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S podzimem přichází plánování
rozpočtu na další rok
Už druhý rok řešíme dopady
pandemie, zmrazení ekonomiky mělo citelný dopad
na výběr daní. Do propadu
příjmů krajských a obecních
rozpočtů však vláda ještě
zahrnula úhradu části vyplacených kompenzačních bonusů, což u obcí znamená
mínus 11 miliard Kč. Kromě
jiného se dopady pandemie
v letošním roce promítly do
razantního zdražení stavebních materiálů i nedostatku
pracovních sil. Plánování
rozpočtu na rok 2022 tak
nebude jednoduché.
Přesto nebude rozvoj naší
obce stagnovat. Na velkou část
plánovaných investičních akcí
roku 2022 jsou již připraveny
projekty, včetně cenových rozborů. Mezi nejdůležitější projekty, které budou v roce 2022
zahájeny patří:
• Dostavba a uzavření školního
komplexu pavilonem C2
• Dostavba a rozšíření školní

jídelny a kuchyně
• Rekonstrukce místních komunikací (ulice Janáčkova, Smetanova, Školní, v Pohřebačce a
další …)
• Rekonstrukce hřbitovní zdi
hřbitova v Opatovicích n/L
• Rekonstrukce lávky přes Opatovický kanál v ulici Na Hrázi
Obec se musí rozvíjet plánovitě s výhledem do budoucnosti,

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Od počátku roku 2021, resp. postupně tak, jak jsou obecnímu úřadu doručovány informace potřebné pro vedení evidence
pohřebiště dle zákona o pohřebnictví, jsou připravovány nové
nájemní smlouvy k pronájmu hrobových míst.
V současné době je již většina smluv připravena k podpisu a
nájemci mohou hradit vyměřený poplatek, aby splnili svou zákonnou povinnost.
Dovolujeme si požádat nájemce, kteří ještě nemají podepsanou novou nájemní smlouvu a nemají uhrazen poplatek z hrobového místa, aby si nejpozději do konce září 2021 dohodli
termín podpisu smlouvy na telefonním čísle 466 741 093.
Děkujeme

Ing. Pavel Kohout, starosta obce

nestačí plánovat jen na další
rok. Je třeba opatrně a s rozvahou plánovat další nezbytné investiční projekty a co nejvíce se
snažit snížit finanční zátěž obce
pomocí dotací. V každém případě jsou všechny projekty cíleny
na občany. Každý z nás by měl
mít možnost se na plánování
rozvoje obce podílet. Proto vás
vyzýváme, sdělte nám, co po-

strádáte, co byste rádi v obci viděli, co by vám usnadnilo život
nebo udělalo radost. Své náměty k rozpočtu na rok 2022 (nebo
i další roky) do konce září 2021
předejte osobně na OÚ, vhoďte
do schránky na obecním úřadu
nebo napište na e-mail: podatelna@opatovicenadlabem.cz.
O každém námětu budou vaši
zastupitelé jednat.

Slovo starosty
Když jsem vstupoval do komunální politiky, nemohl jsem čekat, že se zavděčím všem a že mě všichni budou poplácávat
po zádech. Kdo chce tančit, musí počítat s občasným bolestným
šlápnutím na nárt. Akceptuji nesouhlas se svými rozhodnutími,
jsem připraven jít do konfrontací a vyslechnout si rozdílné názory
i když s nimi nebudu souhlasit, „pohádat se“. Bylo to mé rozhodnutí a já si nestěžuji, je to tak fér. Co ale nedokážu pochopit a ani
akceptovat, jsou zbabělé a anonymní útoky. A to
jak formou nenávistných komentářů na sociálních
sítích, tak SMS útoky na mé nejbližší. Chcete-li mi
něco říci, vytknout, vynadat mi – přijďte, postavte
se mi čelem, dívejte se mi do očí! Nebojte se, nekoušu, nejsem pes, ale Kohout. Společné řešení najdeme.
Ing. Pavel Kohout
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Potřebujeme požární zbrojnici?
Stavba požární zbrojnice v
areálu bývalých technických
služeb roste před očima a ve
stejném tempu se množí a různí názory našich spoluobčanů
na důležitost této stavby. Někteří říkají, že už bylo na čase a
stavbě fandí, další se ptají, zda
je nutná tak drahá budova v tak
„malé obci“. Posuďte sami.
Hasiči se nezabývají jen hašením ohně a své žízně, a
zbrojnice neslouží k tomu, aby
měli kde poklábosit nebo hrát
karty. Nejprve je třeba se v hasičích trochu zorientovat:
• Sbor dobrovolných hasičů
- SDH je spolkem (občanským
sdružením) jako každý jiný
spolek.
• Jednotka sboru dobrovolných hasičů - JSDH je zřizována obcí a její zřízení je
povinné. Pokud ji obec nemá,
musí si ji platit jinde. Každý
hasič v této jednotce (JSDH)
je proškolen nejméně 40 hodinami teoretických i praktických
znalostí ročně a stále je musí
doplňovat. Musí mít potvrze-

ní od lékaře, že je schopný a
zdravotně způsobilý v jednotce
působit a každé 2 roky toto potvrzení obnovovat. Zvlášť velké
nároky jsou kladeny na nositele
dýchací techniky a řidiče.
Co se ale týká rozličných zásahů, oba subjekty jsou prakticky provázány. Vzhledem k
tomu, že se základna zdravotnické záchranné služby posunula až do Starých Čivic, ve
většině případů, kdy je třeba
poskytnout první pomoc, například v případě zástavy srdce,

jsou to naši hasiči, kteří jsou
první na místě a jako proškolení mohou provést resuscitaci
pomocí přenosného defibrilátoru, zatímco dojezd sanitky s
lékařem je téměř 20 minut. Výjezdy k přímé záchraně života
tvoří 34 % jejich zásahů. Každý
víkend má někdo z jednotky
JSDH službu a je připraven
k naléhavému případu vyjet.
Kromě toho zasahují hasiči u
živelných událostí, záplav, odstraňují nebezpečné stromy
nebo překážky na komunika-

cích, a to nejen v katastru naší
obce, ale i v obcích okolních.
S naprostou samozřejmostí se
zapojili při pandemii Covid-19
rozvozem roušek, desinfekcí v
obci apod.
Aby mohli poskytovat pomoc
v jakékoliv kritické situaci, musí
se v té pomoci průběžně proškolovat, procvičovat a vzdělávat. Ale kde? Ve staré garáži,
kde není ani stůl, židle a toaleta to opravdu nelze. Někde se
musí po zásahu umýt, převléknout, vyprat pracovní oblečení.
Také je potřeba někde uložit
potřebnou techniku, hasičskou
výstroj a výzbroj, garážovat
hasičská auta. V případě hodně vážné krize, například rozsáhlého blackoutu bude nová
hasičárna místem, kde se bude
moci sejít krizový štáb obce,
kde bude jako na jediném oficiálním místě obce dieselový
agregát a kde občané Opatovic nad Labem najdou pomoc.
Ještě pořád vám připadá stavba hasičské zbrojnice zbytečVeP
ná?

Zprůjezdnění Hradubické se konat nebude
27. července 2021 vyšel na iDNES článek pod titulem „Obchvat přivedl do Opatovic další tranzitní dopravu, kraj chce pomoci.‘‘
Jeho obsah vylekal obyvatele, kteří mají své nemovitosti u zmíněné, toho času zaslepené komunikace. Článek vznikl po jednání zástupců Pardubického a Královéhradeckého kraje v Opatovicích nad Labem, kde se řešilo dopravní přetížení naší obce, a to zejména automobilovou dopravou z jižní a východní části Hradce Králové, která je současně vedena přes benzínovou pumpu vnitřkem obce. Denně tak
projíždí obcí cca 9 000 vozidel (z toho jen 7 000 od labského mostu) a vzhledem k dalším plánovaným dopravním uzavírkám v centru HK
je reálný předpoklad, že se toto číslo vyšplhá až na 12 000 vozidel denně. Na jednání bylo zmíněno několik variant, které by naší obci
dopravně ulevily. Z naší strany byla podporovaná rozpracovaná varianta spojnice od „Mlejnku“ (Čistička odpadních vod HK) směrem na
mimoúrovňovou křižovatku Březhrad, což je ovšem záležitost na několik let a za nemálo financí. Zástupci obou krajů navrhovali zlegalizování odbočky u benzínky, a ještě více prosazovali znovuzprovoznění Hradubické, která by potom vyústila na okružní křižovatku, což
by bylo nejlevnější řešení. Schůzka byla ukončena s tím, že budou všechny varianty projednány na Radě obce Opatovice nad Labem a
stanovisko obce bude sděleno oběma krajům. Rada obnovení provozu na Hradubické z mnoha závažných důvodů zamítla, ale v té době
VeP
již vyšel výše zmíněný článek na iDNES a panika byla na světě.

Mistrovství světa
Na fotbalovém stadionu se 15. - 18. července 2021 uskutečnilo Mezinárodní mistrovství Českého klubu německých ovčáků, a to jako kvalifikace pro mistrovství světa. Byla to největší „psí“ akce, která se zatím
v Opatovicích nad Labem konala. Mnozí z účastníků, ať už psích nebo
člověčích na hřišti i spali. Všichni pak poděkovali obecnímu zastupitelstvu, které bylo akci příznivě nakloněno, dobrovolným hasičům za zapůjčení mobiliáře a kynologickému klubu, který akci organizoval. S organizací byli spokojeni i zahraniční účastníci, kterých bylo dvacet.
Vedení obce podobné akce vítá, jen si dovoluje připomenout, že je potřeba vždy předem nahlásit a s obcí projednat zábor veřejného prostranství, ať už se jedná o parkování aut hostů akce nebo o různé stánky apod. Pořadatelé této akce tuto povinnost
vůči obci splnili.
VeP
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Dopravní hřiště ve škole bude i pro veřejnost
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 získávat a procvičovat nejen děti základní, ale i mateřské školy.
Dopravní prostředky na procvičování poskytne základní škola a bude se zřejmě
jednat o šlapadla, koloběžky a kola. Předpokládané náklady na výstavbu Dopravního hřiště jsou 933 000 Kč. V únoru 2021 byla na Pardubický kraj podána žádost
o dotaci, ta byla kladně vyřízená a její výše je 350 545 Kč. Krajský koordinátor
BESIP pro Pardubický kraj zhodnotil projekt dětského dopravního hřiště kladně a
jeho realizace již probíhá.
Dopravní hřiště v areálu ZŠ bude moci o sobotách a nedělích využívat i veřejnost k procvičení a zvládání dopravních situací a předpisů. Pro chybující řidiče je
v návrhu též možnost „vyměnit“ pokutu uloženou obecní policií za přezkoušení
na tomto dopravním hřišti. Pochopitelně jen v případě pokuty uložené za menší
VeP
dopravní přestupek, jako je třeba porušení zákazu parkování.

Pomoc obcím postiženým tornádem
Děkujeme všem, kteří přispěli a stále přispívají na transparentní účet, zřízený na pomoc moravským obcím postižených tornádem. Za
část příspěvků byl již výhodně nakoupen a na místo dovezen stavební materiál. Výše účtu stoupá pomalu, ale každá koruna se počítá.
Počátkem srpna 2021 byl stav účtu cca 56 000 Kč. Účet bude uzavřen 31.12. 2021. Do té doby můžete své příspěvky stále posílat na
č. účtu: 5935184389/0800. Děkujeme!
Pomoc v jedné z postižených obcí poskytla i skupina mužů, vypravených z naší obce. To, že to nebyla pomoc formální, si můžete
přečíst v komentáři pod reportáží ze dne 22. 7. 2021 na facebooku (oficiální stránka Obecního úřadu Opatovice nad Labem), kde za
pomoc při opravě střechy v Mikulčicích děkovala jedna z občanek postižené obce.

Zavření mostku pod bytovkami a příprava bourání v kasárnách
Most u fotbalového stadionu v ulici Ke Hřišti je od 9. 8. 2021 na čas uzavřen. Z důvodu poškození při autonehodě je nutná jeho
rekonstrukce. Automobilová doprava musí volit jinou trasu označenou dopravními značkami. Pěší a kolaři mohou přes Libišanský
potok využít přechod, který je provizorně vybudován souběžně s opravovaným mostem. Rekonstrukce bude dokončena 30. 9. 2021.
Zároveň jsou zahájeny práce na realizaci nových teplovodních přípojek pro novou hasičskou zbrojnici a areál mateřské školy. Odpojení stávajících rozvodů si vyžádalo dočasné posunutí zastávky linkových autobusů Na Točně. Děkujeme za pochopení.
Stejně tak bude provedeno odpojení od inženýrských sítí budovy čp. 400 v areálu bývalých kasáren, která je známá jako ubytovna.
V roce 2022 bude tato budova navržena k demolici.

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
Počátkem října 2021 se opět voliči sejdou u volebních uren, aby
vybrali volební strany a kandidáty do Poslanecké sněmovny na
další 4 roky. Bohužel i tyto volby ovlivní covid. Zřejmě budou platit
poměrně přísná protiepidemická pravidla. Bude možné hlasovat z
karantény do přenosné schránky nebo na speciálních volebních
stanovištích. Vše se definitivně rozhodne a upřesní v polovině září
2021. To, jak budou volby vzhledem k probíhající pandemii probíhat, se dozvíte včas na webových stránkách obce na úřední desce. Věříme, že tato omezení a mírné komplikace vám nezabrání
se voleb zúčastnit a všichni se dostavíte do volebních místností.
Sady volebních lístků dostanou všichni voliči nejpozději do 5. 10.
2021. Jako každé volby budou v Opatovicích nad Labem tři volební okrsky. Volební okrsek č. 1 má volební místnost na obecním úřadu, Pardubická 160, volební okrsek č. 2 v prvním patře nad obecní
knihovnou v ulici Neplachova 206 a volební okrsek č. 3. je v budově bývalého MNV v Pohřebačce naproti samoobsluze COOP. To,
do kterého okrsku volič spadá, se dozví z obálky s volebními lístky.
Volební místnosti se otevřou v pátek 8. 10. 2021 ve 14:00,
uzavřou ve 22:00. V sobotu 9. 10. 2021 bude možnost volit od
8:00 – 14:00.
„Všechno ve vašem životě je odrazem volby, kterou jste kdysi
udělali. Chcete-li odlišné výsledky, učiňte odlišné volby.“ Ralpf
VeP
Smart - psycholog a spisovatel

Výstavba nového sportovního areálu
Další z investičních akcí, které
se v brzké budoucnosti objeví
v plánu obce je výstavba sportovně-volnočasového areálu za
fotbalovým hřištěm. Takovýto
projekt nebude levný a obec
si na jeho výstavbu požádá o
dotace. Vzhledem k tomu, že
bude tento areál potřebovat
pravidelnou údržbu, plánuje
se vstup na určité úseky zpoplatnit, jako třeba vstup na beach volejbalové hřiště apod. S
vybranými poplatky se nepočítá jako s výnosy, ale pouze jako
příspěvek na úhradu provozních nákladů. Určitá studie areálu
je navržená, ale nikoliv definitivně schválená. Proto je možné,
aby se ke studii vyjádřil kdokoliv z vás. Studie sportovního areálu je k nahlédnutí na internetových stránkách obce. Přístup
přes QR kód nebo na: https://www.opatovicenadlabem.cz/
sportovne-volnocasovy-areal-za-fotbalovym-stadionem. Případné návrhy na vylepšení a využití plánovaného areálu, popřípadě spokojenost či nespokojenost s navrhovaným posílejte
nebo písemně podávejte do 30. 9. 2021 na podatelnu obecního
úřadu.
E-mailová adresa: podatelna@opatovicenadlabem.cz.
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STOLETÁ
JUBILANTKA
Kam až paměť a záznamy sahají, v Opatovicích nad Labem
nikdy dříve nebyl obyvatel, který by se dožil 100 let. Proto jsme
s velikou radostí a pýchou šli poblahopřát paní Emilii Půlpánové,
která se 13. srpna 2021 dožila tak významného jubilea. V rodině
této usměvavé paní vládne pozornost, láska a radost, což jsou medikamenty, které k vysokému věku paní Emilie přispívají nemalou
měrou. Do dalšího, již načatého 101 roku přejeme paní Půlpánové
stále pevné zdraví a radost z každého dne.
VeP

Chcete se naučit nebo zdokonalit v tanci?
I v Opatovicích nad Labem máte možnost chodit „do tanečních“. Pan Matěj Janák, taneční lektor z Pardubic nabízí „Taneční kurzy pro dospělé“, které budou při dostatečném počtu
zájemců zahájeny v Opatovicích nad Labem v říjnu 2021. Taneční jsou určeny párům a cena deseti lekcí pro taneční pár je
3000 Kč. Kurzy jsou plánované na čtvrtek od 20 hodin v sále
Společenského domu.
Taneční kurz bude zahájen, pokud se přihlásí minimálně 10
párů. Svůj případný zájem hlaste do 15. 9. 2021 na obecní
úřad, a to osobně, telefonicky (466 741 081) nebo e-mailem:
podatelna@opatovicenadlabem.cz.

Otevření street workoutového hřiště
Ti, kdo chtějí utužovat nebo získat tělesnou kondici, mohou
od června využívat herní a cvičební
prvky street workoutového hřiště
umístěného v areálu bývalých kasáren. Slavnostní otevření proběhlo v sobotu 19. 6. 2021. V ukázkově
horkém odpoledni předvedli svoji
šikovnost a svaly mistři ČR ve street workoutu Petr Skokan a Patrik
Černý se svojí skupinou. Hudbou
doprovázená exhibice byla inspirací všem, kteří se slavnostního otevření zúčastnili. Instruktážní video
pro další zájemce je k dispozici na:

MOŠTÁRNA OVOCE V POHŘEBAČCE
zahájila v pondělí dne 16. srpna 2021

MOŠTOVÁNÍ
Cena 8 Kč vč. DPH za litr vylisovaného moštu.
Moštárna bude otevřena
pro zákazníky i každé další
pondělí od 14:00 do 17:00 hodin.
Informace na tel. 732 831 260 (p. Kohout)

SVOZOVÝ KALENDÁŘ SBĚRU KOMUNÁLNÍHO A TŘÍDĚNÉHO ODPADU
6. 9.
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8. 9.
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20. 9.
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24. 9.
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ZÁŘÍ
BIOODPAD - OPATOVICE
BIOODPAD - POHŘEBAČKA
PAPÍR + NÁPOJOVÉ KARTONY
PLASTY
SKLO
POPELNICE - SVOZ
BIOODPAD - OPATOVICE
BIOODPAD - POHŘEBAČKA
PLASTY
POPELNICE - SVOZ

ŽLUTÁ

MODRÁ

ŽLUTÁ

2. 10.
4. 10.
5. 10.
6. 10.
7. 10.
8. 10.
8. 10.
18. 10.
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21. 10.
22. 10.
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ŘÍJEN
NEBEZPEČNÝ ODPAD
BIOODPAD - OPATOVICE
BIOODPAD - POHŘEBAČKA
PAPÍR + NÁPOJOVÉ KARTONY
PLASTY
SKLO
POPELNICE - SVOZ
BIOODPAD - OPATOVICE
BIOODPAD - POHŘEBAČKA
PAPÍR + NÁPOJOVÉ KARTONY
POPELNICE - SVOZ

SBĚRNÝ DVŮR

ŽLUTÁ

MODRÁ

ŽLUTÁ
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texty VeP a grafická úprava VD, fotografie archiv obecního úřadu. Uzávěrka tohoto čísla 10. 8. 2021. Tisk a distribuci zajišťuje Obecní úřad Opatovice nad Labem. Redakční uzávěrka příštího
čísla bude 10. 9. 2021. Vaše příspěvky, náměty a názory můžete předat na obecním úřadu, vhodit do schránky u vchodu do jeho budovy nebo zaslat na email: podatelna@opatovicenadlabem.cz

