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Vážení a milí,
tradiční úvodní slova píši pod pláštíkem hektické
atmosféry. A abych zachovala svou tradici
v příměrech k počasí, tak tomu bude i nyní.
Jednou svítí sluníčko, je příjemně a teplo a jsme
jaksi spokojeni a vnitřně i to sluníčko vyzařujeme
navenek svými úsměvy a dobrou náladou. A
potom se nebe zatáhne mraky, je pošmourno, déšť a chladno a i toto zamračeno jakoby se
odráželo na našich náladách a úsměv se ztrácí z našich tváří. Ale nutno říct, že obojí polarita
je vlastně v pořádku. Proč? Protože kdyby nebylo zamračeno a zima, pak bychom se
neradovali ze sluníčka, teploučka a úsměvů kolem sebe.
Stejně tak tomu je i s děním tady u nás v našich vesnicích. Všemi směry rezonuje stavba
„století“ – realizace kanalizace a vodovodu. Stavba se blíží do našich dvorů a zahrádek. Čím
víc se blíží k našim vrátkům, tím víc máme všichni otázek a připomínek. Ne na všechny
dotazy máme my jako zástupci obce hned odpovědi. O co déle jsme čekali, než budeme
moci konečně stavět, o to rychleji se začalo závěrem loňského roku stavět. Spousta dílčích
úkolů ze strany obce jako investora bylo a je třeba řešit „za pochodu“ a ne vše je
rozhodnuto ihned. Důležité je však, že stavba pokračuje tak, jak má. Ke dni vydání
Zpravodaje je uloženo v zemi 90% všech hlavních vedení vodovodu a kanalizace ve všech 4
obcích a na Oškobrhu se již pokračuje v jednotlivých domech usazováním domovních
čerpacích stanic na dvorcích.
Naše obce však nežijí jen stavbou „kanálu a vody“ a kolegové připravili opět obsáhlou a
různorodou náplň tohoto vydání Zpravodaje. Většina z vás si určitě najde ten „svůj“
oblíbený článek. A jsem přesvědčena, že i ostatní příspěvky budou pro všechny přínosem a
inspirací.
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Dětem přeji hezkým vysvědčením zakončený školní rok, rodičům a všem dalším hezké
prázdniny, dovolenou s pohodovým odpočinkem v letních dnech.
Inspirativní čtení s láskou v srdci přeje
IRENA STRÁNSKÁ, starostka

1. Slovo redakční rady
Milí občané a čtenáři našeho (vašeho) zpravodaje. Tři měsíce utekly jako voda od vydání
posledního čísla. Jsme tu zpět a i tentokrát vám předkládáme další nové zprávy a informace.
Budeme znovu a znovu opakovat, že náš (váš) zpravodaj by měl občany spojovat a slučovat.
Předseda redakční rady: Michal Prokeš

debaty jsou vypjaté-názory rozdílné. Ale
2. Z JEDNÁNÍ ZE ZASTUPITELSTVA
Každé veřejné zasedání je oznámeno 7 dní

od toho jste nás zvolili a máte nějaké
očekávání. Jaká jsou témata? Výstavba

předem na úřední desce i na webových
stránkách.

Se

zápisy

z

VaK a s ní souvisejících 61 přípojek, které

jednotlivých

nejsou v původním projektu a občané je

zasedání je možné se seznámit přímo na
obecním

úřadě

nebo

na

chtějí, problematická rekonstrukce centra,

webových

sběrný dvůr. Člověku začínají přicházet na

stránkách obce.

mysl takové základní otázky jako. Co je to

V tomto období březen-květen se konalo

zájem obce? Měl by zastupitel mít rád

jedno veřejné zasedání. Tentokrát v
Opolánkách,

a

to

dne

lidi?Co

24.4.2017.

je

to

sloužit

občanům?

Co

občanům říkat? A v jakém rozsahu. Názory

Zastupitelé se i v tomto období scházeli

se velice rozcházejí.

(kvůli stavbě vodovodu a kanalizace) každý

Jsme zrdcadlem našich vesnic. Jak se k

týden. A tak každé pondělí od 19. hod. se

vám budeme chovat a jak nás budete

svítí v zasedací místnosti na obecním

vnímat, máme pouze ve svých rukách.

úřadě v Opolanech. Už jsme si zvykli říkat

Žádné nářky a výmluvy!

své názory (mezi sebou), jak je cítíme.
Schůzka od schůzky se situace a názory
tříbí podle nejčerstvějších informací a
zjištěných problémů a překážek. Některé
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VEŘEJNÉ

ZASEDÁNÍ

24.4.2017

v

bude hradit obec 1x měsíčně a další sekání

Opolánkách
Tohoto

hradí TJ Sokol Opolany.

zasedání

se

8

Obec pronajmula 1 místnost nebytového

zastupitelů a 23 občanů. Proč přišlo tolik

prostoru v 1. patře budovy OÚ Opolany za

občanů? Kvůli informacím o výstavbě

cenu Kč 2.000,- měsíčně p. Tučkové. Bude

vodovodu a kanalizace. Ale po pořádku.

zde provozovat masérské služby.

Zastupitelé

odhlasovali

Dále bylo konstatováno, že dne 10.4.2017

rozpočtové opatření č. 2 a čeho se týká?

obec nepřevzala stavbu "rekonstrukce

Obec přijmula navýšení dotace z MZe na

centra".

kanalizaci Kč 2.290.000,-, na sanaci komína

Na závěr přišel ŠPALEK Z JASANU. Jeden

v hasičárně Opolánky Kč 29. 000,-,

občan upozornil na špalek z jasanu na

telefony na celý rok 2017 (nejsou v

náplavce v Opolanech. Žádal o odstranění,

rozpočtu) Kč 42.000,-, navýšení fin. darů

aby nedošlo ke zranění.

(vítání občánků, pohřebné) o Kč 6.000,-

Ve 21.30 hod. byla schůze ukončena a my

(celkem Kč 16.000,-).

jsme se rozešli do svých domovů.

nejdříve

zůčastnilo

provozovatele

Zpracoval zastupitel a předseda redakční rady: Michal
Prokeš

vodovodu v našich obcí. Stal se jím VaK

3. ZPRÁVY Z OBCE
ŽALOBA p. PECHÁČKOVÉ - Dne 12.4.2017

Zastupitelé

odhlasovali

Nymburk.

proběhlo v Nymburce soudní řízení. Spor

Obec má možnost získat další dotaci ze

převzala nová soudkyně a řízení bylo

středočeského kraje na vodovod až Kč

odročeno na 29.5.2017. Dne 29.5.2017

5.000.000,-. Zastupitelé vybrali firmu G&T

proběhlo soudní řízení v této věci. Soud

consulting s.r.o.. Tato firma zpracuje

zamítl žalobu paní Pecháčkové na obec, a

žádost a dostane 3% z přiznané dotace,

to ve všech bodech. (Paní Pecháčková

celkem tedy Kč 150.000,-.

žalovala obec za odvolání z funkce

Zastupité odhlasovali dodatek ke smlouvě

ředitelky MŠ Opolany. Odvolání ředitelky

mezi OÚ Opolany a TJ Sokol Opolany.

MŠ

Obec bude hradit el. energii, stejně jako

Opolany

zastupitelstvem

SDH Opolánkách a Kaníně. Sekání trávy
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bylo

schváleno

jednohlasně.

Odvolání

provedl místostarosta obce, a to za

mnoha variantami trasy železniční tratě.

přítomnosti právního zástupce obce JUDr.
Sobotky v roce 2015. Odvolání proběhlo
na základě výsledku inspekce Ministerstva
školství v MŠ Opolany a stížností rodičů
žáků mateřské školy.)
ŽÁDOST MS OPOLANY. Myslivecký spolek
Opolany má zájem vybudovat voliéry pro
bažanty na pozemku obce Opolany (u

2. Je navrhnuto zrušení železničního
přejezdu na hlavní silnici z Kanína do Libice
nad Cidlinou a místo něj bude nadjezd
a)spíše u Cidliny ?b) spíše u dálice?
Obec se k tomu bude vyjádřovat. Zajímají
nás názory občanů (hlavně Kanína).
Návrhy jsou k nahlédnutí na OU Opolany.
VÝSTAVBA VODOVODU A KANALIZACE:

myslivny). Obec se touto žádostí teprve
bude zabývat.
PROTIPOVODŇOVÉ

OPATŘENÍ

-

Do dnešních dnů bylo položeno 90%
hlavních řadů vodovodu a kanalizace. V
květnu

začalo

budování

kalalizačních

přípojek na Oškobrhu, další vesnice budou
následovat. Kdo ještě nedal svůj kontakt

Obec v březnu obdržela zpracovanou

na sebe na OÚ, prosím učiňte tak.

studii "Protipovodňová opatření“, do které

Zřizovatel přípojek vás bude postupně

je možno nahlédnout na OÚ. Budou
následovat

další

kroky,

směřující

obcházet a upřesňovat kdy a kde přesně

k

se bude kopat. Pokračuje se ve výstavbě

samotné realizaci.

čistírny odpadních vod (za cibulárnou).

KANÍNSKÁ SPOJKA - SŽDC předložila obci

Obec prodloužila lhůtu zaplacení finačního

návrh projektu vysokorychlostní železnice

daru na ekologické účely do 31.8.2017.

za Kanínem (viz. Mapa). Mapa je k

Jenom pro zajímavost do konce května

nahlédnutí na OÚ Opolany. Je to studie s
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obec

vybrala

od

občanů

celkem

v původním projektu a občané o ně

5 226 000,- Kč (tj. 71% zaplacených darů).

projevili

SETKÁNÍ

vysvětlující dopisy vlastníkům 61 přípojek

S

OBČANY

NA

TÉMA

zájem.

Zastupitelé

roznesli

VODOVODNÍ PŘÍPOJKY - Dne 3.5.2017

(dodatečně

proběhlo setkání s občany v Opolánkách,

upozorněním na možné navýšení částky za

kdy přítomno bylo asi 45 občanů. Na

připojení vodovodu (na tyto přípojky se

dotazy odpovídal zastupce VaK Nymburk,

nevztahuje

který vysvětlil podrobnosti související s

požádali, budou mít možnost se nyní

napojením na vodovod.

připojit.

Zaznělo,

že

Na

vyprojektovaných)

dotace).

Všichni,

veřejném

kdo

zasedání

s

si

dne

občané si připravý výkop na svém

5.6.2017 zastupitelé odhlasovali částku

pozemku na vlastní náklady až do

(finanční dar a náklady na realizaci

nemovitosti, kde bude měřící zařízení. Kdo

v hodnotě 16 050,-Kč). V zájmu obce je,

chce měřící zařízení mimo dům (a nebo

aby se připojilo co nejvíce nemovitostí. Je

dále než 15m od hranice pozemku), musí

potřeba upozornit, že pro občany i pro

si udělat výkop pro šachtu a vybudovat

obec je to to výhodná varianta připojení.

šachtu

Dalším žadatelům obec ráda vyhoví, ale

pro

měřící

zařízení

(varianty

možných šachet jsou vystaveny na OÚ

nejdříve za 5 let.

Opolany a je možnost si je i objednat –

ASISTENTKA

bližší informace na OÚ Opolany).

ukončila pracovní poměr s OÚ Opolany pí.

Dne 4.5.2017 proběhlo obdobné setkání v

Petrášková. Odchází z místa asistentky

Opolanech v prvním patře budovy, kde

starostky. Od 1.6.2017 nastupuje na její

sídlí MŠ Opolany. Zde se účastnilo asi 70

místo pí. Markéta Šrédlová.

občanů z Opolan a Kanína. Nejvíce

Zpracoval předseda redakční rady: Michal Prokeš

odpovídal opět zástupce Vak Nymburk na
dotazy - vodovodní přípojky.
PROJEKT 61 PŘÍPOJEK - Obec v dubnu
zadala doprojektování 61 přípojek na
vodovod a kanalizaci. Tyto přípojky nejsou
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STAROSTKY

K

31.5.2017

4. Společenská kronika (spolky, kultura, rozhovory, historie)
Ponocný Pilař
Jistě si všichni vybavíme nezapomenutelné obrázky a leporela Josefa Lady, kde jednou
z dominujících postav je noční hlídač čili ponocný s nezbytnou halapartnou v jedné ruce a
v druhé s noční trumpetou ve tvaru berlice. Nejen Hrusice, ale i Opolany za mého raného
dětství (30. léta minulého století), měly svého ponocného, kterému jak jsem slýchala, nikdo
jinak neřekl než „starej Pilař“. Halapartnu neměl, zato pořádnou, asi vlastnoručně
vyrobenou „sukovici“ (pořádná hůl se suky) a ani tu noční berlici, ale velkou píšťalku.
Pro mě to byla tajemná postava – pohybovala se v noci. Ponocný Pilař bydlel v půlce
dvojdomku u „obecního baráku“ – dnešní Šmejkalovi, co bylo jeho původní povolání, také
nevím. Snad by mohl napovědět pan Nesvadba, jeho přímý potomek. Jaké měl hlídací
hodiny nevím, ale asi pravděpodobně podle ročních období. Každou noční hodinu
„odpískal“ na určitém stanovišti a šel dál. To už si pamatuji, že jedním z těchto stanovišť
bylo rozcestí před Dubnovými a krátký odpočinek s nezbytnou fajfkou na farské podezdívce
(to byl ještě starý plot) tam, kde rostl jasmín (naproti nynější hospodské zahradě). Co asi
všechno ten opolanský ponocný viděl, zažil! To ale už nenávratně odnesl čas. Kolik asi těch
tajných lásek viděl, ale prý všechno si nechal pro sebe jako správný ponocný. Kolik těch
drobných polních pychů pozoroval, to také zůstalo utajeno. V letních měsících při
otevřeném okně jsem několikrát zaslechla tu tajemnou píšťalku na rozcestí, ale v těch
dětských létech jsem asi o tom všem moc nepřemýšlela. Fotografii žádnou nemám, nenašel
by

pan

Nesvadba?

Tak

toto

je

jedna

z Opolanských

postav.

Dle zápisků a vyprávění paní Noemi Němečkové pro zpravodaj zpracoval: David Fiala

Bylo a je, aneb obrázkové vzpomínky
Opět další vzpomínková fota – bylo a je. Tímto děkujeme panu Adamcovi za pravidelný
příspěvek.

7

8

9

5. Z našich obcí
OPOLANY
Obecní knihovna Opolany
Úvodem bych chtěla pozvat do
naší knihovny malé i velké
čtenáře.

Knihovnu

jsme

přestěhovali z přízemí budovy
obecního

úřadu

do

společenské místnosti v prvním
patře,

kde

se

v minulosti

scházeli naši senioři. Otevřeno
je každé pondělí od 16.00 do 18.00 hodin.
V minulém vydání Zpravodaje jsem informovala o plánované akci „Noc s Andersenem“. Tak
se i stalo a opět v pátek 31.3.2017 po roce nastal den, který můžeme nazvat svátkem
knihoven. Ač návštěvnost knihovny není velká, tak akce, kde se děti sejdou pod tématem
KNIHY, má vždy dvě desítky dětských účastníků.
Program akce je vždy dopředu naplánován. Asi nejvíc oblíbený je noční lampionový průvod.
O úvod společné akce se postarala místní znalkyně historie naší obce paní Jitka Tvrzníková.
Od ní se děti dozvěděly mnoho zajímavých informací o osidlování našeho kraje v dávné
historii a zajímavá byla i zmínka o tom, že o naší lokalitě se zmiňovala Kosmova kronika.
Při každé akci máme pro děti připraveno překvapení a nejinak tomu bylo i tentokrát. Letošní
překvapení se jmenovalo Fifinka a Myšpulín a spočívalo ve vysazení 2 lip u opolanského
kostela a i tak byly tyto lípy pojmenovány. Kdyby vás zajímalo proč, tak odpovědí je
skutečnost, že patronaci nad letošní Nocí s Andersenem byl autor všem známého časopisu
Čtyřlístek a otec Myšpulína, Fifinky, Pindi a Bobíka pan Jaroslav Němeček.
Jelikož nás letos bylo hodně a na společnou noc bychom se nevešli do prostor knihovny,
využili jsme 2. patro budovy mateřské školy, kde další část akce probíhala. Po opečení
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špekáčků jsme rozdělili a rozžehli dětem lampiony a vydali se průvodem obcí. Po návratu
následovala příprava na spaní, ale ještě před tím, každé z dětí představilo svou knihu,
kterou si jako společníka přibalilo ke karimatce a spacáku a přečetlo z ní zajímavý děj.
Všichni účastníci obdržely pamětní listy jedno vydání časopisu Čtyřlístek. S blížící půlnocí se
děti zachumlaly do svých spacích pytlů a noční klid narušovalo štěbetání, smích a
povzdechy: „Já nemůžu usnout.“ Této, co si dělala, když si nemohla usnout? Tak jsem
zapátrala do svých dávných vzpomínek a vyprávěla zejména malým slečnám o premiéře
pohádky Tři oříšky pro Popelku s Libuškou Šafránkovou, která byla promítána v Opolanském
kině v kulturním domě tehdejším promítačem panem Jiránkem a o tom, jak bylo kino
nacpané k prasknutí a vůbec o fungování vesnického kina, a pak obecně o princeznách a o
pohádkách. Děti nakonec usnuly a pro nás může být jen hádankou, jaké sny jim vyplnily
klidný spánek. Nastalo ráno, snídaně, ještě pár her a rozloučení s příslibem další Noci
s Andersenem.
Díky patří spoluorganizátorům Heleně Šmejkalové, Janě Drahokoupilové, Ing. Jitce
Tvrzníkové, Ing. Čestmíru Tvrzníkovi, Milanu Vostřežanskému a Anetce Langrové. Doufám,
že jsem na nikoho nezapomněla, prostě všem, kdo se na organizaci této hezké akce
podíleli.
Za Obecní knihovnu Irena Stránská

Dětský den
V sobotu 3.6.2017 proběhla v Opolanech na
fotbalovém hřišti opětovně akce pro naše malé
spoluobčany, a to další ročník dětského dne.
Převážná část disciplín a různých soutěží byla
soustředěna na fotbalovém hřišti TJ Sokol
Opolany. Zbytek aktivit bylo uspořádáno v Obecní
restauraci a v Myslivně. Na tato stanoviště se pak
mohlo dojít pěšky nebo využít elektrického
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vláčku, který byl speciálně na tuto akci objednán. Již od ranních hodin probíhaly přípravy na
tuto akci. Scházeli se dobrovolníci, aby zaujali svá místa na jim přiřazených stanovištích,
kterých bylo celkem 16. V 9.00 hod. byl zahájen Dětský den v Opolanech. Při vstupu na
hřiště obdrželo každé dítě soutěžní kartičku, aby si postupně nechalo zapisovat již splněné
soutěže. Soutěže či aktivity byly různé. Od sportovních, např. skákání v pytli či slalom s
fotbalovým míček přes kreativní, a to např. vyrobení sovy z papíru nebo natištění si
vlastního dřevěného přívesku. Určitě velkou atrakcí byl hasičský vůz SDH Kanín v Obecní
restauraci. Děti při stříkání na cíl dostali opravdickou hasičkou helmu a zkoušely svoji
zručnost v stříkání na cíl. Odměnou jim potom byla limonáda a nanuk. Další hasičský vůz pak
byl na tenisovém kurtu na hřišti. Tentokrát to byli profesionální hasiči z Poděbrad, kteří měli
předvést vystříhání člověka z vraku auta. Bohužel došlo k chybě a vrak auta chyběl. I přes
tento nedostatek bylo malým zvědavcům předvedeno hasičské auto profesionální jednotky
a ti pak mohli posoudit jestli se liší nebo neliší od auta SDH Kanín. Pro všechny mlsouny a
žíznivce, a to jak velké, tak i malé bylo připraveno občerstvení na Opolanském hřišti. Děti
měly zdarma klobásu, ovoce a pití. A co říci závěrem? Počasí přálo, organizačně bylo také
vše zvládnuto perfektně, a proto si děti určitě svůj den užily.
Sponzoři dětského dne:
ZASTUPITELÉ OBCE A OBECNÍ ZAMĚSTNANCI, TJ SOKOL OPOLANY,
MYSLIVECKÝ SPOLEK POD OŠKOBRHEM, OPOLANY, SDH OPOLÁNKY,
VLADISLAVA LANGROVÁ FLORISTIKA OPOLANY, SDH KANÍN, OREGON
KOLÍN, OBČANSKÁ INICIATIVA OKOO OPOLANY, JEZDECKÝ KLUB CHOŤÁNKY,
MICHAL PROKEŠ, MALOVÁNÍ SKLA MANŽELÉ PETROVI, OPOLANY, LUKÁŠ
HÁJEK, ZÁMEČNICTVÍ OPOLANY, JIŘÍ PSOTA ML., OPOLANY, LUBTEC S.R.O.,
OPOLANY, ING. RADOMIL NOLL, PROJEKČNÍ ČINNOST, OBECNÍ RESTAURACE,
VÁCLAV VESELÝ, OVOCE A ZELENINA, VLADIMÍR NOVOTNÝ PODĚBRADY,
TELSIG – SERVIS SPOL. S.R.O. VELKÝ OSEK, JAKUB MÁZL, KANÍN, BERTA
PÍŠOVÁ, OŠKOBRH, ZDENĚK FEKETE OPOLANY, JAROSLAV VOZKA KANÍN.
Tímto jim děkujeme za podporu. Pro zpravodaj zpracoval: David Fiala
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Výstavba čističky
Vážení spoluobčané, v posledním čísle našeho
zpravodaje jste se mohli dočíst, že akce
vybudování

kanalizace

a

vodovodu

se

rozeběhne naplno. Asi většina z vás si všimla, že
hlavní řády se již budují. Zastupitelé dostávají
pravidelně zápisy z kontrolních dnů, a dle
těchto

zápisů

běží

vše

dle

pracovního

harmonogramu. Díky pěknému počasí i jistě
hodně z Vás chodí na procházky po našich obcích, ale nevím, zda někdo z Vás zaregistroval,
jaké dílo roste za cibulárnou. Právě při takovéto procházce jsem mohl pro vás
vyfotografovat základy budoucí čističky v Opolanech. A na závěr ještě trochu technických
informací o této stavbě. Tato čistička bude pracovat na principu mechanicko-biologického
čištění odpadních vod, kdy do ní budou sváděny odpadní vody z našich vesnic, tj. z Opolan,
Opolánek a Oškobrhu . Vyčištěná voda bude následně pomocí gravitačního potrubí
odváděna do nedaleké řeky Cidliny. Minimálně 1x měsíčně se budou provádět odběry
vypouštěných vod, a to za účelem zjištění jejich kvality a dodržení povolených limitů.
Každoročně pak, a to do 31. ledna, je nutné zasílat příslušnému vodoprávnímu úřadu a
příslušnému správci povodí (Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové) za uplynulý
kalendářní rok.
Pro zpravodaj zpracoval: David Fiala

Sběr velkoobjemového odpadu
Tak, jak je již každoročně tradicí, se před pálením
čarodejnic udělá svoz velkoobjemového odpadu. Tento
rok to vyšlo na sobotu 15.4.2017. Letos díky budování
kanalizace a vodovodu nebylo možné kontejner přistavět
v Opolanech na obvyklé místo plac za mostem, ale bylo
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využito parkoviště před kulturním domem. Drobný zádrhel nastal s pozdním přistavění
kontejneru, ale i přesto zástupci obce všechen povolení odpad příjmuly a k naplnění
kontejnerů došlo a posléze. Děkujeme občanům, že odpad třídíte a využíváte takovéto akce
a tím tak přispíváte k lepšímu životnímu prostředí.
Pálení čarodejnic na dětském hřišti v Opolanech
Dne 30.04.2017 proběhla opět tradiční akce, a to
pálení čarodejnic. Tak, jako minulý rok, byla tato akce
na dětském hřišti. Tento rok by akci ani na bývalém
místě za mostem nešlo uspořádat, jelikož tato plocha
slouží

na

odkládání

stavebního

materiálu

pro

společnost Řehoř. Letos se akce konala v neděli a tak
před vlastním pálením čarodejnic proběhlo na hřišti
několik fotbalových utkání. Hladký průběh akce opět
zajistila obec (paní Helena Šmejkalová a zaměstnanci
obce), ve spolupráci s členy fotbalového spolku. Letos
asi nikomu moc počasí nepřálo, jelikož bylo poměrne
chladné počasí. Ale i přesto si akci všechni přítomné děti a i jejich doprovody užili. Obec pro
ně připravila tak jako každý rok špekáčky a limonádu. Akce byla ukončena s příchodem
hluboké tmy. Pro ty, kteří chtěli posedět i přesto déle, bylo připraveno občerstvení na hřišti.
Pro zpravodaj zpracoval: David Fiala

Ze života zaměstnanců úklidu obce K 31. 5. 2017 zaměstnává obec Opolany 4 stálé
zaměstnance - Šmejkalová, Mika, Tůma, Sýkora a 2 zaměstnance na VPP – Koehlerová Irena
z Opolánek a Stanková Věra z Opolan. Brigádně docházejí pan Maňásek z Opolánek a pan
Hamrník z Opolan. V zimním období zaměstnanci udržovali sjízdné a schůdné komunikace
v našich obcích, pokud napadl sníh nebo bylo náledí. Mimo tuto údržbu jsme realizovali
stěhování Obecní knihovny do patra budovy Obecního úřadu, protože původní místnost
bude od června sloužit jako kancelář.
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Zútulnili jsme bývalý mandl, dnes šatnu zaměstnanců. Pan Psota Jan z Opolan nám rozvedl
elektřinu k zásuvkám, pan Freitag z Velkého Oseka napojil rozvody topení s radiátorem
z plynového kotle, který vytápí budovu úřadu. Dosud zde nebylo možné topit. Firma Vekra
vyměnila okno a dveře.
Vlastními zednickými silami (p. Mika) byl snížen strop ze sádrokartonu, opravili jsme
praskliny a díry na stěnách a vymalovali.
Bylo zapotřebí vyměnit izolaci střešní krytiny nad garážemi
Obecního úřadu a bytem pana Krištůfka. Zároveň se vyměnila
střešní okna na budově Obecní restaurace a bytů a střecha se
natřela. Za to vše vděčíme panu Psotovi Jiřímu a panu
Vojtíškovi z Opolan.
K zimním aktivitám, v období vegetačního klidu, patří kácení
suchých stromů a ořezávání větví. Letos nám Povodí Labe
skácelo suchý topol u Libice nad Cidlinou, kterým se po
zpracování na menší kusy zásobilo několik obecních spolků.
Osetá kola dutého kmene stromu chceme použít na různých místech katastru, jako přírodní
květináč. Na počátku jara jsme stříhali keře v obcích, kolegyně plely a upravily záhony v
Opolanech, průběžně sbíráme odpadky a suché větve pod lipami, uklízíme stanoviště
s kontejnery, zastávky atd. Snažíme se, aby byl pravidelně udržován místní hřbitov. Drtíme
ořezané větve a drť následně použijeme k úpravě záhonů.
Kolegové se pustili do generální opravy rozmetadla na
posypovou sůl. Je už letité a sůl na něm napáchala škody.
Pokud máte v poštovní schránce harmonogram svozů odpadu,
zpravodaj, nebo některý z informačních letáků obce, i toto je
práce obecních zaměstnanců.
Od listopadu do dubna spolupracujeme s farním sborem
Českobratrské církve evangelické v Libici nad Cidlinou,
zpřístupněním zasedací místnosti k nedělním bohoslužbám.
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V březnu jsme vyměnili dalších 10 nových laviček v našich obcích. Nové lavičky jsou ocelové
konstrukce, sedací a opěrná plocha je z recyklovatelného plastu. Ve spolupráci s paní Ing.
Tvrzníkovou vysazujeme nové stromky a keříky. Za poslední půlrok můžete vidět dvě nové
borovice (před OÚ a MŠ v Opolanech), dvě lípy vysazené při Noci s Andersenem (u kostela
v Opolanech) a novou výsadbu před paní Vrbenskou na
Oškobrhu. V průběhu letošního roku, se obecní zaměstnanci
podíleli na přípravách Dětského maškarního karnevalu, Noci
s Andersenem, pálení čarodějnic, vítání občánků, únorových
večerů s historií, také na
přípravách
místností
zasedáních

zasedacích
při

veřejných

a

setkáních

s občany.
Od dubna do listopadu se střídáme v dozoru na sběrném
dvoře v Opolanech. Je otevřeno každou sobotu od 13. 00 –
15.00 hodin, s výjimkou 3. 6. 2017, kdy pořádáme a
realizujeme Dětský den. Dozor, spolu se zastupiteli, držíme
i u kontejnerů na velkoobjemový odpad a mobilního svozu
nebezpečného odpadu.
Chtěla bych poděkovat za připomínky našich pozorných spoluobčanů, byť i anonymní, o
nepořádku v obcích, nebo rozbitém inventáři obce. Vše hned zaregistrovat nelze. Proto se
nebojte a pište informace i stížnosti na e-mail avolakjems@seznam.cz, ráda Vám odpovím
na dotazy i připomínky. Dále bych ráda poděkovala panu Ing. Klepalovi, za dosavadní
spolupráci s Poděbradskými blaty a.s. s pobočkou v Pátku. Jejich spolupráce spočívá ve
vývozu septiku v Mateřské škole, menší opravy traktoru, nahrnování hromad s roštím před
čarodějnicemi a na skládce, mulčování trávy na příkopech mezi obcemi a další.
Pro zpravodaj zpracovala: Helena Šmejkalová
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KANÍN
Po dlouhé opravdové zimě následovalo letos konečně jaro. Pár hezkých slunečních dní se
střídalo s nekonečnými týdny dešťů, teplé odpoledne se střídalo s mrazivými rány. A zatím
dělníci někdy tady někdy tam rozkopali a zakopali větší a menší stavební jámy do ulice a
chodníků, tvořili těžkými stroji velké úseky hlavního vodovodního řádu. Občané se ve svých
zahradách a sklenících pokusili zachránit sazenice a květy na ovocných stromkách. Na
takové poměry, jak v ohledu počasí, tak situaci po místních komunikacích občané Kanína už
dlouho nebyli zvyklí. Při tom skončil mráz přesně na dny ledových mužů a prozatím to
vypadá, že nás aspoň na chvíli opustilo to dlouhodobé sucho, a to nemyslím na tu vodu, co
nám od příštího roku bude téct v novém vodovodu. Pokud se ještě trochu přidá slunce,
může nás čekat docela hezké léto. A k tomu dešti. Už jsme skoro zapomněli, že ještě vloni
silné deště v Kaníně často předcházelo v určitý venkovský zápach. Také jsme si v Kaníně v
posledních letech moc neuvědomili, že silnice a chodníky mají jenom určitou životnost.
Uličky jsme měli sice v dobrém stavu a někde je škoda, že se je muselo kvůli stavbě
vodovodu rozkopat, ale například chodníky už požadovali opravdu opravu. A proto můžeme
být rádi, že se díky stavbě alespoň provizorně opraví, a to položením betonové chodníkové
desky. Pořád je tu slyšet, že dříve bylo všechno lepší a stavby probíhali bez problému.
Můžeme si však být jistí, že až se obce za možná 20 let pustí do jiné velké stavební akce,
budeme to posuzovat stejně, tenkrát proběhlo všechno úplně hladce. A tak by bylo dobré,
když by se nám doba výstavby vzájemně nekomplikovala víc, než je potřeba.
Jako společenské akce v Kaníně za druhou čtvrtinu roku můžeme zmínit už skoro pravidelné
měsíční hudební soboty v hospodě, které se stále těší velké oblibě. Obecně je v hospodě
vidět, že začíná letní sezóna. Doufáme, že i s platností nového protikuřáckého zákona v
hospodě U Lípy, zůstane místo pro pravidelné setkávání.
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Další společenské události byli organizované společně s místními hasiči. Otevírání Cidliny,
nebo-li bývalá Želviáda se letos konala na Bílou sobotu. I když byl duben docela hodně
deštivý, tenhle den se slunce aspoň trochu vzpamatovalo a rafťáci, kanoisti si mohli cestu

po řece pořádně užít. Nejen pro účastníky akce bylo letos na dětském hřišti v Kaníně
připraven stánek s občerstvením. V nabídce bylo letos mimo točeného piva a limonády i
gyros ze špízu. Jak je vidět na fotkách, stánek s občerstvením byl hodně oblíbený. Na vodě
mohli vodáci přes čerstvě vystříhané břehy letos možná i trochu více vidět krajinu. Bohužel
v průběhu čistění porostu, které se konalo ke konci zimy byla poškozena jedna deska
místního jezu a proto se jez nemohl v době konání této akce uzavřít celý. Až v polovině
května byla deska opravena a akorát v době poklesu hladiny vody jsme mohli jez uzavřít.
Asi největší setkání místních občanů bývá pálení čarodějnic. I pro tento den se počasí
umoudřilo. Hromádka byla po 4 týdnech dešťů sice velikostně jen průměrná a hodně
mokrá, ale společné opékání buřtů si
jen málokdo nechal ujít. Hlavní bod
bylo samozřejmě zapálení velkého
ohně s čarodějnicí. Ve velkými mraky
páry hromada postupně zmizela. Po
západu slunce se rychle ochladilo, a
proto se návštěvy brzo přemístili dál.
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Kanínský hasiči se i toto jaro účastnili sběru vysloužilých elektrospotřebičů. Jsme rádi že i v
naší vesnici se občané učí čím dál více třídit a správně likvidovat odpad. Přesto by chtělo
občas připomenout, abychom dodržovali pokyny k likvidaci odpadu, jak je pravidelně
zveřejní obecní úřad. Zejména by chtělo upozornit na dodržení termínu pro odkládání
elektrospotřebičů a nebezpečného odpadu, na čas a místa pro odložení velkoobjemného
odpadu a aby se do kontejnerů dávalo jen to, co tam opravdu patří.
Zapsal: Gerd Lippmann

NAŠE OPOLÁNKY
Jarní úklid - Na jaře je třeba uklízet, to každý
ví, a to nejen doma. Proto je pravidelnou
činností našeho SDH každoroční sběr starého
železa v Opolánkách a na Oškobrhu, letos
jsme jej provedli 25. března. Chtěl bych touto

cestou poděkovat všem, co celý rok třídí
odpad ve svých domácnostech a v určený
den dali železo před svůj dům nebo nám
ukázali, odkud máme třeba starou pračku
odnést. Další brigádu pořádal SDH dne
29. dubna na úpravu zeleně na dětském
hřišti a kolem kontejnerů na tříděný odpad.
Velký pátek - Letos jsme všichni zaznamenali nový svátek, kdy
jsme nemuseli do zaměstnání. Od zimy jsme řešili, kam uložíme
přístřešek na betlém, nebo jak jej budeme využívat. S originálním
nápadem přišli Katka a Radek Šípkovi, můžeme zde připomínat
roční období a lidové zvyky, které se k nim pojí. První dekorace příchod jara je opravdu zdařilá, jak můžete vidět z fotografie.
Místní SDH vyhlásil soutěž pro děti o nejkrásnější velikonoční
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vajíčko a vyhodnocení se konalo na návsí právě na Velký pátek. Malí umělci dostali sladkou
odměnu a možná vznikla i nová tradice. Poděkování patří všem, kteří se na realizaci
podíleli.
Želviáda na Cidlině
Pod tímto názvem již několik let otvírají vodáci Cidlinu.
Letos 15.4.2017 se této akce zúčastnilo i několik
posádek Opolánek. Trasa začínala pod žehuňským
rybníkem a končila na soutoku.
Velikonoční pomlázka
I když koledy zaznívaly tradiční,
koledníků bylo podstatně méně,
což značně ovlivnilo deštivé a chladné počasí. Náladu nám tak
trochu pokazily dvě události. Když jsme navečer instalovali výše
uvedenou jarní dekoraci s květinovou výzdobou, netušili jsme, že
květináče je třeba přišroubovat. Když šli ráno sousedé pro rohlíky,
část dekorace chyběla, nevydržela na místě ani 12 hodin. Druhou
akcí byl odvoz velkoobjemového odpadu. Svoz byl řádně vyhlášen,
kontejnery objednány, dokonce i spoluobčané přiváželi odpad až v ohlášenou hodinu, aby
jej předali dozorujícím zaměstnancům obce. Prostě vše podle plánu, jediná vada byla, že
firma nepřistavila včas kontejnery, a to ani druhý den, na velikonoční neděli. Na Velikonoční
pondělí tak koledníky na návsi čekala ozdobená salaš a krásně rozkvetlá sakura a hned na
druhé

straně

silnice

hromada

starého

haraburdí. Pro odpad si firma AVE přijela až
k večeru.
Pálení čarodějnic
V předvečer Filipojakubské noci, jsme s
kamarády instalovali na střechu přístřešku u
mostu krásnou čarodějnici na koštěti, aby
ostatní létavice nepropásly start. Tato
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tradice se v Opolánkách udržuje mnoho let, i když provedení se postupem času mění. Již se
nezapalují smolná košťata a nevyhazují se do výšky kolem hranice, kterou si „omladina“
musela ručně nadělat v lese, protože dříve se prostě všechno klestí nasekalo do otýpek a
spálilo doma. V dnešní uspěchané době se roští a další dřevo odveze za ves a tam jej místní
hasiči zapálí a dozorují, aby se oheň nerozšířil. Děti se sice přišli na vatru podívat, ale více je
zajímal program spojený s opékáním buřtů, který byl na dětském hřišti.

O kulturní

vystoupení se postarali kytaristé Dana, Pepa, Jirka a Honza.
Cyklovýlet
I letos jsme 21. května pořádali výlet na
kolách naším krajem. Peloton byl proti
loňsku

trochu

menší,

za

to

šestadvacetikilometrová trasa byla o něco
delší a vedla z Opolánek přes Kanín, Velký
Osek, soutok na Marínu v Poděbradech a
zpět. Po cestě jsme si dopřáli i občerstvení a
strávili

jsme

tak

společně

příjemné

odpoledne.
SDH
Mimo výše uvedených akcí, jsme měli dvě členské a jednu okrskovou schůzi. Náš velitel
úspěšně absolvoval ve dnech 5. - 8.5.2017 v Bílých Poličanech školení velitelů. V sobotu 13.
května se naše soutěžní družstvo zúčastnilo tradičního prvního nasátí ve Všechlapech,
soutěže v požárním sportu. Místo na bedně nám uniklo o 16 setin vteřiny, přesto čas 29.24
byl vynikající. V rámci dovybavení zásahového družstva jsme obdrželi motorovou pilu,
elektrocentrálu, vyprošťovací sekeru a radiostanice. Na tuto výbavu bylo třeba v našem
vozidle vytvořit záchytný systém a upravit elektroinstalaci pro radiostanice. Starosta naší
jednotky Martin Maňásek touto cestou děkuje třem našim členům, kteří toto provedli ve
svém volném čase a odpracovali přes 100 brigádnických hodin ve prospěch našeho sboru.
Události pro zpravodaj zaznamenal: Drahomír Adamec
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ROZHOVOR
Dnes jsem si k rozhovoru pozval pana Jana Součka ml. Proč
právě jeho? Je rodák z Opolan. Postavil si zde dům. Je
předsedou TJ Sokol Opolany. Patří mezi osobnosti (střední
generace) našich obcí, o čemž svědčí, že ho občané třikrát
po sobě zvolili do zastupitelstva a čtyři roky z toho
vykonával funkci místostarosty. Začátkem roku 2016 však
rezignoval na svou funkci zastupitele. Tak dejme mu slovo.
„Sledujete dění v obci?“ Abych řekl pravdu, tak ani se nedá
nesledovat dění v obci. Některé věci mi připadají, že asi jdou
tím správným směrem, ale nad některými začíná rozum
stát.
„Vzpomenete si proč jste šel do svých prvních voleb do zastupitelstva a kdy to bylo?“ Tak
samozřejmě, že si vzpomenu. Bylo to v roce 2006. A šel jsem tam proto, protože jsem
doufal, že něco změníme k lepšímu. Ale musím říct, že to není tak jednoduché, kdy navíc
když vás zklamou lidé, kterým jste věřil a poté zjistíte, že spolehlivost není jejich silná
stránka, prostě věřit se jim nedá.
„Občany bude zajímat proč jste rezignoval začátkem roku 2016 na funkci zastupitele?“
Tak v podstatě jsem na tuto otázku odpověděl v otázce předchozí. Rozhodoval jsem se
dlouho, ale dál už to prostě nešlo. Na obci byly rozdělané velké projekty řádově v desítkách
milónů (největší z nich je samozřejmě vodovod a kanalizace), navíc se řešilo i nové vedení
školky (které není do dneška vyřešeno) a další už menší věci, tak na tyto projekty (změny)
musíte mít plnou důvěru lidí, kteří o tom rozhodují, protože Vy jako zastupitel, jste
odpovědná osoba a ručíte svým majetkem v případě nějakého pochybení. Ano zastupitel je
pojištěn pro případ nějaké chyby, ale není to v ceně rozpracovaných projektů. Bylo toho už
dost a dělat za někoho práci, který ani není schopen to dotáhnout do konce, tak to prostě
nejde. Musím říct, že jsem neodstoupil sám, neboť odstoupil přede mnou už jeden
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zastupitel, který má ten největší podíl na projektu vodovod a kanalizace, ale i na dalších
projektech. I když musím říct, že se dál angažuje v těchto i jiných projektech.
„Co vám dala práce v zastupitelstvu?“ Tak dala mi především zkušenost, kterou už mi nikdo
nevezme. Ale také mi něco vzala. Hodně času strávených na různých jednáních především
zastupitelstva a nejen tam. O to víc to mrzí, že se prostě nezvládli udělat všechny věci, které
jsme měli, mimo jiné, i ve volebním programu. Beru to za deset let co jsem byl v
zastupitelstvu.
„Co považujete za úspěch a co naopak za neúspěch při práci zastupitele?“ Úspěchem byly
spíše menší projekty např. zateplení a nové vytápění školky, dodělání kanalizace v Kaníně,
nová hasišárna v Kaníně, rekonstrukce osadního výboru na Oškobrhu, rekonstrukce kabin a
oplocení hřiště, dětská hřiště všech čtyřech obcích (vybavení), vykácení a znovu zalesnění
obecního lesa u myslivny, bezdrátový rozhlas, apod.

No,

neúspěchem byl samozřejmě vodovod a kanalizace, který jsme měli v programu už v roce
2006, sběrný dvůr, ale také komunikace s vedení obce.
„Máte nějaký vzkaz pro občany?“ Nejdříve je zapotřebí si zamést před svým vlastním
prahem, než začnu někoho kritizovat. Jinak samozřejmě přeji všem hodně zdraví, vše
ostatní je sranda.
„Máte nějaký vzkaz pro zastupitele?“ A tak vím, že to není jednoduché, ale úkolujte,
hlídejte a pracujte a do toho pevné nervy.
„Zvažujete kandidaturu do zastupitelstva v roce 2018?“ No, myslím, že jsem tam byl
dlouho a v současné době o tom neuvažuji. Mám sice představu, jak by mělo budoucí
zastupitelstvo vypadat, ale na to je asi zatím brzy.
„Řekněte nám něco o činnosti TJ Sokol Opolany jejímž jste předsedou?“ Dnes máme tyto
týmy: dospělí – A,B; ml. žáci 7+1; st. žáci a stará garda. V současné době pracujeme ještě na
přípravkách, ale to je ještě v jednání. O akcích toho moc nevím, ale už jenom fakt, že máte
tolik týmů, je to pro ty, co se o to starají, docela náročné. V létě se pořádá již tradiční
sparťanský turnaj v malé kopané na hřišti v Opolanech, ale to pořádá Fanclub Sparta
Opolany v čele se Zdeňkem Feketem. No a o akcích, které jsou, dá se říct tradiční, tak u nás
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se bude pořádat koncem listopadu "Sportovní ples", na nějž jsou samozřejmě všichni zváni,
to samé bude po novém roce v Sánech, no a mezitím to vyplníme pár zájezdy na kolech,
běžkách, nějaká rozlučka, apod. Závěrem musím říci, že jsme šli tím správným směrem,
zbytečně jsme se neukvapili a vše funguje, tak jak má. A teď mám na mysli i zlepšená
spolupráce s OÚ. Chtěl bych ještě poděkovat všem těm, kteří se podílí na vytváření takřka
rodinného zázemí v našem spolku, vždyť všichni přispívají sportu a dobré náladě ve svém
volném čase a zadarmo. Poděkování samozřejmě platí i pro všechny "Sáňáky", bez kterých
by to tak nefungovalo.
Sportu zdar Jan Souček ml. - předseda oddílu
Pro zpravodaj zpracoval: Michal Prokeš

Zamyšlení zastupitele obcí
Zastupitelstvo Opolan 2018 - 2022
Vážení spoluobčané,
pomalu se nám sejde jedno volební období s druhým. Zatím je
ještě rok čas, ale rád bych Vám navrhl jednu zásadní změnu ve
vedení obce. Předtím bych rád trochu zhodnotil probíhající volební
období. Do voleb jsme šli s tím, že se nám nelíbilo, že se v naši,
obci nic neděje a hlavním důvodem bylo, že se nepracuje na realizaci vodovodu a
kanalizace. Důkazem nám bylo po nástupu, že projekt se realizoval v roce 2007 a druhá
faktura na doplnění projektu byla v srpnu 2014. Hlavně se do toho vrhl Radek Noll, je to
stavař a věděl co je vše třeba. Mimo svoji práci připravoval co je třeba k územnímu
rozhodnutí, které předchází stavebnímu povolení. Museli se napravit chyby v pozemcích,
shánět souhlasy majitelů pozemků, mimo to se řešila skládka s výhledem na realizaci
sběrného dvora, školka, zateplení obecního úřadu. A přesto, že se dnes již vodovod i
kanalizace realizuje a doufám, že do konce našeho volebního období bude hotovo,
neobešlo se to bez ostudy a osočování. Někteří z nás to neunesli, ale když něco připravíte a
dojednáte a někdo to nedotáhne, když se udělá A musí zainteresované osoby vědět, že se
musí udělat i B. Na druhou stranu není dobré, když vše leží a záleží na jedné osobě. A to je
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základ mého návrhu co jsem avizoval na začátku. Je možné, aby v naší obci bylo 15
zastupitelů, z kterých se volí 5ti členná Rada obce. Bylo by to pro obec trochu finančně
náročnější, ale měsíčně jako zastupitel beru 380,- Kč (nejvíc vás v práci povzbudí, když na
vás ožrala pokřikuje, co si stěžujete, pracujte, jste za to placení), ale přínosem by bylo, že
nebude nikdo dělat dvě kandidátky, Opolany I, Opolany II, ono sehnat 15 kandidátů nebude
tak lehké. Ale hlavně bude daleko víc lidí rozhodovat o chodu obce, každý známe něco a
může v něčem pomoct. Rada, která má velké pravomoci se musí scházet častěji, ale ostatní
zastupitelé můžou pracovat dle svých možností. Každý má svoji práci a vše ostatní musí
dělat ve svém volnu. Pokud i radní již nebude z jakéhokoliv důvodu moci se práci pro obec
věnovat v takovém rozsahu, může být nahrazen jiným zastupitelem a nemusí se vzdávat
svého mandátu. Případně se může po čase i vrátit.
Sám ještě nevím, jestli do příštího volebního období budu kandidovat, ale prosím Vás
popřemýšlejte o mém návrhu, můžeme o něm podiskutovat. Můj názor je, že by to bylo pro
obec přínosem a určitě by to novému zastupitelstvu pomohlo.
Pro zpravodaj zpracoval: Jiří Černý - zastupitel

6. Společenská rubrika
Společenské a kulturní události.
Dne 28. 4.2017 oslavili výročí Zlaté svatby manželé Selicharovi
z Oškobrhu.
Do dalších společných let jim přejeme hodně zdraví a
vzájemného porozumění.
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SEZNAM JUBILANTŮ
ČERVENEC - ZÁŘÍ
Dvořáková Iva
Opolany 24

75 let

Pecháčková Olga
Opolánky 8

80 let

Podolák Jiří
Opolany 102

60 let

Martínková Helena
Oškobrh 29

88 let

Novotný Miroslav
Opolánky 28

65 let

Šmejkal Václav
Opolany 5

85 let

Toušková Ludmila
Opolany 145

82 let

Soukup Miroslav
Opolany 112

80 let

Kříž Jiří
Opolany 157

65 let

Selicharová Zdeňka
Oškobrh 37

70 let

Mikula Cyril
Kanín 70

80 let

Kárová Božena
Opolany 26

85 let

Benešová Věra
Oškobrh 8

65 let

Tučková Anuše
Opolany 143

81 let

Mikulová Cecília
Kanín 70

75 let

Novotná Ludmila
Opolánky 49

75 let

Křížová Marta
Opolany 124

96 let

Suchánek Vladimír
Oškobrh

83 let

Špálová Jana
Opolany 151

70 let

Nol Václav
Opolánky 39

70 let

Duda František
Opolany 10e

70 let

Palánová Marie
Opolany 116

81 let

26

Vítání občánků
Dne 13.5.2017 proběhlo na Obecním úřade v Opolanech vítání občánků. Tentokráte jsme mezi námi
přivítali 7 nových spoluobčánků, a to:
Nelu Habrdlovou z Opolan; Elizabeth Fialovou z Opolan
Rozálii Kupčíkovou z Opolan; Dominika Wařecha z Opolánek
Nelu Jandlovou z Opolan; Samantu Motyčákovou z Opolánek
Jana Krejčíka z Oškobrhu
Úvodní slovo přednesla paní starostka a následně vystoupily
děti z mateřské školky z Opolan s připraveným představením, které se jim moc povedlo, což všichni ocenili
potleskem. Každý nový spoluobčánek dostal pamětní list s věcným darem a jejich rodiče se podepsali do
pamětní knihy obce. A následně došlo k rodinným fotografováním našich nejmladších. Z pohledu otce lze
říci, že akce byla velice dobře připravena, netrvala zbytečně dlouho a určitě všem přítomným občanům se
líbila. Za takovéto akce patří obci dík. Nic méně i počasí se vydařilo, takže tento slavnostní den byl ještě
podpořen sluníčkem.
Pro zpravodaj zpracoval: David Fiala

JUBILEA
Žijí mezi námi.

Většina dříve narozených spoluobčanů asi pozná, o kom budou následující řádky. Ale ti, co u nás nejsou ani
10 či 20 let asi nebudou vědět, kdo se zde v obci staral o to, aby bylo pečivo, mléko a další potřebné věci
každý den dostupné. Ano, jde o nenápadnou paní, kterou dnes můžete potkávat, jak jezdí s kočárkem se
svojí pravnučkou po obci a i mimo ni. Jedná se Drahoslavu Šindelářovou, která v obci Opolany prožila celý
svůj život po boku svého partnera Mirka, se kterým měla dvě dcery (Drahoslavu a Miroslavu). Celý svůj
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život byla pro ní na prvním místě rodina, a to platí i dnes. Není mnoho pamětníků, kteří byli u slavnostního
otevíraní provozovny smíšeného zboží (provozovatelem byla jednota Nymburk). Když paní Drahoslava
zavzpomíná, tak si vybavuje i příhodu, že se jim povedlo zaspat a spoluobčané je budili doma. Jinak do obce
Opolany přišla se svým druhem Miroslavem v roce 1954. A obsluhovali pod jednotou u tzv. “Kašparů“. Až
v roce 1966 se natrvalo zabydleli v novém obchodě, kde vydrželi až do důchodového věku.
Přejeme mnoho zdraví a rodinných zážitků.
Pro zpravodaj zpracoval: David Fiala

7. Co nás čeká, aneb nemine.
24.6.2017 – TJ Sokol Opolany pořádá fotbalový turnaj mládeže od 9:00 hodin v kategorii starších přípravek. V turnaji se představí
například družstva Konárovic, Kostelní Lhoty CFA (společná družstva Opolan, Sán a Libice nad Cidlinou) a další. V přestávkách se
představí v přátelském utkání naše družstva předpřípravky a mladší přípravky CFA. Příjdte povzbudit naše nejmenší sportovce.
Občerstvení zajištěno.
24.6.2017 SDH Opolánky na dětském hřišti tradiční sportovní odpoledne, pro děti, bude připraveno mnoho soutěži o ceny.
Dospěli se jistě zapojí do turnaje v nohejbalu. Pro všechny bude připraveno občerstvení. Organizátoři se těší na vaši účast .
22.7.2017 od 8:30 pořádá místní pobočka fanklubu ACS Sparta Praha pořádá již 7. ročník turnaje v minikopané + dále večerní
zábavu se skupinou Dardies a reprodukovanou hudbou. Občerstvení po celou dobu zajištěno. Tímto jsou občani zváni – během
dne jako diváci a následně na večerní zábavu.
Další společenské a jiné události
POSEZENÍ S CIMBÁLOVOU MUZIKOU - Zaujala nás akce připravovaná v obecní restauraci. Proto jsem se zeptal na pár věcí
pořadatele a zároveň provozovatele obecní restaurace pana Václava Veselého.
Odkud je cimbálová muzika, která bude hrát v Opolanech 29.7.2017? - je to parta hráčů, původem z Uherského Hradiště. Je jich
celkem šest. Cimbál, housle, violy a basa.
Bude se vybírat vstupné? - vstupné bude dobrovolné. Všichni kdo přijdou se vejdou. Postavíme ještě jeden zahradní stan. Kdo
bude chtít sedět blízko muzikantů musí se objednat, ale počet míst je samozřejmě omezen.
Bude se i tančit? - To záleží na hostech, ale pevně věřím, že ano.
K cimbálu a moravským písničkám patří i víno, že? - Samozřejmě s tím počítáme. Návštěvníci se mohou těšit na kvalitní vína z
Moravy, která na tuto vyjímečnou akci objednáme. No a pro pivaře budeme navíc čepovat Plzeňské pivo a tři druhy
postřižinského piva, braníka a značky kozel.
A k jídlu? – Připravíme jídla, která k takovým to akcí patří a to z naší udírny uzené maso ,klobásky a přílohy a nebude chybět
něco sladkého.
Děkuji vám za odpovědi a přejeme vám ať se toto posezení s cimbálovou muzikou vydaří.
Pro zpravodaj připravili: Jana Drahokoupilová, Michal Prokeš, Drahomír Adamec a David Fiala
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