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Spalovna ZEVO – fakta

Jestli spalovna bude nebo
ne, Opatovice nad Labem
neovlivní. Územní plán ale
hovoří jasně: na katastru
obce nebude umísťováno
zařízení pro energetické
využívání odpadu (EVO)
či spalovna odpadu. Tak
svým referendem v roce
2006 rozhodli opatovičtí
občané.
Že se kolem chystané spalovny v areálu Elektrárny Opatovice, a.s. rozvířila na různých
úrovních diskuze, se dalo čekat. Zarážející je ale, že se v
různých médiích objevují vyjádření starosty Pavla Kohouta k
tomuto plánovanému projektu,
a to aniž by ho kdokoliv z oněch
médií oslovil, natož aby sám
média vyhledával a k problematice ZEVO se vyjadřoval. Je třeba si uvědomit, že nejen on, ale
celé vedení obce, včetně všech
zastupitelů je vázáno rozhodnutím o územním plánu z roku
2018, které všichni respektují a
řídí se jím. Ministerstvo životního prostředí 11. 4. 2022 zahájilo zjišťovací řízení k záměru
zařazenému v kategorii 1,

bod 54, a takto se k němu vedení naší obce vyjádřilo:
Věc: Vyjádření k zahájení zjišťovacího řízení
Jako dotčený územní samosprávný orgán Obec Opatovice
nad Labem jsme dne 11.04.2022
pod čj. MZP/2022/550/324 – Ko
a Sp. zn.: ZN/MZP/2022/550/47
obdrželi oznámení zahájení
zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii I.
bod 54 „ZEVO OPATOVICE“,
jehož oznamovatelem je společnost Elektrárny Opatovice,
a.s., se sídlem Opatovice nad
Labem 478, 533 45 Opatovice nad Labem, IČ: 2880062.
Oznámení záměru bylo vypracováno ve smyslu § 6 a přílohy
č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní
prostředí, v platném znění Ing.
Petr Mynář, držitel autorizace
ke zpracování dokumentace
a posudku MŽPč.j. 1278/167/
OPVŽP/97 ze dne 22.4.1997,
prodloužena rozhodnutím MŽP
č.j. MZP/2021/710/5305 ze dne
3.11.2021.
Ve smyslu § 6 odst. 8 zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivu na životní prostředí a o

změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),
ve znění pozdějších předpisů
předkládáme následující vyjádření k výše uvedenému oznámení.
Jak je v předloženém záměru
popsáno, navrhovaný záměr je
umístěn pouze a jen na správním území obce Čeperka.
Předpokládá se tedy, že toto
zařízení bude zcela samostatné a nebude funkčně a
provozně propojené se stávajícím zařízením Elektrárny
Opatovice a.s., které se nachází na katastrálním území
Opatovice nad Labem.
S odvoláním na výše uvedené upozorňujeme na Územní
plán Opatovice nad Labem,
jeho úplné znění po vydání
změny č. 1., ve kterém pod
bodem d) Koncepce veřejné
infrastruktury včetně podmínek
pro její umísťování, vymezení
ploch a koridorů pro veřejnou
infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití,
ve kterém pod bodem d.2.3,
článek 20 – Při rozhodování
o změnách v území a využívání území budou respektovány

zásady: bod f) – Nebude umísťováno zařízení pro energetické využívání odpadu (EVO) či
spalovna odpadu.
Žádáme příslušný správní orgán o prověření výše uvedeného, a pokud by mělo dojít ke
kolizi, či dokonce k porušení
platného územního plánu
Opatovice nad Labem, zahájené zjišťovací řízení zastavit
jako nepřípustné.
Ing. Pavel Kohout,
starosta obce
Více k záměru výstavby spalovny ZEVO Opatovice a.s,
včetně plného znění Oznámení
o zahájení zjišťovacího řízení
naleznete na webových stránkách obce:

ZEVO
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Demografická studie – výhled do roku 2036
Ať už se v obci plánuje cokoliv, vždy to musí být tak, aby projekty
na sebe navazovaly a musí se plánovat ve výhledu ne měsíců, ani
několika let, ale spíše desetiletí.
Pokud obec umožní na svém katastru větší výstavbu bytových
jednotek, ať už v rodinných domcích nebo bytových domech, musí
na ni zákonitě navazovat projekty na výstavbu či rozšíření mateřských škol a základních škol. Musí zajistit dostupnou lékařskou
péči, sportovní a kulturní vyžití, dostatečnou dopravní infrastrukturu a měla by ve své koncepci rozvoje pamatovat i na seniory, kteří
se už nedokáží o sebe plně postarat. Pokud se do toho podaří
v dosahu zakomponovat ještě pracovní místa, dá se říci, že je koncepce rozvoje obce dokonalá.
Jako podklad koncepce rozvoje obce slouží demografické
prognózy, které s velkou přesností dokáží předvídat to, jak se budou obce v nejbližších letech měnit a růst. Demografické studie
zahrnují přírůstek i úbytek obyvatel na daném území, jeho věkovou
skladbu, migraci obyvatel i výstavbu.

V dubnu 2022 jsme od firmy Výzkumy Soukup Praha obdrželi
Demografickou studii, která predikuje vývoj Opatovic nad Labem
do roku 2036. Data současného vývoje obce byla odborně analyzována a byly z nich vyvozeny závěry, které budou důležitými
podklady pro tvorbu a aktualizaci strategických rozvojových plánů,
pro komunitní plánování sociálních služeb, ale i pro další činnosti jako např. přestavba náměstí, budování veřejných prostranství
atd. Předpokládaný nárůst seniorů bude mít vliv na oblast zdravotnictví, sociálních služeb a bezbariérovosti veřejných prostranství.

Dokument Demografická studie se na 50 stranách podrobně
věnuje výsledkům zjištění současného populačního vývoje obce
Opatovice nad Labem, ale zároveň i populačního vývoje celého
spádového území, které zahrnuje Čeperku, Hrobice a Libišany,
a je zaměřen na vysvětlení a pochopení ekonomických, sociálních
a prostorových dopadů demografického chování populace.

Výběr několika zajímavých údajů Demografické studie:
 Za posledních 15 let vzrostl počet obyvatel spádového území
o 19 %.
 Na 100 dětí do 15 let připadá 87 seniorů starších 65 let, což
je příznivější poměr než ve zbytku republiky.
 Do roku 2036 se zde postaví cca 510 bytových jednotek,
z toho 250 v Opatovicích nad Labem.
 Počet obyvatel spádového území do roku 2036 vzroste ze
současných 4 631 osob na téměř 6 tisíc.
 Počet obyvatel Opatovic nad Labem se zvýší na 3 300,
v nových developerských projektech Citadela a Zelená rezidence bude žít cca 440 obyvatel.
 Počet zájemců o docházku do MŠ se zvýší na 230.
 Po roce 2029 bude obě ZŠ (Čeperka a Opatovice nad Labem) navštěvovat 660 žáků.
 Spádové území vykazuje ve srovnání s Pardubickým krajem i ČR nadprůměrnou míru porodnosti a podprůměrnou míru
úmrtnosti.
 Počet mužů a žen je vyrovnaný. 50 % a 50 %.
 Nadprůměrně jsou zde zastoupeny děti ve věku do 15 let,
populace je zde v porovnání s Pardubickým krajem a ČR výrazně mladší.
 Na jednu matku zde připadá 1,82 dítěte, děti se rodí převážně matkám ve věku 25-34 let, podle prognózy se bude věk
matek mírně zvyšovat.
 Do roku 2036 se počet obyvatel ve věku 40-64 let zvýší
o třetinu.
 Seniorů nad 65 let bude ve spádovém území žít 960, starších
80 let cca 250.
Dokument je důležitým podkladem pro rozhodování současného, ale hlavně příštího obecního
zastupitelstva a je trvale umístěn
na webových stránkách obce,
kde si ho můžete prostudovat.
Adresa odkazu je: https://www.
opatovicenadlabem.cz/demograficka-studie-s-prognozou-do-roku-2036.
Přístup k dokumentu je také
možný přes QR kód zde:

DEMOGRAFICKÁ STUDIE

Slovo starosty
V roce voleb do obecního zastupitelstva atmosféra v obci vždy trochu zhoustne a začnou se vynořovat nepodložené
konspirativní teorie, nebo jak se nyní říká fake news. Jako by si chvílemi zdravý rozum a reálný úsudek dávaly volno.
V tuto chvíli pochopitelně nevím, zda budu na podzim letošního roku do obecního zastupitelstva vůbec zvolen, ale rozhodně se distancuji od různých konspiračních teorií, které se od jara postupně šíří po Opatovicích nad Labem. Je jen na
voličích, zda mi na další volební období dají svůj hlas a důvěru. Kandidovat do obecního zastupitelstva chci, pokud
zvolen budu, budu pracovat dál v plném nasazení jako doposud, pokud ne, nedá se nic dělat.
Ing. Pavel Kohout
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Výsledky zápisu dětí do základní a mateřské školy
V předposledním dubnovém
týdnu proběhl v Základní škole
v Opatovicích nad Labem zápis
budoucích prvňáčků. K zápisu
přišlo 48 dětí, které byly dle
pedagogů šikovné, nebojácné
a s přehledem zvládaly recitaci
připravených básniček. Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí ke školnímu
vzdělávání bylo všech 48 dětí
k povinnému školnímu vzdělávání přijato. Někteří rodiče si
požádali o odklad nástupu dětí
do školy, a tak zatím není jisté,
kolik dětí skutečně 1. září 2022
do školních lavic zasedne.
Každopádně u zápisu lehce
převažovali chlapci, kterých
bylo 26, nad dívkami 22. Ne
všechny děti mají trvalý pobyt
v naší obci, opatovická škola
je spádová i pro ostatní obce
a přijímá i děti mimo oblast. Ze
spádových obcí, což jsou Hrobice, Libišany a Čeperka, bylo
přijato 7 dětí, z ostatních obcí
9 a byl přijat i 1 cizinec. Děti
budou umístěny do dvou tříd

a jejich třídními učitelkami
budou Mgr. Jana Štěrbová
a Mgr. Sabina Křováková.
O přijetí dětí do Mateřské
školy v Opatovicích nad Labem usilovalo 58 rodičů. I když
se po rekonstrukci Lékařského
domu kapacita mateřské školy
zvýšila o 2 třídy, nebylo možno všem žádostem vyhovět.
Pro děti, které před začátkem
školního roku dosáhnou pátého roku věku, je předškolní
vzdělávání povinné, proto byly
přijímány přednostně. Místo
trvalého pobytu představuje
kritérium, které explicitně zmiňuje školský zákon. Hraje nezastupitelnou roli při přijímání
dětí s povinností předškolního
vzdělávání a dětí s právem
přednostního přijetí na základě věku. Po posouzení všech
kritérií bylo přijato 35 dětí,
z toho 2 děti do předškolních tříd Žabiček a Motýlků a
32 dětí, které dosáhly nebo
k 31. 8. 2022 dosáhnou věku
3 let do tříd Broučků a Kytiček.

1 dítě nastoupí do třídy Sluníček. Co se týče počtu chlapců
a dívek, tak ten je vyrovnaný.
Do mateřské školy přibude
17 kluků a 18 holčiček. Výše
zmiňovaný trvalý pobyt v Opatovicích nad Labem má 32 dětí,
3 děti jsou ze spádových obcí
Hrobice a Libišany.
Doba, kdy se stane přijímání
do současné mateřské školy,
bojem o umístění, se nezadržitelně blíží. Ani současných
5 tříd nebude kapacitně stačit,
viz článek Demografická studie
– výhled do roku 2036.
Je proto nejvyšší čas uvažovat o výstavbě další mateřské
školy na našem území. Stejně
tak je nevyhnutelné navýšit
kapacitu základní školy výstavbou dalšího pavilonu C2.
Protože obě školská zařízení
slouží dětem z celé spádové
oblasti, bylo by fér, aby se na
nákladech podílely všechny
obce tohoto regionu. Než k výstavbě dojde, bude s nejvyšší
pravděpodobností každý rok

Pár předvolebních čísel
Termín voleb do obecního zastupitelstva je stanoven na pátek 23. a sobotu 24. září 2022. Volební
systém pro komunální volby je poněkud složitější než u těch ostatních, ale tomu se budeme věnovat později a voliči budou samozřejmě informováni Českým statistickým úřadem v pokynech u
volebních lístků.
Ti, kteří se chtějí aktivně zapojit do voleb do místního zastupitelstva, informace o tom, kolik musí
na svou kandidátku získat podpisů vědí, ale některá čísla mohou zajímat i běžného občana. V naší
obci je k 1. 1. 2022 trvale hlášených 2652 obyvatel. Kandidát, který kandiduje pouze za sebe,
musí sehnat v zákonné době na kandidátce 4 % podpisů voličů, což je nyní 107. Pokud se jedná
o stranu či sdružení, je třeba 7 % podpisů voličů, a to je 186. Petiční archy k vyhlášení referenda
musí mít minimálně podpisy 30 % oprávněných osob.

převis žádostí nad možností umístění především dětí do
mateřské školy. Hlavním kritériem pro přijetí bude kromě
dosažených 3 let věku trvalé bydliště dítěte i celé rodiny. Každý
pracující s trvalým bydlištěm
v Opatovicích nad Labem „přináší“ prostřednictvím svých
daní do obecní pokladny nemalou částku a z těchto peněz
je pak možné budovat nebo
vylepšovat občanskou vybavenost obce. Třeba právě stavět a
rekonstruovat mateřské školy.
Takže jednoduchá matematika.
Máte zde trvalé bydliště a přinášíte tak obci prostřednictvím
svých daní peníze? Pak vám
vezmeme dítě do mateřské
školy. A naopak.
Každopádně přejeme všem
přijatým i těm stávajícím školáčkům, aby se jim v opatovické
mateřské škole líbilo. Na přiložených fotografiích je vidět, že
učitelky MŠ společně se zřizovatelem, prostředí předškolního zařízení stále vylepšují.

4

Depozitář pro fond sbírek historického
a kulturního dědictví obce Opatovice n/L
Obec Opatovice nad Labem
má jednu z nejdelších historií v celém našem státě. Ta se
opírá o existenci Opatovického kláštera. Tak, jak vyplývá z
jeho zakládací listiny, se historie obce začala psát již v druhé
polovině jedenáctého století.
Další historický vývoj obce byl
po celou dobu středověku spojen s existencí kláštera a jeho
vývojem. Po tomto období se
obec zapsala významně do
historie za působení šlechtického rodu Pernštejnů, kdy byla
na začátku 16. století v celém
pardubickém regionu vybudována největší rybniční soustava v Čechách. I další historické
období obce Opatovice nad
Labem je významné, a to přes
celý novověk až do šedesátých
let dvacátého století, kdy zde
v katastru byla zřízena tepelná

elektrárna, a dále pak, nedávno v prvním desetiletí tohoto
století, zde byla postavena mimoúrovňová křižovatka středoevropského významu.

Z celospolečenského hlediska je nutné a nezbytné
celý tento historický vývoj zaznamenat a systematicky ho
uspořádat tak, aby byl v určité
formě zachován jako historické
a kulturní dědictví. K tomu již
v minulosti docházelo, zejména působením klubu historie
mezi lety 2006 až 2014. Ten
zdokumentoval historii kláštera
a obou původních obcí, Opatovic nad Labem a Pohřebačky.
Z působení klubu historie je
uchován spisový archiv, dále
předměty, modely, ilustrace
a podobně. K tomu byly klubem historie vydány publikace
a sborníky. To vše dnes tvoří
s historickým archivem obce
jeden celek. Celý popsaný soubor, představující historické a
kulturní dědictví opatovického
regionu, je nutné uspořádat do
sbírkového fondu a vytvořit tak
depozitář obce Opatovice nad
Labem. Pro zajištění odbor-

ného dohledu navázala obec
spolupráci s Východočeským
muzeem v Pardubicích. V této
souvislosti bylo také osloveno
Ministerstvo kultury ČR, a sice
ve věci zpracování přihlášky
k zařazení sbírek obce Opatovice nad Labem do centrální
evidence sbírek.
Zřízení depozitáře bylo odsouhlaseno
zastupitelstvem
obce Opatovice nad Labem
již v roce 2019, k tomuto účelu
obec vyčlenila prostor, který se
skládá ze dvou místností, kanceláře a vlastního depozitáře.
Tento prostor svojí charakteristikou a vybaveností splňuje
podmínky pro ukládání sbírek
dle příslušných zákonů ČR.
Budova na adrese Neplachova
206, Opatovice nad Labem, ve
které je v prvním patře umístěn
depozitář, se nachází v lokalitě
bývalých kasáren, která jsou
postupně přestavována a upravována pro budoucí správní,
obchodní a společenské centrum obce.
Vlastislav Kracík,
Letopisecká komise

Depozitář muzejních sbírek před dokončením
V těchto dnech jsou prováděny poslední práce na dokončení depozitáře muzejních sbírek. Co je to vlastně depozitář? Je to speciální
místnost nebo celá budova, kde muzeum uchovává svoje sbírkové předměty.
Každý předmět, který bude v opatovickém depozitáři uložen, bude zaevidován podle přísných pravidel. Dárce předmětu, listiny nebo
fotografie obdrží od správce depozitáře interní list, což je zároveň děkovný list dárci. Předmětu je přiděleno přírůstkové číslo a je zaevidován. Nejdéle do tří let musí být předmět prozkoumaný a popsaný. Následně obdrží inventární číslo a je zaevidován do celorepublikové
databáze CES (Centrální evidence sbírek).
Naše obec má na svém katastru bohatá archeologická naleziště a mnoho zajímavých předmětů, mapujících historii Opatovic nad Labem může být i v soukromém držení občanů. Nebojte se proto podělit o své sbírky a zajímavé nálezy. Najdou důstojné místo v novém
depozitáři a zachovají svou hodnotu i pro příští generace.
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Humanitární sbírka na pomoc uprchlíkům z UK
Chceme poděkovat obyvatelům Opatovic nad Labem,
a hlavně dětem ze základní
školy, kteří se podíleli na humanitární pomoci ukrajinským
rodinám,
prchajícím
před
válečným konfliktem ve své
vlasti. Poděkování vyjádřili i
pracovníci Oblastní charity
Pardubice, kde se sbírky potravin, ošacení a dalších nezbytných věcí pro uprchlíky
nyní soustřeďují.
Oblastní charita Pardubice
ze srdce děkuje všem, kteří
přispěli do opatovické sbírky

potravin a drogerie pro uprchlíky z Ukrajiny. V tuto chvíli je již
darované předáváno primárně
v Krajském asistenčním centru
pomoci Ukrajině prostřednictvím pracovníků Charity a dobrovolníků.
Jak uvedl charitní koordinátor dobrovolnické služby a
potravinové pomoci v KACPU
Miloš Lášek: „Všem dárcům
jsme velice vděční, bez jejich
pomoci bychom se neobešli.
Denně v centru potřebujeme
zajistit pomoc minimálně pro
150 uprchlíků, v době největšího náporu to bylo až 1000 lidí.
Jsem moc rád, že díky pomoci
dárců můžeme pružně reagovat na individuální potřeby lidí,
kteří v jednotlivých případech
přijíždějí pouze v tom, co mají
na sobě. Zajišťujeme především potravinovou pomoc pro
čekající, tedy potraviny a nápoje ke konzumaci na místě.
Rozdáváme také hygienické
balíčky, mléčné i jiné příkrmy
pro děti, kojenecké lahve a
v jednotlivých případech potra-

viny pro pozdější přípravu jídel
a jsem moc rád, že potřební
z KACPU díky sbírce neodcházejí bez pomoci“.
Část pomoci je dlouhodobě
k dispozici v charitním Skladu potravinové pomoci, odkud
jsou potraviny a drogerie vydávány potřebným na základě
sociálního šetření či po doporučení například starostů obcí,
kde jsou uprchlíci ubytovaní.
Bc. Jan Lohynský,
Oblastní charita Pardubice

Odpady – seriál: inflace, zdražování a jejich dopad
Současná ekonomická situace, která postupně dopadá na
život nás všech, bohužel zahrnuje i odpadové hospodářství.
Ti, kteří volali po tom, aby obec
likvidaci odpadů dotovala ze
svého, jako údajně jiné obce,
se dočkali. Vzhledem k nárůstu cen pohonných hmot se
zvýšila především cena svozu
popelnic, ale i náklady obce na
interní svoz vytříděných odpadových komodit. 702 Kč, které
občan uhradil na celý proces
svozu, třídění a likvidace odpadů, tak už nedostačuje, a
protože v průběhu roku už nelze poplatky navyšovat, obec
se tak dostává do záporných
čísel a likvidaci odpadů dotuje. Ať se nám to líbí nebo ne,
jsme v zajetí firem, které si
diktují své zvýšené požadavky
mnohdy hlava nehlava. Palivový příplatek se nepočítá od

odjetých kilometrů, ale podle
váhy odvezeného odpadu.
Navíc svozové firmy fakturují
služby, které se nedají rozporovat, dokud nebudeme mít
naprosto přesnou evidenci
všeho odpadu, který z Opatovic nad Labem „odjíždí“ a
to jakýmkoliv směrem. Kromě
jiného je nutné odstranit praktiky některých občanů, kteří se
snaží ušetřit na poplatcích za
svoz popelnic tak, že na po-

pelnici bez příslušné známky,
a tedy úhrady frekvence svozu, položí minci pro „popeláře“
a ti jim obsah takovéto popelnice odvezou. Dobře o těchto
případech víme a činíme příslušná opatření.
Zdražování a inflace se projevily i v jiných oblastech a na
účtu obce už nyní chybí půl milionu korun, se kterými se počítalo. Všechny obce a města
se dostávají do situace, kdy je

třeba utnout velkorysé rozdávání a pečlivě rozmýšlet, komu
dát a do čeho investovat. Podobně teď přemýšlí každý z
nás, při zdražování přehodnocujeme priority. Zda neoželet
drahou dovolenou a místo toho
koupit raději tepelné čerpadlo.
Stejně tak se musí rozhodovat
obec. Rozpracované investice je třeba dokončit, a to i v
případě, že výrazně podražily
vstupy. Další plánované investice je nutno zvážit, popřípadě
jejich realizaci odsunout. I za
této situace se vedení obce
snaží finančně podpořit spolky a sportovní organizace, ale
bude pečlivě vážit komu a kolik
letos na činnost přispěje.
I přes všechny problémy, které nastaly a které budou zřejmě ještě kulminovat, nesmíme
ztratit víru v lepší nebo alespoň snesitelnou budoucnost.
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Kniha Opatovický klášter bude na prodej
V září minulého roku uspořádala obec Opatovice nad Labem vědeckou konferenci k tématu historie Opatovického kláštera. Hlavním
motivem se stala snaha využít významného výročí 600 set let od zničení Opatovického kláštera a položit tak vědecké obci otázku, zda
by bylo smysluplné se nadále zabývat bádáním ve věci jeho historie. Tento námět se tak vepsal do názvu události a sice „Opatovický
klášter – možnosti nových výzkumů“.Organizátor konference zaznamenal její průběh a obsah do tisku a bylo rozhodnuto o vydání knihy,
která ponese ve svém názvu stejný titul jako konference. V současné době se příprava rukopisu knihy dostává do finální podoby. Byly
dokončeny práce na textech přednášek, které splňují všechny náležitosti odborného textu. Tento obsah byl doplněn ještě o další dvě
přednášky, které nebyly na konferenci prezentovány, ale zvyšují vědeckou úroveň knihy. Do jejího obsahu přibyly samozřejmě i úvodní
texty a závěrečné slovo. Takto připravený finální obsah bude předán k překladům a k posouzení recenzentům. Po tomto kroku se bude
moci, zřejmě někdy na konci června 2022, přistoupit k sazbě a celkovému grafickému zpracování. Je zde tedy předpoklad, že v druhé
polovině letošního roku by mohla být kniha vytištěna. Vydavatel, obec Opatovice nad Labem, plánuje náklad 500 kusů, které budou nabídnuty i veřejnosti. Cenu zatím nebylo možné stanovit.
Pokud máte o plánovanou publikaci zájem, napište si o ni na: podatelna@opatovicenadlabem.cz.

Agresivita lidí
vzrůstá
V poslední době se pracovníci, tedy spíše pracovnice obecního úřadu setkávají s určitou
agresivitou lidí, kteří přicházejí
nebo telefonují na obecní úřad.
I když slovní i fyzické útoky,
kterým musí čelit úřednice na
úřadu práce, naše pracovnice
řešit nemusí, stejně jsou výpady nespokojených občanů často velmi stresující a urážlivé.
Je pochopitelné, že se některé změny a nařízení obecního
úřadu nesetkají s pochopením
a radostí, ale úřednice za přepážkou za to nemohou. Pokud
se občanovi něco nezamlouvá,
může vznést námitku, a to nejlépe písemnou formou, nebo si
vyžádat konzultaci u starosty.
Kompenzovat urážkami svoji
nespokojenost u přepážky je
neurvalost a pořvávat na úřednice do telefonu je navíc zbabělost.
Psychologové se k takovému jevu vyjadřují následovně:
Agrese začíná neschopností
vyřešit vlastní problémy. Kdo
si nedokáže potvrdit své kvality sám, pokouší se je potvrdit
tím, že bojuje proti ostatním.
Agresor je slabý člověk – manipulátor.
Otázkou je, jak moc si toho
musí pracovníci a pracovnice
obecního úřadu nechat líbit.
Kam až může zajít v telefonu
rozčilený občan, než může
pracovnice úřadu ukončit hovor, aniž by byla pokárána za
neprofesionální vystupování?
Vyřeší to nahrávání telefonních hovorů?
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Čarodějnice po ročním výpadku
Covidová situace sdružování lidí nepřála, po setkávání a zábavě byl už hlad. Nejhůře „uvěznění“
vnímaly děti, které se potřebují setkávat se svými vrstevníky. 30. dubna 2022 bylo naprosto ukázkové
počasí, a tak se pálení čarodějnic vydařilo nad očekávání. Akce začala v 16 hod., před 19. hodinou
byl zapálen oheň a čarodějnice s řezníky uzenářství od Krkovičky předvedli svůj rej při malém tanečním vystoupení. Občerstvení zajišťoval Cool team, který pro děti připravil populární skákací hrad. Byla
i diskotéka s DJ Law, odpoledne pro děti a večer pro dospělé. Pro děti byly připravené soutěže včetně
odměn (taška se sladkostmi, omalovánkami, pastelkami apod.) po jejich absolvování. 200 připravených
kartiček, kam se za splněné úkoly dávala dětem razítka, během okamžiku zmizelo. Buřta na opečení
dostaly ale i ty děti, na které soutěžní kartička nezbyla. I dospělí si přišli na své. Myslíme si, že odhad
minimálně 2000 návštěvníků není nadsazený. Však také příchozí ocenili akci dobrovolným příspěvkem,
který téměř pokryl náklady na akci. Organizátorem pálení čarodějnic byl jako vždy Sbor dobrovolných
hasičů Opatovice nad Labem. Těm, i pracovníkům technických služeb patří poděkování za přípravu
a zdárný průběh celé akce, která od odpoledních hodin trvala téměř k půlnoci.

Historické velocipedy vyjely na Milíř a na Hučák

Tradiční každoroční akce, kdy 1. vcpr Opatovice nad Labem
pořádala 21. 5. 2022 výjezd na starých kolech k rozhledně
Milíř. Účastníci si mohli následně prohlédnout vodní elektrárnu Hučák v Hradci Králové.
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Pivní pohoda 2022 byla opět na pohodu

V sobotu 21. 5. 2022 se příznivci rezavého moku sešli už podruhé v areálu bývalých kasáren. Kromě různých druhů piva zde bylo u
stánků i něco k přikousnutí. Akci doprovázela živá hudba.

Občanská beseda uvítala na Malé scéně hostující soubor

6. 5. 2022 opatovičtí diváci velkým potleskem ocenili komedii spřáteleného pardubického divadla Exil Hra na vlka.

SVOZOVÝ KALENDÁŘ SBĚRU
KOMUNÁLNÍHO A TŘÍDĚNÉHO ODPADU
1. 6.
2. 6.
2. 6.
3. 6.
13. 6.
14. 6.
15. 6.
16. 6.
16. 6.
17. 6.
27. 6.
28. 6.
29. 6.
30. 6.
30. 6.
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ČERVEN
PLASTY - POHŘEBAČKA
PLASTY - OPATOVICE
POPELNICE - SVOZ - POHŘEBAČKA
POPELNICE - SVOZ - OPATOVICE
BIOODPAD - OPATOVICE
BIOODPAD - POHŘEBAČKA
PAPÍR + NÁP. KARTONY - POHŘEBAČKA
PAPÍR + NÁP. KARTONY - OPATOVICE
POPELNICE - SVOZ - POHŘEBAČKA
POPELNICE - SVOZ - OPATOVICE
BIOODPAD - OPATOVICE
BIOODPAD - POHŘEBAČKA
PLASTY - POHŘEBAČKA
PLASTY - OPATOVICE
POPELNICE - SVOZ - POHŘEBAČKA

MODRÁ

ŽLUTÁ

MODRÁ

ŽLUTÁ

Kladení věnců 8. května 2022

ŽLUTÁ
ŽLUTÁ

MODRÁ

ŽLUTÁ

Jako každý rok, se zástupci obce poklonili padlým hrdinům a k pomníkům položili věnce. Kromě starosty a místostarosty se pietního
aktu zúčastnila skupinka našich občanů.
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