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Současná dopravní situace v obci
Dle statistik připadá na 1000
obyvatel 485 automobilů,
v Opatovicích nad Labem
by tedy mohlo být 1261 aut.
A to už značí problémy.
Hlavně kolem parkování,
a to buď kvůli nedostatku
parkovacích míst nebo nedovoleného záboru odloženými
auty. Dále se řeší nerespektování dopravních značek
a nedodržování rychlosti
v obci, ať už místními nebo
projíždějícími.
V době, kdy kolem cest vznikaly usedlosti, ba ani v době
nedávno minulé, kdy se z hliněných cest Opatovic nad Labem stávaly asfaltové silnice a
chodníky, nemohl nikdo tušit,
že se budeme mít tak „dobře“
a v každé domácnosti budou
2 - 3 automobily. Auta se pro
horší dopravní nedostupnost
při cestách do zaměstnání i
obchodů stala nezbytností a z
původního přepychu se stala
běžná záležitost. A tak řešíme
nerudovské „Kam s nimi.“
Pokud je držitelem automobilu
či několika automobilů vlastník
rodinného domku, je to jeho
problém, kam si své koně pod
kapotou ustájí, ale v každém
případě na svém pozemku.
Jsme národ družný a na návštěvy jezdíme převážně auty.
I tato auta by měla najít místo
na pozemku hostitele. Někdy

ulice Janáčkova
je to nereálné, pak je možné
odložit na ty 2 - 3 hod. auto na
komunikaci v ulici hostitele. Ale
jen, jestliže je tomu komunikace
uzpůsobena. Dopravní pravidla
nemilosrdně určují, že průjezdná šíře obousměrné komunikace musí být nejméně 6 m.
Takže není možné odložit auta
po obou stranách komunikace,
která má právě jen těch 6 m.
Mohou tak vzniknout situace,
že tak bude znemožněn příjezd
většího vozidla, které veze třeba stavební materiál na stavbu,
o hasičské technice v případě
požáru ani nemluvě. Stejně tak
není řešením odložit auto na
obecní zeleň. Pokud to šíře vozovky a normy dovolují, postupně se při rekonstrukci místních
komunikací odstavné plochy
podélného krátkodobého parkování budují. Někde se bude
muset kvůli tomu změnit obou-

směrná komunikace na jednosměrnou. Že nemohou vzniknout během jednoho nebo dvou
roků ve všech ulicích Opatovic
nad Labem, je nasnadě. Takové rekonstrukce nestojí málo a
také jsou zde stále komunikace, kde to nepůjde vybudovat
ani do budoucna. Problémy ale
zůstávají i tam, kde se podélná
parkování na krátkodobé!!!
odložení auta podařilo vybudovat. V mnoha ulicích slouží
k dlouhodobému parkování aut
obyvatel, kterým se prostě jen
nechce otevírat vrata a vjet s
vlastním autem na dvůr.
Trochu jinak je parkování řešeno u bytových domů. Ani při
výstavbě bytovek v šedesátých
letech projektanty nenapadlo,
že každá bytová jednotka bude
potřebovat odložit někam auto,
natož aut více. A jak aut přibývalo, parkovalo se nadivoko,

kde to šlo. Na trávnících, zčásti
na chodnících, po obou stranách vozovky. Poslední roky
se situace v Opatovicích nad
Labem výrazně zlepšila. Ve
starých bytovkách a postupně i
u bytových domů bývalých kasáren se vybudovala nebo budují parkovací stání, většinou
rezidentní, takže občan přijíždějící v podvečer ze zaměstnání nemusí řešit, kam své auto
odloží. Nárůst počtu osobních
automobilů v rodinách by v
současné době měli řešit především projektanti nové výstavby a u každého bytového
domu počítat s dostatečným
počtem parkovacích míst. Podle současných norem se pro
bytové jednotky do 100 m2 počítá s jedním parkovacím stáním, pro bytové jednotky nad
100 m2 pak se stáními dvěma.
Pokračování na str. 2

Slovo starosty

DALŠÍ ČLÁNKY UVNITŘ

Nadšení, zápal a plné nasazení na startu je hezká věc. Ovšem nestačí něco rozjet a pak utéci při
prvních problémech, a že se jich na nás v současné době sesypalo. Prudký nárůst cen stavebních
materiálů, zdražení energií, zvýšení inflace a v neposlední řadě válka na Ukrajině, která mění postupně všechno. Proto mám radost, že se naše obec stále drží. Dokončujeme načaté projekty, pokračujeme v přípravě těch již dříve naplánovaných, plánujeme
další. Opravy komunikací a historických památek, bourání starého dosloužilého, které
uvolní místo novému, výstavba nových budov, vize nového středu obce…. I když často narážím na komplikace, nečekané „podrazy“ a někdy i nepochopení, nevzdám
to. Chci, aby se u nás měly dobře mladé rodiny, děti i senioři.
Ing. Pavel Kohout
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Současná dopravní situace v obci
Dokončení ze str. 1
Je třeba si ale uvědomit, že
se jedná o normy současných
let, ale nynější situaci ohledně
revitalizace „sídliště“ je nutné
chápat jen a jen jako snahu
vedení obce a zastupitelů o
zlepšení celkové situace bydlících v bytových domech postavených v dobách minulých.
V ulici Janáčkova vznikne
dalších 24 stání, z toho 4 pro
ZTP. Ale i když je u bytového
domu parkovacích míst pro
jeho obyvatele dost, dochází
k nepříjemnostem, když jsou
volná parkovací stání zabírána
automobily občanů z blízkých
rodinných domů. Stejně tak je
na letošní rok připraven projekt
rekonstrukce a vybudování
parkovacích stání v ulici Školní
a v části ulice Jozífova. Revitalizace ulice Smetanova, kde
budou po rekonstrukci místní
komunikace mít rezidenti k dispozici 63 parkovacích stání, z
toho 5 pro ZTP, se připravuje
na příští roky. Další na řadě
bude ulice v Pohřebačce, a to
poslední ve směru na Libišany.
Pořád jsme na tom mnohem
lépe než obyvatelé velkých
měst, kde odstavit auto jen tak
je zhola nemožné. Komu se nestalo, že musel za drahé peníze zaparkovat třeba v krajském
městě kilometr i více od místa, do kterého měl namířeno?
Rezidentní parkování 1 auta v
nejvytíženějších obvodech tam
stojí ročně až 6000 Kč a za 2.
a další auto i 9000 Kč.
Třetí oblastí, která s odstavováním aut úzce souvisí je
parkování zákazníků a dodavatelů provozoven v obci. Živnostenský zákon ukládá povinnost zřizovat u provozovny
parkovací stání pro dodavatele

ulice Školní

a zákazníky, pokud předmět
podnikání s příjezdy a parkováním aut souvisí. Chápeme,
že vláčet například těžký balík
z pošty či zásilkovny je nepříjemné, ale to, že tyto provozovny nemají svá parkoviště, není
vinnou obce. Klient jdoucí na
poštu může legálně použít parkoviště u Točny, ovšem do zásilkovny to bude mít ještě o pár
kroků dále. Provozovny, které
zřídila obec, svá parkovací
stání mají, ale provozovatelé
služeb za ně platí nemalý roční pronájem. Bohužel některé
provozovny vytvářejí přes své
zákazníky tlak na obec, aby u
provozoven parkování zřídila.
To se ovšem může v důsledku
obrátit proti nim.
Ani obecní úřad nemůže
v současné době poskytnout
návštěvníkům a zaměstnancům tolik parkovacích míst,
kolik by jich bylo třeba. Projekt,
kdy měla být parkovací stání
vybudována mezi zadní částí
OÚ a samoobsluhou, především na pozemcích COOP,

a to v dostatečném množství
pro návštěvníky OÚ, nájemníky bytových domů č. p. 29
a č. p.160 i samoobsluhy, nebude z důvod nesouhlasu vedení COOP uskutečněn. Nový
návrh projektu obec připravuje
s tím, že parkovací stání budou
na jejich vlastních pozemcích.
Na obecní úřad se dostávají
dotazy, která parkoviště jsou
veřejná a neomezená. Odpověď je jednoduchá. Takové plochy obec nevlastní. Parkovat
lze tam, kde je to vyznačeno
dopravní značkou, ale všechna taková parkoviště jsou nebo
budou postupně převedena do
časových režimů, kde je možné auto odložit jen na určitý
čas.
Souhrnně lze říci, že i když
se obec snaží parkování svým
obyvatelům usnadnit, není úplně v jejich silách a možnostech
vyhovět všem a hned, a suplovat povinnosti soukromých
vlastníků nemovitostí nebo
SVJ nemůže. Pro zajímavost,
vybudování jednoho parkova-

ÚSPORNÁ OPATŘENÍ V OBCI
Z důvodu prudkého nárůstu cen energií hledá v této oblasti vedení obce nějaká
úsporná opatření. Možnosti, jak ušetřit z rozpočtu obce, aniž by se omezila plánovaná výstavba a nutné projekty. Možná to mnohého překvapí, ale černou dírou, kam
nejvíce mizí prostředky na energie, je veřejné osvětlení. Cest k úspoře je v tomto
směru několik. Jednou je omezení doby svícení, další pak vypnutí poloviny světelných těles a třetí, která si však žádá velké vstupní náklady, je výměna všech světelných zdrojů za energeticky úsporné. Co byste doporučili vy?

cího stání o velikosti 2,9 x 6 m
přijde na 36 000 Kč, plus cena
příjezdové cesty a jejího udržování, osvětlení, dopravních
značek, popřípadě kamerového systému. Takže, i když to
zní tvrdě - VAŠE AUTO - VAŠE
STAROST.
Obecní policie také stále řeší
nedodržování rychlosti v obci,
ať už se jedná o hlavní komunikace jako jsou ulice Pardubická a Hradecká, ale také v obytných zónách, kde je rychlost
snížená na 30 km/h. Strážníci
OP ráno hlídají školní děti na
přechodech a protože jsou jen
dva, nemohou být zároveň jinde, kde je po ránu velký provoz
odjíždějících vozů. Stejně tak
nemohou pokrýt službu 7 x 24.
Vzhledem k rozrůstání Opatovic nad Labem by se zde „uživili“ 3 – 4 strážníci, ale momentálně by se neměli na OÚ ani
kde posadit. Rozhodně ale tak
velká obec, kterou se stáváme,
se bez adekvátního čili zvýšeného počtu strážníků obecní
policie zřejmě neobejde.
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Kotlíkové dotace Pardubického kraje
Vzhledem k mezinárodní situaci a nejistým prognózám v oblasti dodávek ruského plynu přistoupilo Ministerstvo životního prostředí k omezení podpory na plynové kondenzační kotle. Nově
platí, že dotace na plynový kondenzační kotel bude poskytnuta
pouze v případě, kdy ke dni 30. 4. 2022 byla výměna kotle již
realizována nebo byla nejdéle k tomuto datu vystavena závazná
objednávka. Uvedené omezení bude kompenzováno navýšením
maximální výše dotace na tepelná čerpadla o 50 tisíc korun, tedy
z celkových 130 000 Kč na celkových 180 000 Kč.
Podporovaná opatření a maximální částky dotace nově zní:
Podpora bude poskytována na instalace realizované od 1. 1. 2021
ve výši 95 % ze způsobilých výdajů s následujícími limity:
- plynový kondenzační kotel* – max. limit 100 000 Kč,
- kotel na biomasu – max. limit 130 000 Kč,
- tepelné čerpadlo – max. limit 180 000 Kč.
*Úhrada způsobilých výdajů u plynových kondenzačních kotlů je prozatím garantována pouze v případě, že výměna již byla zrealizována, případně byla vystavena závazná objednávka, a to v termínu do 30. 4. 2022.
Zároveň se výčet dokladů, které budou žadatelé předkládat spolu se žádostí, rozšiřuje o přílohu „Závazná objednávka“, která se dokládá v případě žádosti o dotaci na pořízení plynového kondenzačního kotle. Ze závazné objednávky musí být patrné, že do termínu 30. 4.
2022 byla instalace plynového kondenzačního kotle objednána. Pokud je žádost o podporu podána po realizaci výměny a z doložených
podkladů (zejména z Protokolu o uvedení nového zdroje do provozu) je zřejmé, že realizace proběhla do termínu 30. 4. 2022, závazná
objednávka se nedokládá.
Aktualizované podmínky kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti jsou uvedeny na webu Pardubického kraje https://www.
pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace/115559/kotlikove-dotace-pro-nizkoprijmove-domacnosti-v-pardubickem-kr

HŘBITOVNÍ ZEĎ OPRAVÍME BEZ DOTACÍ
Oprava hřbitovní zdi, která
se již na několika místech
nebezpečně kácela, bude
již brzy zahájena. Tak jako
v dalších obcích i městech,
areály hřbitovů byly z církevního majetku převedeny pod
obce a města, samozřejmě
se všemi problémy, které s
tím souvisí. Bývalý majetek
církví je často zchátralý,
stejně jako hřbitov v Opatovicích nad Labem. Obec
požádala Ministerstvo kultury na opravu hřbitovní zdi
o dotace, které zdůvodnila
její historickou hodnotou.
Počátkem dubna 2022 jsme
dostali vyrozumění, že dotace schválena nebyla. Ne na všechno, o co si obce požádají, dotace dostanou. S tím se počítá.
V tomto případě je ale smutné, že pokud o podobnou podporu při rekonstrukcích objektů, které měla
v majetku církev, požádaly obce a města, byly téměř všechny žádosti zamítnuty. Stát na opravu podobných památek vyčlenil 3,5 miliardy Kč a pokud o dotace na opravy hřbitovů a jiných sakrálních
památek pořádaly církve, vyhověno jim bylo.
Hřbitov je důležité pietní místo, je morální povinností, aby péči o něj obec plně převzala. Zeď, jejíž
oprava bude stát 2 418 260 Kč, opraví obec ze svého rozpočtu. Jakmile budou další volné prostředky, vloží se do plánu i oprava márnice, vnitřních chodníků a III. etapa rekonstrukce zdi, což bude
opět obnášet další 2 miliony z rozpočtu obce.
Zhotovitelem díla bude Eko Broumovsko s.r.o., a to na dvě etapy. Projektovou dokumentaci stavby
zpracovala firma INRECO s.r.o., společnost pro rekonstrukce památek. Termín dokončení je plánován na září 2022.

Demolice ubytovny
v kasárnách
V roce 2004 schválilo obecní
zastupitelstvo zastavovací studii centra areálu bývalých kasáren, které se postupně změní v
centrum obce - náměstí. Jedním
z prvních kroků je zbourání zastaralého a nepotřebného. Nyní
je na řadě budova č. p. 400, jejíž
přízemí sloužilo vojenské posádce jako vězení, v prvním patře
byly kanceláře administrativy.
Ještě v nedávné době zde byla
ubytovna zahraničních dělníků,
ale to již měla budova své lepší
časy za sebou. Bourací práce
bude provádět firma Kovo Kameník s.r.o. a budou zahájeny,
jakmile Stavební úřad Magistrátu
města Pardubic vydá demoliční výměr. Terén po stavbě bude
upraven a na místě budovy zatím
zůstane prázdné místo. Zároveň
s tím budou opraveny komunikace kolem budovy, v této době
notně rozbité hlavně těžkými
nákladními auty, která tudy projížděla a parkovala. Odstavování
kamionů ani osobních aut již v
této zóně možné nebude.
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Stále se opakující nešvar cyklistů
Říkáte si, co má asi společného stojan na kola u pošty,
stojan na kola u obchodu s potravinami vedle obecního úřadu, stojan na kola u lékárny,
přístřešek na zahradě rodinného domu v Pohřebačce, bytový
dům v ulici Jozífova, přístřešek
na kola u zastávky Českých
drah – Opatovice nad Labem?
Všímavý čtenář se jistě dovtípil,
že by se mohlo jednat o spojení s jízdními koly a má pravdu.
Toto je jen namátkový výčet
míst, která Obecní policie Opatovice nad Labem eviduje, jako
místa, kde jízdní kolo změnilo
majitele bez jeho vědomí, a to
za poslední 2 roky. V průměru
to vychází na cca 3 nahlášené
případy za 1 rok.
Téměř všechny případy spojuje důležitý prvek. Tím je nezodpovědný přístup toho, kdo
na kole na dané místo přijel a
řádně jej nezajistil. Uzamknutí kola přitom každému z nás
zabere jen pár vteřin, ale i tak
spousta cyklistů na území naší
obce pravidelně spoléhá na to,
„že jsou přeci na vesnici a tady
se nic takového stát nemůže“.

Opak je ale bohužel pravdou.
Pravdou také je, že úspěšnost
navrácení jízdního kola závisí
na rychlosti ohlášení a mnohdy
také na velkém štěstí.
Proto chceme touto formou
apelovat na všechny cyklisty,
že nejlepší prevencí je řádně uzamčené jízdní kolo za
uzavřenou část rámu, nejlépe
k pevnému předmětu či kon-

strukci. Zamykejte svá kola
bez ohledu na cenu kola, pokud vám na něm záleží. Čím
dražší kolo máte, tím kvalitnější
a odolnější zámek používejte.
S výběrem Vám rádi pomohou
v každém specializovaném obchodě. Ztížíte tím nenechavcům jejich snahy, které jsou
zejména u starších kol velmi
často motivované jen tím, že

nechtějí jít pěšky, protože často
nejsou z naší vesnice a volně
opřené neuzamčené kolo je
pro ně v danou chvíli skvělým
způsobem, jak ušetřit své nohy.
A vaše kolo? To po „použití“
následně odhodí někam do příkopu.
Bezpečnou a pohodovou cyklistickou sezonu Vám přeje Obecní policie Opatovice nad Labem

Odpady – seriál: Jak likvidují odpady podnikatelé
Odpověď je jednoduchá –
Přes odpadovou svozovou
firmu! Po odstranění kontejnerů na plast a papír z veřejných stanovišť odpadových
nádob se někteří podnikatelé
a živnostníci začali ozývat, že
nemají kam dávat třeba přepravní obaly apod. Teoreticky
by jim obec mohla nabídnout
uzavření smlouvy na likvidaci
odpadů, ale vzhledem k tomu,
že poplatky za likvidaci odpadů
od běžného občana a provozovny (OSVČ) se v DPH liší,
není to zatím možné, neboť by
to v současné době znamenalo
pro obecní úřad zatížení další
administrací a evidencí, což
obnáší i separované vážení
odpadu podnikatele, čili ještě
další zatížení, tentokrát pracovníků technických služeb.
Likvidace odpadů od běžného
občana je účtována s DPH ve

Z přiložených fotografií je vidět, že za zvýšenou produkci odpadů není odpovědný vždy jen koncový příjemce zboží, což je smutné v době, kdy se snažíme všemi silami tolik odpadu netvořit.
výši 15 %, pro podnikatele pak
s 21 %. Jakékoliv porušení je
porušením zákona o odpadovém hospodářství, a to si obec
nemůže dovolit. Dopustila by
se daňového podvodu. Stejně tak může Magistrát města

Pardubic, odbor životního prostředí, ale i OÚ Opatovice nad
Labem kdykoliv vyzvat živnostníka, aby doložil, jak nakládá
s odpady vzniklými při jeho
podnikatelské činnosti. Pokud
na to bude mít obec prostředky,

může se v budoucnu o separovaný odpad z podnikání postarat. Zatím to ale nelze. Tímto
se omlouváme nespokojeným
podnikatelům a odkazujeme je
na uzavření smlouvy s některou ze svozových firem.
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Zastávka autobusu jako klubovna?
Když se rekonstruovala autobusová zastávka Na Točně, nikoho nenapadlo, že získá ještě další využití. Komunikaci, chodník
a zastávku si vybrala naše sportovní mládež jako cvičné místo pro skateboarding. Celkem pravidelně se zde schází skupina chlapců
a dívek, které nacvičují na svých „prknech“ různé triky a po instalaci zastřešení a lavičky povýšila zastávka i na jakousi klubovnu.
V podstatě by to až tak nevadilo, pokud bude mládež dodržovat určitá pravidla, protože se skutečně nemá kde jinde scházet. Je potřeba, aby zastávka a její okolí zůstalo čisté, což tak úplně není. Po klábosení mladých „skejťáků“ zůstávají na zastávce pohozené
petky, plechovky a papíry. Co je také udivující, je trpělivost řidičů autobusů, kteří na točnu zajíždějí. Mladí sportovci, tedy chlapci, se
často před přihlížejícími děvčaty předvádějí tak, že projíždějí na skateboardech těsně před rozjíždějícím se autobusem, nebo naopak
sjedou ze silnice na chodník těsně před zatáčejícím kolosem. Udivující je na tom to, že ještě žádný řidič nevystoupil a takového
„hrdinu“ neinzultoval.
Ale abychom jen nekárali. Každopádně je chvályhodné, že se mládež umí utrhnout od počítačových her a sociálních sítí a normálně
se hýbat, a proto je při jedné obchůzce pan starosta oslovil s tím, že vedení obce je nakloněno vybudovat malý skatepark v areálu
kasáren. Vyzval je, aby se na projektu také podíleli a sami si řekli, jak by měl vypadat. Ovšem podmínkou je udržování pořádku na
zastávce Na Točně.

Pasování prvňáčků
ano či ne
Letos proběhne v obecní knihovně již 17. ročník Pasování prvňáčků na rytíře Čtenářského řádu.
Takže děti, které se ho účastnily
v prvních ročnících, jsou již dospělé a některé mají i potomky.
Celé ty roky mě tato akce těšila.
S dětmi, a to i s těmi z mateřské
školy, jsem se setkávala pravidelně v knihovně, kde jsem se snažila
děti motivovat k lásce ke knihám a
čtenářství. Všichni prvňáčci procházeli každoročně zkouškou ze čtení
a poznávání pohádek, a pak byli
slavnostně pasováni za přítomnosti rodinných příslušníků. Příprava
této akce je poměrně náročná, podílí se na ní více lidí, musí se zajistit výroba diplomů a památečních
hrníčků. Je to moje práce, tak si
nestěžuji. Co mě ale mrzí poslední roky je, že se po akci malí rytíři,
kteří mají navíc do konce roku registraci v knihovně zcela zdarma,
v knihovně neobjeví. Z podzimního pasování, kterého s zúčastnilo
67 dětí, se do knihovny přihlásily
pouze 3!!! Vím, je jiná doba, děti
více lákají počítače, kde hrají hry
nebo brouzdají po internetu. Přesto si myslím, že čtenářská gramotnost je k vývoji dítěte nezbytná,
a i v dnešní době mají knihy
v dětském světě svoje místo. Ovšem zřejmě záleží na tom, zda
jsou ke čtení knih doma vedeny.
28. května 2022 tedy proběhne letošní, naštěstí covidem neomezené pasování a podle následného
zájmu dětí o registraci v knihovně
zvážím, zda budu v této akci pokračovat i další roky.
Věra Pečenková - knihovnice
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Ukliďme Česko - Ukliďme Opatovice nad Labem
Akce, která se úspěšně rozjela po celé republice, se každoročně účastní chvályhodné
množství lidí, kterým není lhostejné v jakém prostředí žijí
a chtějí pro to něco udělat. Jen
na jarní termíny se předem
ohlásilo 3 300 míst, kde se
úklidová akce plánovala, což je
mnohem více než minulé roky.
Letos se kromě „domorodců“
mnohde přihlásila i vietnamská
a ukrajinská komunita.
Opatovice nad Labem si vybraly termín 2. dubna 2022.
Do terénu od obecního úřadu
a od samoobsluhy v Pohřebač-

ce vyrazilo v nevlídném počasí,
ale přesto s dobrou náladou
a černými pytli 30 obyvatel.
Organizátor akce Petr Perný si pochvaloval, že přišlo i
hodně dětí. Podle rčení Co se

v mládí naučíš … je účast na
úklidových akcí pro děti důležitým vkladem do budoucnosti.
A výsledek sběru? Cca 850 kg
drobného odpadu, 11 pneumatik, 1 postel a 1 sekačka na trávu, sumárně na sběrném dvoře
navážili přes tunu nepořádku.
Sbírající si všimli, že v těsném
sousedství některých firem,
sídlících na našem území, je
koncentrace odpadků mnohem
větší a podle typu pohozených
předmětů lze snadno dedukovat, že úzce souvisí s předmětem podnikání oněch firem.
Zřejmě by se měly tyto provo-

zovny trochu pečlivěji na svých
dvoranách porozhlédnout, co
od jejich zaměstnanců či dovozců končí na zemi a co pak
vítr přehodí přes ploty.
Poděkování patří Komisi životního prostředí, která akci iniciovala, obecnímu úřadu, který
dodal ke sběru vše potřebné,
včetně živé síly a mládencům
z technických služeb, kteří se
finálně o sesbírané „poklady“
postarali. Bylo by fajn, kdyby
se nejméně stejný počet ochotných lidí sešel i na podzimním termínu, kterým je sobota
17. září 2022.
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Spalovna nebude v Opatovicích nad Labem,
i přesto může být za humny
Elektrárna Opatovice pokračuje v přípravě výstavby velké
spalovny komunálního odpadu.
Zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO) má sloužit
pro likvidaci odpadků z okruhu
80 km. Elektrárna počítá s tím,
že by byla investorem i provozovatelem spalovny, poskytne pro ni pozemek i napojení
na infrastrukturu. Zařízení by
mělo mít kapacitu pro spálení
150 000 tun odpadu ročně, což
představuje 480 tun za den.
Spalovna by byla pro elektrárnu doplňkovým zdrojem k zemnímu plynu a biomase, kterým
chce postupně nahradit dosavadní hnědé uhlí. Její výkon
by měl pokrýt dodávky tepla a
elektrické energie domácností krajského města. V záměru
se počítá s roční výrobou tepla
615 TJ. Výše budoucí investice
se odhaduje na několik miliard
korun.
Elektrárna, kromě opatovického katastrálního území,
zasahuje také na katastrální
území obcí Čeperka a Hro-

bice. I když referendum obce
Opatovice nad Labem v roce
2006 rozhodlo, že spalovna na
území obce být nesmí, obec
Čeperka takto územní plán

ošetřený nemá, takže Elektrárny Opatovice její výstavbu
plánují na katastru Čeperky,
paradoxně jen několik metrů
od hranic katastru obce Opa-

tovice nad Labem. Spalovna je
vyprojektovaná přímo za vjezdem do areálu elektrárny. Co
to znamená pro nás? To, proti
čemu naši občané tehdy brojili, se zřejmě stejně uskuteční,
ale naše obec na tom nebude již moci profitovat tak jak
plánovali ti, kteří spalovně na
našem katastru fandili. Elektrárna už uzavřela memoranda
o spolupráci s některými obcemi či sdruženími obcí. Což v
praxi může znamenat, že ony
obce si sjednají s elektrárnou
výhodnější ceny likvidace odpadků. Teď už záleží na tom,
co se podaří vyjednat vedení
naší obce, když už nemá na
výstavbu spalovny žádný vliv.
Pro obyvatele naší obce bude
důležité, aby těžká nákladní
auta s odpadem nejezdila přes
Opatovice nad Labem, což si
do podmínek schvalovacích
řízení obec dát může.
Zkušební provoz by měl být
spuštěn v roce 2028. Ale zda
tomu tak skutečně bude je v
současné době otázkou.

Požární nádrž Šmídovka je vyčištěna, Dostálka je v pořadí
Po vyčištění požární nádrže Šmídovka a rekonstrukci jejího břehu
byly kolem usazeny dopravní značky, jednoznačně upřesňující, že
se jedná o požární nádrž, ne o rybníček, kde se budou prohánět
ryby. Také je zde upozornění, že není povoleno vjíždět auty k vodě,
a to za jakýmkoliv účelem.
I když to tak nevypadá, i Dostálka je požární nádrž a jakmile bude
dostatek prostředků na její vyčištění a rekonstrukci, tak se dočká
stejné péče jako Šmídovka.
V návrhu je umístit na prostoru u Šmídovky dětské atrakce, lavičky a možná i malý altánek. Ačkoliv se to zdá jako pozitivní myšlenka, přesto si našla i své kritiky. Některé maminky mají obavy,
že když se zapovídají na lavičce s kamarádkou, batole jim spadne
do Šmídovky. K tomu snad není co dodat. Každopádně byl prostor
kolem břehu čerstvě oset, proto prosíme, aby se na klíčící trávu
nevstupovalo do té doby, než se trávník zpevní.

TANEČNÍ BUDOU POKRAČOVAT
V roce 2021 u nás úspěšně proběhly taneční pro páry pod vedením tanečního mistra Matěje Janáka. Stávající kurzisty tancování nadchlo tak, že chtějí pokračovat dál. Přihlásit se už nyní mohou i ti, kterým první 10hodinový kurz utekl. Pan Janák se
bude věnovat pokročilým, ale i úplným začátečníkům. Účastnit se tanečního kurzu je především o relaxaci a protažení, které
v této době potřebujeme všichni. Proto se neváhejte připojit. Podzimní kurz začne 22. září 2022 a bude probíhat každé úterý od
18:30 v sále Společenského domu. Předpokládaná cena kurzu je 3000 Kč za taneční pár.
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Jarní vítání občánků se konalo v neděli 10. dubna 2022

Osloveni byli rodiče 9 dětí, z nichž se 2 pro nemoc omluvili, takže starosta tentokrát přivítal Šimona, Jeníka, Filípka, Tomáška, Alexandra
a Magdalénku s Amálkou.
Foto | E.Fidrová

Pejsek a Kočička měli
u nejmenších diváků velký úspěch

SVOZOVÝ KALENDÁŘ SBĚRU
KOMUNÁLNÍHO A TŘÍDĚNÉHO ODPADU
KVĚTEN
2. 5. PO

BIOODPAD - OPATOVICE

3. 5. ÚT

BIOODPAD - POHŘEBAČKA

4. 5.

ST

PLASTY - POHŘEBAČKA

5. 5. ČT

PLASTY - OPATOVICE

5. 5. ČT

POPELNICE - SVOZ - POHŘEBAČKA

MODRÁ

ŽLUTÁ

6. 5. PÁ

POPELNICE - SVOZ - OPATOVICE

MODRÁ

ŽLUTÁ

16. 5. PO

BIOODPAD - OPATOVICE

17. 5. ÚT

BIOODPAD - POHŘEBAČKA

18. 5.

PAPÍR + NÁP. KARTONY - POHŘEBAČKA

ST

19. 5. ČT

PAPÍR + NÁP. KARTONY - OPATOVICE

19. 5. ČT

POPELNICE - SVOZ - POHŘEBAČKA

ŽLUTÁ

20. 5. PÁ

POPELNICE - SVOZ - OPATOVICE

ŽLUTÁ

30. 5. PO

BIOODPAD - OPATOVICE

31. 5. ÚT

BIOODPAD - POHŘEBAČKA

O maňáskové představení divadla HAD z Hradce Králové v neděli
24.4.2022 byl tak velký zájem, že první představení bylo v mžiku
vyprodané a fronta čekajících nezmizela. Naštěstí se loutkoherci
uvolili uspořádat následně další představení, takže z Malé scény
Občanské besedy, která byla pořadatelem, odcházelo 95 spokojených diváků.
Foto | L. Černohorský a V. Falta
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