.
Podklady za Letopiseckou komisi dodal Josef Půlpán
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ROZŠÍŘENÍ JÍDELNY A KUCHYNĚ ZÁKLADNÍ
Projekty na další rozšíření školy se rozjely, na
startovní čáře jsou školní
jídelna, zázemí školní
kuchyně, dopravní hřiště
a přírodní učebny.
Do roku 2018 byl areál základní školy tvořen pěti dvoupodlažními učebními pavilony
a samostatným objektem tělocvičny. Pavilony i objekt tělocvičny byly mezi sebou propojeny pouze krytou venkovní
chodbou - ocelovou konstrukcí.
Veškerá komunikace mezi pavilony i tělocvičnou probíhala
přes venkovní prostor. V učebních pavilonech nebyly šatny
žáků, počet tříd byl nedostatečný. Většinu pavilonů propojil
v roce 2019 krásný, barevný
a světlý centrální pavilon C1.
Jeho výstavbou ale rozhodně
modernizace a rozšiřování naší
školy neskončilo. Základní školu v Opatovicích nad Labem

nenavštěvují jen místní děti, ale
je spádovou školou i pro děti
z Hrobic, Čeperky a Libišan.
Počty žáků se stále zvyšují
a zvyšovat budou. Děti potřebují nejen skvěle vybavené
učebny, prostorné a bezpečné
šatny, moderní sociální zařízení, ale také se potřebují
někde v klidu naobědvat. Čím
více strávníků, tím jsou potře-

ba vetší prostory jídelny, a na
přípravu většího množství jídel
i větší kuchyně. Již v minulém
roce jsme vás informovali, že
jednou z nejdůležitějších priorit
obce na rok 2021 je zahájit přístavbu školní jídelny i kuchyně.
Pro novou školní jídelnu bude
přistaven pavilon B2. Kapacita
nynější jídelny - 54 míst je pro
stávající provoz školy nedostatečná. Současné provozní
uspořádání je takové, že fronta
žáků, čekajících na oběd, prochází podél zdi skrz jídelnu,
což snižuje kapacitu prostoru
a zatěžuje jídelnu hlukem. Rozšíření jídelny by mělo tento problém vyřešit. Po přístavbě jídelny se počítá s kapacitou 150
míst, a to na 203 m2. Systém
distribuce jídel (obslužný výdej
a samoobslužný výdej polévky
a nápojů) zůstane zachován.
Samozřejmostí je bezbariérový
přístup do jídelny, a to včetně
toalety před ní.

I kapacita školní kuchyně
vzroste ze současných 350 obědů na 650, v budoucnosti může
jít dokonce o 800 obědů denně.
V nabídce budou dva druhy
hlavního jídla a jedna polévka.
Modernizaci nutně potřebuje
zázemí stravovacího zařízení.
V současné době je zásobování
provozu kuchyně řešeno zcela
nevyhovujícím způsobem – po
venkovním ocelovém schodišti
jsou suroviny ručně vynášeny
do zvýšeného přízemí a odtud
výtahem do skladů v suterénu.
Navržena je dostavba zásobování kuchyně, která zajišťuje
zásobování z úrovně terénu do
vnitřního manipulačního prostoru schodišťové haly a odtud výtahem o půl patra výše do prostoru kuchyně nebo o půl patra
níže do skladů a zázemí. Další
sklady pro zázemí kuchyně jsou
navrženy v prvním patře.
Urbanistické i architektonické
řešení přístavby B2 navazuje

ZELENÁ REZIDENCE - Výstavba 11 rodinných domů, 10 dvojdomů i 4 třípodlažních

Zatím jsou k vidění pouze stroje a výkopy, ale budoucí bydlení pro 55 rodin je v rezervačním systému téměř rozebráno. Všem z okolních rodinných domků,

5

ŠKOLY – PAVILON B2

na stávající budovy areálu základní školy, používá stejných
výrazových i materiálových
prostředků, stejné barevné
řešení jako centrální pavilon
C1, realizovaný v roce 2019.
Vše pro spuštění stavby je již
připraveno, nyní obec čeká na
přidělení dotace.
Dalším záměrem obce je stavba dvou přírodních učeben,
na které je požádáno o dotaci
přes ITI (Integrované územní
investice) Hradecko-pardubické aglomerace. Zároveň je připravena studie na nové oplocení celého školního areálu.

Všechny plány jsou závislé na
úspěšnosti získání potřebných
dotací, bez kterých se tak velké
projekty neobejdou. Předpokládaná cena přístaveb ve škole je
27 702 950 Kč. Obec zažádala
o maximální výši možné dotace,
tj. 20 000 000 Kč.
V plánu jsou i další projekty,
které mají za cíl zdokonalit výuku a pro děti ji učinit zajímavější. Jedním z projektů v areálu
základní školy, který má z hlediska bezpečnosti dětí velkou
důležitost, je výstavba dětského dopravního hřiště. Na hřišti
by měly dopravní návyky zís-

O čem jednala rada obce 8.3.

kávat a procvičovat nejen děti
základní, ale i mateřské školy.
Předpokládané náklady na výstavbu Dopravního hřiště jsou
933 000 Kč. V únoru 2020 byla
na Pardubický kraj podána žádost o dotaci ve výši 400 000 Kč.
Krajský koordinátor BESIP pro
Pardubický kraj zhodnotil projekt dětského dopravního hřiště
kladně. Jeho realizace proběhne o letošních letních prázdninách.
Nelze pominout další veliký
budoucí projekt, který bez dotací nepostavíme, a to uzavření zbývajících volných pavilonů
centrálním pavilonem C2. Jako
s třešničkou na dortu se počítá
s vysazením školního vánočního stromu.
Držme si tedy palce, ať dosáhneme na všechny dotace,
o které jsme požádali a postavíme to, co dává smysl pro
současníky i pro budoucí geneVeP
race.

vila domů byla zjara roku 2021 úspěšně zahájena

které stavební ruch nějakým způsobem omezuje nebo ruší, se developer omlouvá a prosí o schovívavost.

 Schvaluje žádost nájemce Trojan Truhlářství Interiéry
Teams s.r.o., na rozšíření provozu truhlárny o prostor rampy,
který bude nájemcem stavebně
upraven a pověřuje starostu
obce Ing. Pavla Kohouta, aby
vyzval nájemce k předložení
celkového rozpočtu na financování stavebních úprav.
 Schvaluje předloženou upravenou cenovou nabídku na vypracování projektové dokumentace pro sloučené územní a
stavební povolení a provádění
stavby na akci Lávka přes Opatovický kanál, Opatovice nad
Labem od projekční kanceláře
MDS PROJEKT s.r.o., a pověřuje starostu obce Ing. Pavla
Kohouta k podpisu uvedené
Smlouvy o dílo.
 Projednala návrh Lukáše
Martinka, autora kreseb historické architektury na vyhotovení
omalovánek s 10 objekty obce,
stolního čtrnáctidenního kalendáře s 28 kresbami památek
obce, knihy o 40 kresbách se
stručným textem a papírového
vystřihovacího betlému s kulisami Opatovic nad Labem ze
začátku 20. století a schvaluje
vystavení objednávky na vyhotovení omalovánek s objekty
obce a papírového vystřihovacího betlému s kulisami Opatovic nad Labem ze začátku 20.
století.
 Schvaluje předložený návrh
Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající
ve výstavbě vodovodní a kanalizační přípojky pro napojení pozemku parc. č. 396/6,
k.ú. Opatovice nad Labem pro
umístěnou a povolenou novostavbu rodinného domu s kavárnou s vlastníkem pozemku
L. B. a pověřuje starostu obce
Ing. Pavla Kohouta k podpisu
uvedené Smlouvy o zřízení
služebnosti.
 Projednala předložené návrhy starosty obce na možnost
čerpání dotačních titulů z fondů
Ministerstva pro místní rozvoj
ČR pro právnické osoby včetně
obcí, a to na výstavbu pečovatelských bytů, komunitních
domů pro seniory apod. a ukládá starostovi, aby projektový
záměr na výstavbu domu pro
seniory předložil k projednání
zastupitelstvu obce.
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Šest set let od zničení Opatovického kláštera
Koncem dubna letošního roku
jsme si připomněli šest set let od
zničení Opatovického kláštera.
V té době, v roce 1421, husité
napadli Opatovický klášter již
potřetí.
„Nic a nikdo jim nebránil v obsazení kláštera. Nejprve klášter
jistě vyloupili a vydrancovali, pobrali vše, co mělo nějakou cenu,
otevřeli hrobky a znesvětili tak
památku zesnulých. Po chrámu
opatovickém, v rajské zahradě
a ambitu, všude kolem se povalovaly ostatky dávno zemřelých.
Ležely zde v nepořádku kosti
slavných opatů, jako byl Mysloch
a Neplach, dále ostatky markraběte moravského Vladislava
a dalších osobností. Hrůza počínání násilníků nebrala konce.
Nakonec vzplály střechy kostela a klauzury, velkým žárem
pukly zdi, na mnoha místech
po zřícení krovů popraskaly gotické klenby a zřítily se stropy.
Ve dvou konventních věžích se
zvonicemi se tavily zvony, až se
též zřítily k zemi. Vše v okolí zaplavil oheň a dým. Velký a slavný
klášter umíral na následky své
doby. Během jednoho dne byla
totálně zničena trpělivá práce a
umění několika generací. Smutný byl pohled na místa u řeky
Labe, na rodící se jarní přírodu.
Bizarně čněly do výše zdi a zčernalé věže opatovické. Vojsko husitů, tak jak rychle přišlo, stejně
rychle opustilo místo zkázy, přebrodilo Labe u Vysoké a zamířilo k Sezemicím a Podlažicím“.

Vypálení Opatovického kláštera husity v roce 1421

Tak událost vypálení kláštera popisuje text v romantickém duchu
v publikaci „Benediktinský klášter v Opatovicích nad Labem“,
kterou vydal Klub přátel historie
Opatovic nad Labem a Pohřebačky v roce 2006.
Opatovický klášter mužského
benediktinského řádu, který stál
v severovýchodní části dnešního
katastru Opatovic nad Labem,
byl založen na území Čech jako
pátý klášter, mužský čtvrtý, zřejmě v roce 1086 prvním českým
králem Vratislavem II. Klášter
přinesl do naší oblasti již v raném středověku veškerý pokrok.
Působil zde jako nositel křesťanské ideologie, vzdělanosti,
zavádění progresivních technických metod, zejména v zemědělství. Jeho hlavním posláním
byla činnost kolonizační. Roz-

šiřoval zde zemědělskou půdu.
Pro hospodaření na této půdě
svou aktivitou vytvářel podmínky
pro populační rozvoj zde žijícího obyvatelstva. Benediktinský
klášter v Opatovicích nad Labem
dal základ k budoucímu rozvoji
naší oblasti, stanovil místa jednotlivých osídlení a k nim přiléhajících zemědělských ploch.
Začal se vytvářet krajinný ráz,
který již byl stanoven člověkem
pro jeho užitek a potřebu. Jeho
vývoj pak trval skoro celá tři
a půl staletí. Význam, moc a sláva kláštera postupně narůstala
s tím, jak vzrůstal jeho majetek
a bohatství, které se vepsalo do
slavné pověsti o Opatovickém
pokladu.
Předpoklady, které vedly nakonec ke zničení Opatovického
kláštera v roce 1421, byly dány

historickým vývojem. Na přelomu 14. a 15. století nebyly poměry v Českém království pro
vývoj církevních institucí již tak
příznivé, jako za císaře Karla IV.
Český král Václav IV. nedokázal
úspěšně čelit různým politickým
a mocenským vlivům, jejichž
roztříštěnost podkopávala prosperitu v zemi. V životě tehdejší
společnosti se již plně projevovala všeobecná krize politická,
sociální i hospodářská, která
nakonec vedla k vypuknutí husitské revoluce.
V Opatovickém klášteře došlo
k událostem, které dávaly tušit,
že se blíží konec této instituce.
V roce 1415, na začátku listopadu, tak jak uvádějí Staré letopisy
české i příběh z pověsti Opatovický poklad od Aloise Jiráska,
přepadl Jan Městecký z Opočna se svým společníkem Otou
z Bergova Opatovický klášter,
ten vyloupili a opata Petra Lazura umučili k smrti.
Další události nabraly rychlý
spád. Po první pražské defenestraci a smrti Václava IV. v létě
roku 1419 proběhla první vlna
husitských bouří. Jedním z ohnisek husitů se stalo dnešní město
Hradec Králové. Hradečtí orebité napadali především církevní
instituce. Opatovický klášter,
který ležel v těsné blízkosti, se
stal cílem husitů poprvé v prosinci roku 1420. Ozbrojená posádka, kterou si klášter najal, ale
tento útok krvavě odrazila. K dal-

Opatovice nad Labem se konečně dočkají důstojné, ale hlavně plně vybavené

Bourací práce v areálu starých technických služeb byly zahájeny v dubnu letošního roku. Vše jde podle plánu a podle toho, jak rychle výstavba hasičárny postupuje,
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- připomenutí důležité historie regionu

Zidealizovaná podoba Opatovického kláštera na konci 14. století

šímu přepadení kláštera došlo
již v březnu roku 1421. Tentokrát
husité, zřejmě z důvodů nesjízdnosti cest při jarních povodních,
objeli klášter s bojovými vozy ze
západu až k Podůlšanům. Tam
se také v místech Na drahách
strhla bitva. Ozbrojenci kláštera
vyrazili proti Hradeckým a ve
volném poli bránili mnichy opatovické. Ve velkém boji byli husité
opět poraženi.
Posledním útokem, který
skončil zničením kláštera, se

stalo tažení husitského vojska
pod vedením Diviše Bořka z Miletínka. Tak, jak je uvedeno na
začátku tohoto článku, husité
koncem dubna roku 1421 klášter napadli a vypálili. Jednalo
se o část velkého společného
vojska pražských, táborských a
orebských husitů, které v dubnu namířilo vojenskou sílu proti
středním Čechám, Kutné Hoře,
a také východním Čechám.
Rozsah této vojenské operace byl jistě značný, a proto byl

zřejmě i dopředu prozrazen.
Celý opatovický konvent, včetně
opata i ozbrojené posádky si byl
vědom této přesily a rozhodl se
vyklidit pole. Benediktini zachránili co se dalo, vše cenné naložili
na vozy a ustoupili na sever do
Slezska. V Dolním Slezsku, v
dnešním Polsku, ve městě Slezská Středa skončilo tedy jádro
konventu Opatovického kláštera. Až do roku 1535 zde benediktini působili pod vedením
pouze titulárních opatů.

Do dnešních Opatovic nad Labem se již nikdy nevrátili. Nikdy
neobnovili správu svého rozsáhlého majetku a nestali se tak
vlastníky značných příjmů z tohoto majetku. Velkolepé románské a gotické stavby chátraly, po
staletí sloužily jako zdroj materiálu pro stavby v místě i širokém
okolí. Proč nastala tato situace,
proč se po husitských válkách
neobnovila v Čechách opět instituce Opatovického kláštera tak,
jako se to stalo u celé řady dalších klášterů? Odpověď na tuto
otázku je víceméně jednoduchá.
Majetek kláštera byl zapsán
v roce 1436 českým králem Zikmundem Lucemburským vítězi
od Lipan Diviši Bořkovi z Miletínka a jeho rodu. Ten přenesl sídlo
klášterního dominia na Kunětickou Horu, kde si postavil pevný
hrad. O velmi výnosné panství
Opatovického kláštera byl velký zájem. O tom svědčí i další
vlastníci, kterými byli vždy buď
vítězové válek, anebo mocné
šlechtické či panovnické rody.
Ti dobře věděli, kde se nachází
jen ty nejvýnosnější majetky a
měli tu moc je získat. Není jistě náhodné, že v případě Opatovického kláštera po pánech
z Miletínka držel panství po Opatovickém klášteru postupně rod
českého krále Jiříka z Poděbrad,
dále mocný rod Pernštejnů a nakonec vládnoucí rod v Čechách,
Habsburkové. Vlastislav Kracík
Letopisecká komise

hasičské zbrojnice, která bude zároveň další pohlednou budovou obce

budou moci naši hasiči oslavit 140. výroční vzniku sboru dobrovolných hasičů Opatovic nad Labem již v novém, což jim, ale i sobě všichni přejeme.
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Růst obce se musí vyvíjet plánovitě a kontinuálně
s vizemi do budoucnosti
Naší obci se daří plnit
rozvoj obce ve všech
aspektech, které na sebe
navazují. Růst občanské
vybavenosti je naplánován
na desítky let dopředu.
Na výstavbu nových domů
jako je oblast u Panenky, kde
jsou rodinné domy již postaveny,
navazující započatou výstavbu
Zelené rezidence a plánovanou
Citadelu musí zákonitě navazovat dostatečná kapacita mateřské školy, protože právě v těchto
nově postavených domech bydlí
nebo bude bydlet nejvíce rodin
s malými dětmi. S tímto rozvojem se počítalo, a tak bylo zcela
zbytečné děsit v dubnu letošního
roku rodiče malých dětí nepodloženou informací, že je kapacita
místní mateřské školy zcela vyčerpaná a žádné další děti se
nepřijímají.
Na to, abychom zjistili, jak je to
ve skutečnosti s obsazeností MŠ

stačí následující vyčíslení. Nynější kapacita mateřské školy je
138 dětí. Současná obsazenost
je 112 dětí. Z toho je 31 předškoláků, kteří v září 2021 nastupují
do základní školy. Na školní rok
2021-2022 je přijato 49 dětí, volná kapacita je 8 dětí, takže ve
školce máme zatím určitou rezervu. Zatím!
Jinak to bude v následujících
letech. Od září roku 2018 doteď,

což je číselný ukazatel pro nadcházející školní roky, se u nás
narodilo 98 dětí, které tak budou
plnit každoročně MŠ v počtu téměř 40 dětí. Na jednotlivou třídu
se počítá s 26 dětmi, výjimečně
28. Aby v následujících letech
MŠ pokryla požadavky opatovických, libišanských i hrobických
rodičů, bude muset mít v provozu 6 tříd!
S demografickým vývojem a

rozšířením kapacity MŠ se ale
počítalo, stávající budova (ulice
Ke Hřišti) má připravená připojení ke všem inženýrským sítím,
a tak přístavba dalšího patra je
jen otázkou času a financí.
Stejně tak se počítá s tím, že
dnešní školkové děti půjdou do
základní školy. Rozšíření budovy ZŠ o další pavilon, navýšení
kapacity jídelny i kuchyně je ve
VeP
stavu příprav.

V dubnu, květnu a červnu mívají svátek například ...
Miroslava z počátku dubna je na žebříčku popularity na 35. příčce. Je slovanského původu, stejně tak i její mužský protějšek Miroslav
nebo zkrácená podoba jména Mirka. Miroslava se překládá jako „slavící mír”, „mírumilovná” nebo „proslavená mírem”. Vzhledem k tomu,
že slovo „mír“ ve staročeštině znamenalo i „svět” („svět bez války”), lze jméno vykládat i jako „ta, která oslavuje svět”, „oslavující krásy
světa”. Je to jméno silné, ale zároveň i jemné. Stejné jako jsou jeho nositelky. Bojovné a proměnlivé. Miroslavy si váží lásky a důležitých
hodnot. Souzní s mírným partnerem. Opatovice jich registrují 14.
Marek je rozeným bojovníkem, který hájí nejen svoji čest, ale i čest celé své rodiny a její štěstí. Jeho jméno pochází z latiny, je spojeno
s římským jménem Marcus (Martius), které souvisí s římským bohem války Marsem. Marek je tedy „bojovník“ nebo také „zasvěcený bohu
války“. V běžném životě je šikovný, nadaný, ale také vznětlivý a ješitný. Jedná se o 26. nejčastější jméno. Naše obec eviduje 13 chlapců
a mužů tohoto jména.
Původ květnového jména Monika se vykládá hned třemi způsoby. Může souviset s řeckým slovem „monos”, což znamená „sama”, „osamělá”, ale také „jediná” nebo „jedinečná”. Další výklad spojuje jméno s latinským slovem „monere” (v překladu „radit”, „poradit”), což by
ji určovalo jako „radící” nebo „rádkyně”. Existuje však i výklad, který jméno Monika překládá z fénického jazyka jako „bohyně”. Vždy je to
žena šaramantní a jedinečná, která si partnera upoutá navždy. Byť je její jméno starobylého původu, je zároveň moderní, a tak zaujímá
24 místo popularity. Opatovice nad Labem se pyšní 16 Monikami.
Ivo je stejně jako jeho nositel jménem praktickým a jednoduchým. Muži jménem Ivo udávají směr. Původem může být germánským - „iv“
nebo keltským – „iwé,“ které označují tis, což byla dřevina vybíraná na výrobu kvalitních luků. Ivo je tedy v přeneseném smyslu tisovým
lukem či lučištníkem. Přes svoji průraznost často razí heslo, že i šnek dojde k cíli a nemusí si spěchem odřít břicho. Na žebříčku popularity stojí na 50. příčce, naše obec eviduje 5 mužů či chlapců tohoto jména.
Iveta, slavící svátek v červnu najde původ svého jména, podobně jako Ivo v germánském „iv“ = tis. Jméno se do češtiny dostalo přes
francouzštinu (Yvette, popřípadě Yvonne). Další možností je Ytta, zkrácenina jména Judita, což se překládalo jako „židovka“. Tak či tak,
jde o jméno velmi oblíbené svou francouzskou elegancí, nadčasovostí a ladností. Žena jménem Iveta dokáže svému okolí předávat
energii a udávat směr, stejně tak, jako luk určuje směr vystřelenému šípu. Kromě toho je komunikativní, sympatická a jemná. Jde o 43.
nejčastější jméno. V naší obci evidujeme 13 Ivet.
Lubomír z konce června má jméno slovanského původu. Znamená „mírumilovný“, „milující mír“. Jeho nositelé se občas dostávají do problémů, ze kterých se ale snadno vymaní. Je to jméno pro citlivého bojovníka a mívají ho úspěšní podnikatelé, sportovci a umělci, téměř
nikdy řadoví nevýrazní pracovníci. Stálá oblíbenost ho drží na 40. příčce. Opatovice nad Labem mají takových výrazných osobností 7.
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Jak si vytyčit prostor a udělat dojem na samičku
Mořští krabi, kteří si chtějí
označit svůj prostor a zároveň
udělat dojem na samičku stavějí
pyramidy z písku, ptáci si svůj
rajon vymezují zpěvem, opice
křikem, kocouři ze stejného důvodu postřikují svou páchnoucí
močí keře, stromky a bohužel
někdy i nábytek v domě, hroši
při kálení rozmetají rychle kmitajícím ocáskem svůj trus do
okolí. Medvědi silnými drápy
strhávají kůru ze stromů, aby
zastrašili jedince stejného druhu a sdělil medvědici, že je ten pravý. Do jaké zoologické skupiny asi patřil sameček, který se teritoriálně vymezil v podchodu u vlakové
zastávky? Udělal tím správný dojem na „samičku“? Doufejme, že ne. Není radno, aby se takový tvor vůbec množil.
Pokud nebudete spokojeni se stavem podchodu (poházené papíry, odpadky, utrhané cedule, pocákané zdi ...), obracejte se na Správu
železniční dopravní cesty (SŽDC) Pardubice, které podchod patří.

Pro balík kdykoliv
Během letních prázdnin tohoto roku budou v naší obci zřízena dvě samoobslužná místa Zásilkovny, tzv. Z-Boxy. Cena doručení je stejná jako v klasické Zásilkovně. Z-Boxy jsou přístupné 7 dní v týdnu, 24 hodiny denně. Vyzvednutí zásilky
ze Z-Boxu bude možné pomocí příslušné aplikace a PIN kódu, který je doručen do mobilního telefonu, jakmile zásilka dorazí. Nasměrování do příslušného
Z-Boxu se provádí při objednávce v e-shopu, který se Zásilkovnou spolupracuje.
Platba za zásilku je prováděna on-line. V přípravě je možnost přes Z-Box zásilky
i odesílat.
V naší obci Z-Boxy najdete u samoobsluhy COOP v Opatovicích nad Labem
a u autobusové zastávky v Pohřebačce.
VeP

Poděkování za péči o trávníky
Letos se ani nechce věřit, že jsme ještě před nedávnem řešili nedostatek vody a usychající obecní zeleň. Již tehdy jsme byli vděčni
za péči, kterou jste mnozí z vás věnovali zeleni před vašimi domy, a to i přesto, že se jednalo o obecní pozemky. Kropili jste pruhy
trávy, květin nebo okrasných keříků vysázených u chodníků. I díky tomu zůstala veřejná zeleň stále pěkná. Letos je situace opačná,
vody spadlé shůry je dost a dost, všechno překotně roste a zelená se, zvláště tráva roste rychleji než ji pracovníci technických služeb
stíhají sekat. Proto i letos chceme poděkovat všem, kteří se starají o veřejnou zeleň nad rámec svých povinností. Tentokrát těm, kteří
sekají trávu na pruzích u chodníků, příkopy i další zatravněné plochy obecní zeleně.
VeP
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Nekrmte nutrie a divoké kachny!
Je celkem pochopitelné, že
se lockdown na nás všech podepsal. Dětem chyběla příroda, zoologické zahrady, a tak
se zábavou stalo pozorování
a krmení celkem krotkých nutrií
a divokých kachen na Opatovickém kanálu. Není ovšem
vůbec žádoucí, aby se zrovna
tito savci a ptáci u nás díky přikrmování přemnožili. Nechceme vyvolat paniku ani nenávist
k živým tvorům, ale jako vždy
zde platí, čeho je moc, toho je
příliš.
Nutrie, nazývaná též vodní
krysou, americkou řekomyší či
bahenním bobrem je hlodavec,
který do naší krajiny nepatří. Přibližně před 30 lety se v našich
krajích nutrie dovezené z Jižní
Ameriky, chovaly pro kožešiny,
v oblibě bylo také jejich chutné
a levné maso. Po sametové revoluci se razantně omezeným
výkupem kožek staly chované
nutrie nadbytečnými. Mnozí

chovatelé místo vybití chovů
volili jejich vypuštění do volné
přírody. Protože tu velký hlodavec nemá přirozené nepřátele,
rychle se rozmnožil a postupně
se šíří celou republikou. Při budování nor rozrušuje břehy řek,
kanálů a potoků. 5–10 kg těžcí
jedinci mají bohužel velice blíz-

ko ke krysám a potkanům, a to
zejména chorobami přenosnými na člověka. Lidé se mohou
nakazit nematodálními parazity
napadajícími kůži, leptospirózou, brucelózou, tularémií,
krysí žloutenkou nebo salmonelózou. Přitom se nemusí nutrie přímo dotknout. K nákaze
stačí, aby si děti třeba utrhly
na břehu vodního toku květinu,
kterou předtím nutrie pomočily.
Přitom právě děti mívají radost,
že jim krotké zvířátko ukusuje
z ruky mrkvičku. Velké oranžové řezáky se ale přehlédnout
nedají, a že je nutrie nemají pro
parádu, je nasnadě. Samec
chránící svou skupinu se může
po natažené ruce s pamlskem
ohnat a bolestivě kousnout. Veterinář z našeho rajonu potvrdil, že musel několikrát ošetřit
hluboká a infikovaná poranění
psů, kteří si v dobré víře chtěli
s nutriemi hrát. Nejsou výjimkou ani případy, kdy se hladové nutrie nastěhovaly lidem
do zahrad, garáží, zahradních
domků a odmítaly je opustit. Při

Výluka vlakové dopravy
Kromě mimořádné změny jízdního řádu od 6. dubna 2021 začnou v průběhu
jarních měsíců platit také další omezení, která budou souviset s modernizací
pardubického železničního uzlu, ale i s dalšími výlukami. Z důvodu rekonstrukce 1. a 2. nástupiště, rosického zhlaví v Pardubicích hl. n. a stavby
provizorního železničního mostu přes Labe, který umožní výstavbu nového
dvojkolejného mostu, je od 31. května až do 18. listopadu 2021 plánovaná
nepřetržitá výluka mezi stanicemi Pardubice hl. n. a Pardubice-Rosice n. L.
(pro vlaky směr Hradec Králové) a Pardubice hl. n. – Pardubice-Rosice n.
L. – Chrudim. Všechny vlaky budou v tomto období a v těchto úsecích nahrazené autobusy, které pojedou podle výlukového jízdního řádu.

pokusech je vyhnat se chovaly agresivně. Jejich populace
prudce narůstá a odhaduje se,
že jich v naší přírodě žije již
několik desítek tisíc. Žádáme
vás proto důrazně, NEKRMTE
NUTRIE! Potkany byste také
nepřikrmovali.
Podobně nežádoucí je přikrmování divokých kachen
- březnaček, které v naší obci
hnízdí na Opatovickém kanálu
a ve větším množství se vyskytují hlavně v Karlíně, kde
vídáme rodiče s dětmi, jak ptákům házejí pečivo ve velkém.
Tito opeřenci mohou přenášet
ptačí chřipku (ptačí mor). Při
přemnožení hledají potravu,
kde se dá, a protože umí létat, mohou se přikrmovat na
dvorech mezi domácí drůbeží.
Pak je jen otázkou času, kdy
bude muset hospodář kvůli nákaze ptačím morem vybít celý
chov slepic, domácích kachen,
hus nebo krůt. Salmonelóza,
kterou mohou divoké kachny také trpět, je přenosná i na
člověka. Jejich populaci občas
zredukuje i botulismus. Hlístice, tasemnice, vrtějši, motolice
a kokcidie, které útroby kachen
také hostí, mohou infikovat zahradní jezírka, kam kachny občas také přistanou a tím mohou
zapříčinit úhyn karasů, jeseterů
nebo koi kaprů. Cerkárie ptačí
motolice napadají kůži člověka koupajícího se tam, kde žijí
kachny, což jsou u nás písníky.
Nákaza se projevuje výraznou
svědivou vyrážkou, horečkou,
otoky nebo zduřením lymfatických uzlin.
Myslete na sebe a své děti.
NEKRMTE
ANI
DIVOKÉ
VeP
KACHNY!
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Festival Pivní pohoda u návštěvníků bodoval
12. června 2021 jsme v Opatovicích nad Labem v areálu
bývalých kasáren uspořádali
festival PIVNÍ POHODA. Jednalo se o přehlídku produktů
malých řemeslných pivovarů,
v kombinaci s jídlem a hudbou.
Celou akci jsme připravovali
s napětím a obavou, jak vše
dopadne a zda o ni bude ze
strany Opatovičáků zájem.
Osm stánků pivovarů Mordýř,
Jungberg, Kamenice nad Lipou, Beránek, RP 713, Car,
Rampušák a Ovipistán v průběhu dne navštívilo cca 1500
milovníků dobrého piva. Ti měli
zároveň možnost ochutnat
Opatovické klášterní pivo, nové
pivo na nebi širokého spektra
piv od malých řemeslných pivovarů. Nefiltrovaná a nepasterizovaná piva s názvy Kostel sv.
Vavřince, Opatovický poklad,
Velmož Všebor nebo Opato-

vický klášter místní zaujala
a většině chutnala. Vše doprovodila výtečná kuchyně Chilli
táty z Hradce Králové, belgické
hranolky nebo trdelník. Doplňkem pak byl stánek s koktejly
a kávou. V průběhu dne zahrály hudební skupiny Zelená sedma a Náměsíčný pierot.
Na skupinu Grádo Rock se
nedostalo z důvodu průtrže

mračen v 19.00 hodin. Vydatný slejvák narušil krásnou akci,
a i když po uklidnění počasí
festival ještě pokračoval, kvůli
vodě v technice i ve stáncích
už nenabral ty správné otáčky.
Akce se mohla konat díky
výrazné podpoře místního
obecního úřadu, technických
služeb, svazu dobrovolných
hasičů i restaurace Opat.

Všem patří veliké poděkování.
Pivo a etikety s motivy historie
Opatovic nad Labem budou od
této chvíle těšit po celé republice jak sběratele, tak milovníky
moku zvaného pivo. Zároveň
se omlouváme za zobrazení
znaku obce, který jsme použili
bez schválení obecního zastupitelstva.
Za pořadatele, kterými byly
hostinec Malý Růžek, specialista piv malých pivovarů a pivních speciálů a Bar&cocktail
catering, všem moc děkujeme
a dodatečně se omlouváme za
případné způsobené komplikace s realizací 1. ročníku Pivní
pohody. Doufáme, že akce nastartovala tradici, která bude
těšit občany Opatovic nad Labem a okolních obcí i v příštím
roce.
Ing. Michal Novák
Bc. Vladimír Doležal

Za kotrmelce u Srchu mohly 27. května 2021 psychotropní látky

Řidič havarovaného vozidla, kterého po krátké „procházce“ od místa nehody musela nakonec ošetřit posádka Zdravotnické záchranné
služby, neměl tentokrát v krvi alkohol, ale drogy. Touto nehodou se jen potvrdil stoupající podíl řidičů, kteří dnes a denně usedají za volant
pod vlivem nejen alkoholu, ale i drog.
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Pálení čarodějnic v pandemickém roce 2021

Ani zákaz shromažďování nezabránil rodinám s dětmi, aby si atmosféru pálení čarodějnic užily po svém a radovaly se ze staré tradice.

„Čertík“ vyrazil s dětmi do přírody
Na Velikonoce 2021 Rodinné a mateřské centrum Čertík jen tak nezapomene.
U příležitosti vítání svátků jara uspořádala čtveřice žen ze spolku Velikonoční stezku
s 15 tematicky laděnými stanovišti. Počasí této čtyřdenní akci zprvu moc nepřálo, ale
přišly i slunečné dny a 6,5 km dlouhou procházkou se prošly desítky rodin bezmála se
150 dětmi. Na stanovištích účastníky čekaly nejrůznější úkoly jako je skládání obrázků,
prolézání zamotanými stuhami a velikonoční kvízy. Děti si tak vyzkoušely zda umí pojmenovat mláďátka a jestli vědí, co všechno maminky a babičky na Velikonoce pečou.
Vůbec nejoblíbenějším stanovištěm však bylo hledání pokladu v čeperském lese. Ve
vyhraněném prostoru děti hledaly zakopanou schránku, ve které je čekalo sladké překvapení. Nechybělo ani drobné tvoření a kreslení křídami. Každý účastník si odpovědi
na veškeré otázky zapisoval do předem připravené tabulky, kterou si mohl vytisknout
a následně si v místní zásilkovně vyzvedl další sladkou odměnu. Velká účast nás v této
době velice potěšila a všem zúčastněným děkujeme.
Za RMC, Aneta Kvačková
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