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Volby do Poslanecké sněmovny 2021
Všechny tři volební okrsky v naší obci příjemně
překvapil velký zájem voličů, kteří se 8. a 9. října
2021 vydali k volebním urnám. Už při zahájení
i v průběhu voleb se před volebními místnostmi
chvílemi tvořily fronty a byla vidět evidentní snaha občanů tímto způsobem změnit k lepšímu
politickou situaci v naší republice. Teprve čas
ukáže, zda a jak se to podařilo a hlavně, jaké dopady budou mít rozhodnutí nové vlády na obce,
na všechny občany.
Jak se tedy volilo v jednotlivých okrscích Opatovic nad Labem?
Okrsek 1 s volební místností na obecním úřadu
měl zapsáno 883 voličů, z nichž se jich k volbám
dostavilo 616, což je 69,76 %. Nejvíce hlasů zde
získala koalice SPOLU, které dalo hlas 191 voličů, druhé bylo ANO se 133 hlasy a třetí koalice
PIRSTAN se 112 hlasy.
Okrsek 2 nad obecní knihovnou měl zapsáno
719 voličů, k volbám se jich dostavilo 488, což
Výsledky hlasování za územní celky: Obec Opatovice nad Labem
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volební účast 70,39 %
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byla 67,87% účast. Zde dali voliči také nejvíce hlasů
koalici SPOLU – 152, druhá koalice PIRSTAN získala
113 hlasů a ANO bylo třetí s počtem hlasů 90.
Okrsek 3, s volební místností ve starém
MNV v Pohřebačce měl v seznamu 401 voličů,
k volbám jich přišlo 306, což je 76,31 %. V této části
obce získalo nejvíce hlasů ANO – 96, druhá byla koalice SPOLU – 66 hlasů,
třetí PIRSTAN s 48 hlasy.
Za hladký průběh voleb děkujeme všem 18
členům volebních komisí
i těm, kteří se podíleli na
přípravě a nutné distribuci všeho potřebného.
Děkujeme také všem
voličům, kteří respektovali omezující, ale
nutná hygienická opatření a tím také přispěli
k hladkému průběhu voleb.

Slovo starosty
Pokud chce člověk něco dokázat, musí mít především vize. I když se zdají zprvu nesplnitelné, pokud k tomu přidá střízlivé plánování, a hlavně se obklopí lidmi, kteří místo házení klacků pod nohy přiloží ruku k dílu, i ty nejsmělejší vize se
vyplní. A když se pak člověk za sebe ohlédne, není nic hřejivějšího než pocit, že se zadařilo a vize se zhmotnily. Za sebe
doufám a věřím, že se nám bude dařit i další roky. Nyní jsme ve fázi příprav rozpočtu na další rok, který by nás neměl
nijak dramaticky omezovat v realizaci plánovaných projektů. Některé projekty se v tomto roce zahájí i dokončí, jiné
rozsáhlejší pouze zahájí a další se dostanou do stádia příprav. Každopádně je opět na co se těšit.
Ing. Pavel Kohout
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Slavnostní otevření dopravního hřiště trochu
kazilo počasí
Výstavba dopravního hřiště
v areálu ZŠ procházela zpočátku velkými obtížemi. Pozemek
určený na výstavbu hřiště byl
sice v areálu školy, ale nebyl
ve vlastnictví obce. Vlastník na
směnu pozemků přistoupil, ale
vyžádalo si to změnu územního
plánu. Následně bylo možno
požádat Pardubický kraj o dotace na výstavbu. Žádost byla
podána opětovně, tentokrát
úspěšně, neboť v minulém roce
nebylo této žádosti vyhověno.
Následně byla zaktualizovaná projektová dokumentace a
vybrán dodavatel, kterým byla
společnost Ekostav HK s.r.o.
20. října 2021 byla stavba dopravního hřiště zkolaudována a
21. října 2021 slavnostně předána základní škole. Kromě Pardubického kraje, který přispěl
částkou 350 000 Kč, dopravní
hřiště částečně zasponzorovaly

také Elektrárny Opatovice, za jejichž příspěvek byly nakoupeny
kola a koloběžky. Na koloběžkách, které dodala firma Kostka,
předvedly děti svůj dopravní um
jen v tělocvičně, protože při zahájení slavnostního otevření hřiště nepříjemně pršelo. Jakmile
přestalo, mohl tým dětí, který ka-

Proč není v obci bankomat?
Stále častěji se od občanů množí dotazy,
proč není v obci bankomat a zda se jeho pořízení plánuje. Bankomat je sice zařízení užitečné, ale pro banku nerentabilní a pro obec
drahé. Aby se pro banku zřízení bankomatu vyplatilo, musí být reálný předpoklad, že
bude měsíční obrat bankomatu 1 200 000 Kč.
Jinak banka požaduje měsíční „nájemné“ ve
výši 25 000 Kč.
Bankomat také nelze jen tak postavit na
chodník. Musí být propojen s nějakou chráněnou budovou, kde může být prováděn pravidelný servis, má nároky na elektrickou energii, zabezpečení. Z těchto důvodů se o zřízení
bankomatu neuvažuje ani do budoucna.

ždoročně a úspěšně reprezentuje naši školu na dopravních
soutěžích, předvést tentokrát na
kolech svoje dopravní znalosti
a šikovnost přímo venku na dopravním hřišti.
Kromě vedení obce a zástupců základní školy, byli slavnostnímu otevření přítomni
také ti, kteří se na vybudování
hřiště nějakým způsobem podíleli. Dodavatele Ekostav HK
zastupoval Ing. L. Brambora
a DI Projekt s.r.o. zastupoval
L. Třasák, Dis. Tým firmy Kostka si především vytkl za cíl
zpropagovat jízdu na koloběžce. (Podle lékařů jízda na koloběžce představuje zdravý
komplexní pohyb, při kterém
dochází k efektivnímu protažení a posílení prsních svalů, zádových svalů kolem páteře a je
výbornou prevencí bolestí zad.
– poznámka redakce). Byli zde

pozváni zástupci z jiných škol,
například z Horního Jelení, kde
o výstavbě dopravního hřiště
také uvažují. Bohužel se nikdo
ze sousedních škol nedostavil.
Za Pardubický deník otevření
hřiště sledovala Alžběta Plívová a akci natáčel Martin Kindernay.
Nahrávka ze slavnostní akce
je ke zhlédnutí na YouTube kanálu Opatovické televize. VeP

VIDEO REPORTÁŽ

Proočkovanost na území ORP Pardubice
Obdrželi jsme data ze správního obvodu obce s rozšířenou pravomocí – Pardubice
o stavu proočkovanosti populace proti covidu-19 na tomto území. Data jsou stažena
k 16. 10. 2021.
Vybíráme jen pár zajímavých údajů. Plné znění naleznete v sekci Zpravodajství na
webových stránkách obce.
Naše obec je z 55 obcí na 7. místě s nejvyšší proočkovaností – 72,3 %. Nejvíce
očkovaných má v oblasti Pardubice obec Plch s 79,5 %, nejméně Újezd u Sezemic se
48 %. Obec Plch je ale velice malá, očkováno tam bylo 78 obyvatel. Pokud bychom
porovnávali obce s podobnou velikostí populace jako Opatovice nad Labem, pak jsou
vedle nás Dašice s 53,9% proočkovaností a Moravany s 68,6 %.
Co se týká věkového rozvržení očkované populace, Opatovice nad Labem mají očkovaných 87,7 % seniorů 60+, 82,9 % ve věku 50 – 59 let, 67,3 % ve věku 30 – 49
let, 51,2 % mladých lidí 16 – 29 let a adolescenti do 16 let jsou proočkovaní v 11,3 %.
Naše čísla nás dostávají k hranici, které se snaží odborníci z oblasti protiepidemických opatření dosáhnout, aby se zamezilo nekontrolovatelnému šíření covidu.
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Vědecká konference
„Opatovický klášter – možnosti nových výzkumů“
Dne 17.9.2021 uspořádala
obec Opatovice nad Labem
vědeckou konferenci – setkání
odborníků k tématu Opatovického kláštera. Jednalo se o
další událost, kterou jsme si v
letošním roce připomněli velmi
významné výročí šesti set let
od zničení Opatovického kláštera, ke kterému došlo v roce
1421.
Organizací takové akce obec
Opatovice nad Labem učinila
velmi odvážný krok. Obec není
institucí, která by měla s pořádáním vědeckých konferencí
nějaké zkušenosti. Původním
záměrem pořadatelů byla snaha konferenci organizovat s
muzeem v Pardubicích, ale
bohužel v této věci nedošlo k
dohodě. Muzeum pouze spolupracovalo na účasti s delegováním přednášejících a v zapůjčení exponátů pro výstavku,
která na konferenci proběhla.

Za to patří muzeu poděkování.
Hlavním motivem Letopisecké komise, která působí
v Opatovicích nad Labem při
radě obce, a která iniciovala
uspořádání konference, se jevila příležitost položit vědecké
obci otázku, zda je smysluplné
se nadále zabývat bádáním ve
věci Opatovického kláštera.
Tento cíl se tak vepsal do názvu události a sice„ Opatovický
klášter – možnosti dalších výzkumů“.
Dnes, s určitým odstupem,
můžeme zhodnotit do jaké míry
byl naplněn obsah konference
a zda se podařilo dospět k jejímu cíli. Dá se říct, že záměr v
uspořádání setkání odborníků
k tématu Opatovického kláštera se vyplatil, a prezentace
přednášek otevřely nové možnosti dalších výzkumů, jak v
oblasti historie, tak i v otázkách
archeologie.

Za účast přednášejících, z
řad zástupců univerzit z Hradce Králové a Pardubic, dále i
z muzeí obou měst a také památkového úřadu, patří velké
poděkování.
Opatovice nad Labem si daly
velmi podnětný a významný
dárek k výročí Opatovického

kláštera. V rámci tématu, který
představuje pro obec „rodinné
stříbro“, byl učiněn další krok, a
otevřela se tak cesta k vytvoření stálé expozice, a dále v budoucnu i možnost vybudování
památníku Opatovického kláštera v rámci muzea v Opatovicích n/L. Ing. Vlastislav Kracík

Příští rok se bude zřejmě v základní škole opět
bourat a stavět
Výstavbou pavilonu C2
dojde ke konečnému
propojení všech školních
pavilonů a zároveň o další
navýšení kapacity šaten
a navýšení počtu učeben.
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. V učebních pavilonech nebyly šatny žáků, počet
tříd byl nedostatečný. V letech
2018–2019 byl realizován centrální pavilon C1, který kromě
nových kapacit (centrální šatny žáků, 5 učeben, kabinet a
hygienická zázemí) provozně
propojuje stávající pavilony A1,
A2, B1 a B2 a zajišťuje bezbariérový provoz v rámci této
části areálu.

Nově navržený pavilon C2
uzavírá školní komplex, provozně napojuje stávající pavilon A3 a tělocvičnu a zajišťuje
bezbariérový provoz v rámci
celého areálu základní školy.
Pro pavilon C2 jsou navrženy 3 nové učebny, šatny žáků,
kabinety, hygienická zařízení,
skladové prostory, úklidové a

technické místnosti.
Z 3. podlaží je přístupné nové
venkovní ocelové schodiště,
které slouží jako jedna z únikových cest z tohoto podlaží.
Stavební objekt je navržen tak,
aby mohl být stejně jako C1
využíván osobami s omezenou
schopností pohybu a orientace.

Práce budou prováděny za
provozu školy! Příjezd do školního areálu zůstává z veřejné
komunikace z ulice Vavřinecké. Staveniště bude na ploše
severozápadně od pavilonu A3
s vjezdem stávající branou v
oplocení z ulice Kunětické. Po
dobu výstavby je možno používat jako vstup do pavilonu
A3 stávající dvoukřídlé dveře
na konci chodby, do tělocvičny
pak stávající vstup ze severovýchodní strany. Orientační
lhůta výstavby je 18 měsíců, se
všemi ohledy na to, že se jedná o stavbu v areálu základní
školy, budou postup a termíny
výstavby plánovány s ohledem
na minimalizaci vlivu stavby na
provoz školy.
Rozšířením mateřské školy a
nyní i dostavbou pavilonu C2
v základní škole se Opatovice
nad Labem dostávají zase o
příčku výše v plánovaném rozVeP
voji obce.
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Kulturní výhled
Nejprve nás čeká vítání svatého Martina, a to
11. listopadu, viz pozvánka níže.

Odpady seriál:
kasička na „popelnice“
Před sebou máme poslední
měsíce roku a samozřejmě
Vánoce, což málokdy bývá
jen čas tichého rozjímání, ale
především čas, kdy se nám
všem razantně provětrají peněženky a bankovní účty.
Myslete ale prosím už nyní i
na čas povánoční, kdy bude
třeba počátkem roku 2022
uhradit různé povinné poplatky, například za svoz a likvidaci komunálního odpadu.
Jak bylo předesíláno, obec přijde likvidace odpadů opět dráž a zvýšení cen se tak
promítne i do tohoto poplatku. Pokud jste vícečlenná rodina, zvažte, zda si už nyní
nezaložit pokladničku, či jen obálku, kam si budete připravovat peníze na poplatek,
aby vás to po Novém roce tak „nebolelo.“ Když si předem odložíte za každého člena
rodiny 700 Kč, ještě vám po zaplacení poplatku něco málo zbude.
Změny zaznamenáme od nového roku i ve sběrném dvoře. Velkoobjemový odpad
se bude vážit, zatím jen pro mapování, v jakém množství a jací lidé ho do sběrného
dvora vozí.

Rozsvěcení vánočního stromu v Opatovicích
nad Labem se bude konat v neděli 28. listopadu
od 16:30 hodin na točně u Albisu. Vystoupí žáci
ZŠ, Dramatický kroužek Občanské besedy a děti
všech oddělení MŠ. Do akce jsou tradičně zapojeni i všichni zaměstnanci MŠ, paní kuchařky
připraví k občerstvení vánoční cukroví a vánoční
punč.
Rozsvěcení vánočního stromu v Pohřebačce
proběhne v sobotu 27. listopadu.
Vánoční koncert v kostele sv. Vavřince se bude
konat v neděli 12. prosince 2021 od 16:30 hod.
a ještě jednou od 18:00 hod. Vystoupí pražský
dívčí sbor CANCIONETA PRAGA, který u nás v
roce 2019 již vystupoval.
Podrobnější informace k prosincovým akcím
v příštím čísle zpravodaje nebo na webových
stránkách obce.

Ubytovna v Albisu
Na dotazy občanů k ubytovně Albis sdělujeme,
že její provozování bylo úředně zakázáno, a to
včetně všech rekonstrukčních prací, které byly
koncem minulého roku nepravomocně zahájeny.
S povolením provozovat ubytovnu v této budově
areálu Albis se až do vyřešení všech záležitostí
nepočítá.

Vedení obce si Vás dovoluje pozvat na besedu o budoucnosti odpadového hospodářství v naší obci. Konstruktivní návrhy budou vítány.
Beseda se uskuteční v zasedací místnosti obce na adrese Neplachova
206 dne 9. listopadu 2021 od 18 h.
Své dotazy a připomínky můžete předem zaslat na e-mailovou adresu:
podatelna@opatovicenadlabem.cz

Pozor na lákavé nabídky podomních prodejců
Podomní prodejci přicházejí stále s novými praktikami. Většina z
nich má škálu důvodů a příběhů, kterými se snaží získat vaši důvěru.
V současné době, kdy v médiích slyšíme o „energetické krizi“
a některé společnosti oznamují konec, lze předpokládat i zvýšený
počet podomních prodejců nabízejících právě výhodné smlouvy na
dodávky energií. Dalšími a častými praktikami jsou nabídky různých
služeb na výměnu zámků, služby kominíka či servis oken. Pozor, lze se
také setkat s lákavou nabídkou „levného“ zboží, které na první pohled
vypadá jako originál, ale originálem není.
V případě, že jste byli podvedeni, nebojte se obrátit na policii.
Nikdy nepodléhejte vidině rychlého zbohatnutí, výhodné koupě či dokonce výhry.
V naprosté většině těchto případů se jedná o podvod.
Podrobněji na: https://www.opatovicenadlabem.cz/zpravodajstvi/pozor-na-lakave-nabidky-podomnich-prodejcu

Ohlas na studii sportovně-volnočasového areálu
Vedení obce děkuje za všechny připomínky a vyjádření občanů ke studii sportovněvolnočasového areálu u stadionu. Všemi konstruktivními připomínkami a nápady se
bude rada obce a následně i zastupitelstvo zabývat. Cílem výzvy bylo zjistit, zda je
mezi občany Opatovice nad Labem vůbec zájem o takovýto areál a jaké aktivity by
chtěli v tomto areálu umístit. Toto vše bude diskutováno se zastupiteli, s pořizovatelem a investorem této studie. Vyhotovení studie obec neplatí, její pořízení hradí
sponzor, který má zájem sponzorovat i některé aktivity areálu.
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Pasování čtenářů na rytíře Čtenářského řádu
Patnáct let prováděla Obecní knihovna
v Opatovicích nad Labem Pasování prvňáčků
na rytíře Čtenářského řádu. Tuto květnovou
tradici přerušil v roce 2020 covid. Děti za tato
omezení nemohou a bylo by škoda, kdyby
o tento slavnostní akt přišly. Tak byly nyní, kdy
bylo setkání v knihovně možné, se zpožděním
pasovány děti současného třetího a druhého
ročníku ZŠ. 16. ročník pasování byl ale trochu
jiný. Všechny čtyři třídy doprovodily do knihov-

VIDEO REPORTÁŽ

ny jejich učitelky, po popovídání jim knihovnice zadala úkoly, ze kterých je další týden ve škole vyzkoušela. Slavnostní pasování kostýmovanou družinou posléze proběhlo bez přítomnosti rodičů v zasedací místnosti obce. Děti si jako vždy odnesly pasovací glejt, hrníček
VeP
s rytířem a přihlášku do knihovny. Pokud to pandemická situace dovolí, letošní prvňáčci budou pasováni opět v květnu 2022.

Hasičská stezka byla na sv. Václava plná dětí
Kvůli špatnému počasí bylo konání každoroční hasičské stezky přesunuto na
sváteční den 28. září. Tentokrát všem
zúčastněným počasí přálo, účast byla
rekordní, na startu netrpělivě přešlapovalo až 120 dětí různého věku. Úplně
maličké i větší děti měly možnost poznat
všechno, co musí dobrý hasič umět. Prohlédly si hasičská auta a vyzkoušely, že
není úplně snadné shodit proudem vody
kuželky, což byla zřejmě nejpopulárnější soutěžní disciplína. Z obce Sovětice
také přijel svoji hasičskou šikovnost
předvést malý hasičský potěr – Sovičky, který měl u všech návštěvníků velký úspěch. Hasičům se povedlo nejen
děti pobavit, ale získali mezi nimi 30
nových zájemců do dětského hasičského kroužku. Mezi dobrovolné hasiče se
přihlašují i dospělí, takže je to pro celý
SDH radost, ale také velká výzva. VeP

ODEZVA NA ČLÁNEK PROČ
Děsí mě pomyšlení, co by se stalo, kdybychom v kratičkém článku PROČ? nekritizovali „jen“ poškozený odpadkový koš a odhozené
kompoty, ale třeba vyloupení nějakého obchodu a brutální napadení nějaké ženy. Odezva na článek PROČ byla totiž taková, že po vyjití
zpravodaje byly zdemolovány další odpadkové koše. Na just? Kdoví proč. Každopádně, ať se nám to líbí či ne, kvůli takto „tvořivým“
jedincům bude naše obec postupně celá prošpikovaná kamerami a bude sledován každý krok na veřejném prostranství. Musíme si uvědomit, že nákup a montáž odpadkových košů, kamer a jejich provozování bude něco stát. O to méně pak budeme mít peněz na další
VeP
zvelebování obce. Bohužel.
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9. října 2021 pořádal „Čertík“ další úspěšnou drakiádu

Letošní drakiády se zúčastnilo přes 100 dětí s draky. Počasí se nám vydařilo nejlépe jak mohlo, foukalo a svítilo sluníčko. Věřím, že si
všichni letošní drakiádu užili. Děkujeme za účast a snad příští rok se budeme těšit na viděnou. Ráda bych ještě poděkovala všem členům
Petra Vohralíková
i příznivcům RMC Čertík za bezvadnou organizaci a pomoc.

První vítání občánků v roce 2021

16. 10. 2021 bylo přivítáno 11 dětí narozených již v roce 2020. Někteří občánkové a občanky tak přišli po svých.

Rekonstrukce mostu přes
Libišanský potok je dokončena

Jízda po stopách Opatovického
kanálu

Kolaudace opraveného mostu proběhla 12. 10. 2021 a k užívání
pro veřejnost byl otevřen 15. 10. 2021. Občanům, kteří přes něj
pravidelně přecházeli nebo přejížděli, děkujeme za trpělivost.

Parta nadšenců „Staré kolo“ pořádala v sobotu 16. 10. 2021 již
tradiční akci – vyjížďku na historických a netradičních kolech.

SVOZOVÝ KALENDÁŘ SBĚRU KOMUNÁLNÍHO A TŘÍDĚNÉHO ODPADU
1. 11.
2. 11.
3. 11.
4. 11.
5. 11.
5. 11.
15. 11.
16. 11.
18. 11.

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
PÁ
PO
ÚT
ČT

LISTOPAD
BIOODPAD - OPATOVICE
BIOODPAD - POHŘEBAČKA
PAPÍR + NÁPOJOVÉ KARTONY
PLASTY
SKLO
POPELNICE - SVOZ
BIOODPAD - OPATOVICE
BIOODPAD - POHŘEBAČKA
PLASTY

ŽLUTÁ

19. 11.
29. 11.
30. 11.

PÁ
PO
ÚT

1. 12.
2. 12.
3. 12.
3. 12.
16. 12.
17. 12.

ST
ČT
PÁ
PÁ
ČT
PÁ

LISTOPAD
POPELNICE - SVOZ
BIOODPAD - OPATOVICE
BIOODPAD - POHŘEBAČKA
PROSINEC
PAPÍR + NÁPOJOVÉ KARTONY
PLASTY
SKLO
POPELNICE - SVOZ
PLASTY
POPELNICE - SVOZ

MODRÁ

ŽLUTÁ

ŽLUTÁ
MODRÁ

ŽLUTÁ
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čísla bude 10. 11. 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

