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Stříbro - Zlato - Stříbro
Střelecký klub Opařany přivezl z Mistrovství Evropy 2019 tři medaile.
V týdnu od pondělí 9. do pátku 13. září se v Srbsku v Bělehradě konalo Mistrovství
Evropy v dynamické střelbě.
Závodu se účastnilo přes 40 zemí a přes 1116 závodníků. Každý závodník musel
absolvovat 24 náročných střeleckých situací (každá od 12 - 32 ran). Každý den se
střílelo 6 situací s jedním dnem volna a každý závodník vystřílel minimálně 448 nábojů
s cílem být co nejpřesnější za co nejkratší čas.
Situace se na první pohled zdály standardní a všichni soutěžící očekávali velmi krátké
časy. Avšak každá situace měla vždy nějaký náročnější prvek, a tak prvotní dojem
musel být okamžitě přehodnocen a závodníci museli k řešením přistupovat s větším
respektem, pokud nechtěli zbytečně ztrácet body při chybějících zásazích.
SK Opařany vyslal hned tři střelce. Dva
za Českou republiku a jednoho za Francii.
Několika měsíční příprava přinesla své
ovoce a všichni střelci dosáhli výborných
výsledků:
Lenka Hořejší - stříbro v individuálním
hodnocení kategorie Lady divize Open a
zlato v týmovém umístění spolu s
Martinou Šerou a Kateřinou Šustrovou.
Fotografie a videa jsou k dispozici na
facebookových stránkách:
www.facebook.com/lenkaipsc

David Zvěřina - dosáhl do top 10 a s umístěním
na 5. místě se po 10 leté pauze opět dostal na
evropskou špičku. Stal se také vítězem
závěrečného exhibičního závodu - Shoot-off.
Denis Altuna – reprezentant Francie, získal
spolu s týmem v kategorii senior, divize Classic
stříbrnou medaili.

Přestože oproti jiným zemím měla
Česká republika poměrně malou
delegaci (28 závodníků), český tým
patřil k nejlépe umístěným zemím a
domů přivezl v individuálním
hodnocení 4 zlaté, 2 stříbrné a 2
bronzové medaile. Díky týmovému
hodnocení si mohli střelci poslechnout
českou hymnu ještě tři krát a jednou
poslouchat jinou se stříbrnými
medailemi na krku.

Palivové dřevo z obecních lesů
S ohledem na situaci na trhu se dřevem se obec
rozhodla nabídnout případným zájemcům o
palivové dřevo možnost zakoupení dřevní
hmoty pocházející z obecních lesů. Cena dřeva
je stanovena ve výši 350 Kč/m3 + 15% DPH.
Zájemci musí kontaktovat telefonicky či
prostřednictvím e-mailu obecní úřad, kde bude
zprostředkována komunikace se správcem
lesního majetku.
Tel.: 381 287 345, popř. 739 376 352, 724 180
882, e-mail: obec@oparany.cz
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Milí čtenáři,
ocitáme se na sklonku léta. Den se krátí, vlaštovky se houfují a děti už zase chodí do
školy, kde se o prázdninách opravovalo, malovalo a uklízelo. Škola zavedla čipový
systém na vstupy do školy, změny doznalo i objednávání obědů. Ve školce ve třídách
proběhla výměna osvětlení, paní učitelky mají nové sociální zázemí. Pro školní mládež
i sportující veřejnost obec zadala architektonickou studii nové velké tělocvičny.
V Táborských listech a Milevských novinách redaktor mylně uvedl, že v příštím roce
bude v Opařanech postavena nová tělocvična. Věc se má tak: během léta byly osloveny
3 architektonické kanceláře, které mají zadání připravit do konce roku ideovou studii
nové stavby tělocvičny včetně vizualizace, to vše s úvahou případného multifunkčního
využití (sport + kultura). Na začátku školního roku proběhly schůzky s architekty a
prohlídky stávající tělocvičny i navazujícího území. V závěru roku, popř. začátkem
roku 2020, proběhne výběr akceptovatelného řešení a naváže příprava projektu pro
následné vydání stavebního povolení. Teprve potom může obec žádat o dotační
prostředky, vypisovat výběrové řízení na dodavatele stavby a těšit se na sportování v
novém prostředí. Stavět se v roce 2020 jistě nezačne. Bude-li příprava bez komplikací,
můžeme v závěru příštího roku počítat s dokončeným projektem.
Centrum Opařan se dostalo do původního stavu. Dokončená oprava kanalizace zajistila
lepší odtok vod a připravila podmínky pro budoucí položení chodníků a nového
povrchu komunikace. Tím proměna centra nekončí. Už minulé vedení obce mělo
snahu o revitalizaci parku. Byly však problémy s dodavatelem projektu. Nyní začíná
spolupráce s projektantem, který vzešel z poptávkového řízení. Ve spolupráci s ním
by měl vzniknout do konce letošního roku nový koncept (studie) zeleného centra obce
a navazujících prostranství. Stejně jako v případě tělocvičny bude na studii navazovat
projekční činnost a teprve poté bude možné návrh realizovat. Součástí zadání studie
je požadavek na veřejné projednání návrhu, proto se můžeme společně těšit na setkání
s novou podobou parku alespoň v papírové či na plátno promítané podobě.
Plánovaná pokládka elektro kabelů do země a na ni navazující výměna veřejného
osvětlení podél hlavní silnice od křižovatky Písek – Bechyně do centra obce se z důvodu
velké vytíženosti realizačních firem přesouvá na rok 2020. Zemní práce by měly zahájit
po pouti a postupně probíhat celé léto. V Oltyni už nové veřejné osvětlení svítí od
začátku léta. Přes počáteční zdržení stavby dopadla akce dobře a tam, kde z jara byly
výkopy, už znovu roste tráva.
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Olší čeká na přelomu září a října dlouho plánovaná oprava odvodňovací stoky podél
komunikace v centru obce. Půjde především o pročištění průtočného profilu a opravu
propustků. V minulém vydání jsem informovala o záměru provést u Olší liniovou
stromovou výsadbu. Nadace ČEZ nám nebyla nakloněna a dotaci nám neposkytla.
Zkoušíme jiné způsoby, jak stromy do krajiny dostat s minimálním finančním zatížením
obce. Věřím, že časem to vyjde.
Podboří stále marně čeká na novou kanalizaci. Ministerstvo zemědělství s ohledem
na opakující se suchá období v letošním roce upřednostnilo projekty pro zásobování
pitnou vodou a likvidaci odpadních vod mají v úmyslu podporovat později. Informace
z ministerstva zní: „Vaše žádost je akceptována, rozhodnutí o poskytnutí dotace můžete
očekávat v první polovině příštího roku.“ Musíme vyčkat.
Myslím, že jsem shrnula to podstatné, co obec v letošním roce uskutečnila a ještě
dokončí. Kromě akcí investičních je snaha o konání akcí kulturních. Těch se ujala
radou zřízená komise a dle ohlasů na uspořádaný Spolkový den to má smysl. Sledujte
vývěsky a web obce, ať vám něco neunikne.
Barevný a na zážitky bohatý podzim vám přeje
Andrea Rucká, starostka
SDH Olší – investice
Dne 6. července byly zahájeny práce na projektu „Zámkové dlažba u Domu hasičů“.
Celá akce, realizovaná dobrovolnými hasiči a několika dalšími místními občany, byla
zdárně dokončena 5. 9. v 19 hodin 10 minut. Za použití základního ručního nářadí,
jako jsou lopaty, krumpáče, hrábě, kladiva, kolečka atd., ale i nejmodernější techniky
(minibagr, traktor, nakladač, nákladní auto s rukou) bylo vytvořeno zatím největší
dílo, které jsme ve spolupráci s obcí Opařany kdy realizovali. A to jednak co do objemu
materiálu ( 68m2 zámkové dlažby + podloží), tak i výše finančních prostředků. Celkové
náklady včetně 116 -ti brigádnických hodin činí 49 260,- Kč s DPH.
Z důvodu výše uvedeného jsme se rozhodli celou akci zakončit malou slavností, která
proběhla za účasti paní starostky, jakožto nejvyššího zástupce investora, v pátek 6. 9.
v podvečer, kdy byla slavnostně přestřižena páska a chůze po novém povrchu mohla
začít.
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Závěrem musím vyjádřit radost z toho, a jistě mluvím i za všechny, kteří se do těchto
akcí v Olší zapojují, že se dokážeme domluvit, sejít a společně vytvořit něco, co snad
přispívá ke zvelebení a zkrášlení naší malé vesničky.
SDH Olší – sport
Dne 3. srpna proběhl na travnatém hřišti 8. ročník turnaje v nohejbalu. Za účasti 6
–ti družstev z Olší, Nových Dvorů, Slap, Božetic a dokonce až z dalekého Písku se
poctivě bojovalo od rána až do pozdních odpoledních hodin. Vítěz není důležitý,
hlavní je radost z pohybu a pravidelné dodržování pitného režimu, ale přesto gratulujeme
družstvu z Božetic.
Všechny čtenáře a Olešáky
opět zdraví Slávek Kotrba

Prázdniny v Nových Dvorech
- 1 .- 2. srpna se hasiči spolu s přáteli Nových Dvorů vypravili pokořit Vltavu na 8
raftech. Krásné počasí, krásně prožité dva dny s přenocováním v kempu. Výborná akce
k utužení kolektivu.
- Dominanta Nových Dvorů - ,,Kaplička“, se dočkala kovových mřížových dveří. Toto
umělecké dílo vytvořil p. Bartůněk a p. Mrzena. Nyní se může každý pokochat interiérem
kapličky.
- Poprvé jsme se účastnili ,,Spolkového dne v Opařanech“ aktivně, ne jako diváci.
Prezentovala se naše TJ ve stolním tenise a typická akce hasičů, kterou je ,,Masopust“.
V maškarním fotokoutku bylo možno vyzkoušet různé kostýmy a vyfotit se v nich.
- Podíleli jsme se také na zajištění akce při pořádání ,,Opařanského Endura sprint“.
V sobotu v Nových Dvorech odstartovala p. starostka 233 motorek a v neděli p. Stodola
195 motorek. Byla zde účast lidí z celé České Republiky i z Polska. Všem se zde moc
líbilo a pro nás je to pěkná prezentace naší malé vesničky i okolí.
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Srdečně zveme děti i dospělé na ,,Stezku odvahy“. V pátek 27.9.2019 od 18 hodin.
Čeká nás opékání buřtů a pak obchůzka Novodvorským pohádkovým královstvím.
Vezměte si pohodlnou obuv a baterky.
LETNÍ JUNÁCKÝ TÁBOR 2019
Letošní tábor se konal, jako již tradičně, prvních 14 dní v červenci. Začínáme na zelené
louce a tak se vše musí nejprve postavit a poskládat. Je třeba postavit kuchyň, jídelnu,
stany pro děti, stožár a mnoho dalších staveb a stanů. Stavba tábora většinou zabere
celý první víkend. Se stavbou samozřejmě pomáhají i děti. Větší děti, tj. skauti a skautky
přijíždí na tábor už v sobotu a začleňují se do prací dříve. Menší přijíždějí v neděli a
pomáhají stavět stany a dodělávat drobnější stavby. Poté, co je tábor kompletně postaven,
může začít program a pravidelný režim tábora.

Letošní tábor se nesl v duchu rozdělených programů.
To znamená, že každá družina má svůj vlastní program
a své vlastní téma. Ale
i tak se vždy najde čas se společně sejít u dobrého jídla,
na společných nástupech nebo strávit příjemný večer
např. u ohně a kytary. Během každého tábora děti hrají
spoustu zajímavých a dobrodružných her, jezdí na plno
hezkých míst a výletů a učí se novým věcem. Je to zkrátka
jedinečný čas v roce, kdy se sejdou všichni z celého
střediska na jednom místě a společně zde fungují.
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První týden skauti a skautky odjíždí na vodu a sjíždí jednu z jihočeských řek. Na vodě
jsou skoro celý týden, kde si vaří, navštěvují různá místa jako např. hrady, kina nebo
různé exkurze. Po návratu z vody menší děti společně s vedoucími připraví slavnostní
oheň na přivítanou pro všechny vodáky.
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Tento oheň je takovým milníkem a
znamená, že tábor přechází do druhé
poloviny. Jo jo, je to tak na táboře ten
čas prostě strašně rychle utíká. A než
se člověk naděje, je tady konec týdne.
Všechny družiny pomalu zakončují
své programy, vyhlašují vítěze,
rozdávají ceny a užívají si poslední
zajímavé a kolikrát i náročnější hry.
Konec programů bývá většinou 2.
týden ve čtvrtek.
V pátek už je třeba pomalu bourat tábor a sklízet, co je třeba. Ale to není všechno.
Čeká nás ještě to nejdůležitější a to slavnostní slibový oheň. Ten je třeba připravit a
tak se na tom podílejí úplně všichni. Menší sbírají smůlu a lámou chrastí, větší měří
a řežou a skládají hranici. Když je vše nachystané, sejdeme se na společném nástupu
oblečeni ve skautských krojích a pak všichni rovnou z nástupu odcházíme přímo k
ohni, kde je slavnostně zapálen fagulemi.
V sobotu se doklidí a dobourá zbytek tábora, stany se usuší a složí, dřevěné stavby
rozeberou. Poté se vše naloží a odjíždíme domů plni zážitků, nových vzpomínek a
mírně znaveni. Odjíždíme a za námi opět zůstává pouze zelená louka, jen teď je trochu
více sešlapaná. Tak zase za rok. AHOJ! :)
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Hasičské hry v MŠ
Druhý ročník hasičských her v opařanské mateřské školce se konal 14. června. Na
jedno dopoledne se ze školkáčků stali malí hasiči, kteří si mohli vyzkoušet mnohé
hasičské dovednosti- hašení hořícího domečku, záchranu zraněného hasiče, prolézání
polygonem a mnohé další. Na závěr byli všichni účastníci řádně oceněni zlatou medailí
a mlskami.

8

125 let hasičského sboru v Opařanech
Psal se rok 1894, když se v hostinci U Trubačů konala první členská schůze opařanských
hasičů. V té době čítal sbor 21 členů a jejich vybavení bylo takřka nijaké. Ruční stříkačku
„Smékalku“ do sboru převedla vrchnost a s nákupem hadic a věder na hašení pomohli
mecenáši a Rakousko-uherská vláda.
Od té doby uběhlo mnoho let a mnohé se změnilo, 125 let je přece jen dlouhá doba,
za kterou se událo nespočet méně či více významných událostí. Činnost hasičského
spolku byla několikrát utlumena a to zejména v dobách válečných. Navzdory všem
událostem vždy hasičský sbor plnil své povinnosti na poli požární ochrany a byl i
podstatným článkem kulturního dění v obci.
Za velmi významný počin se dá považovat iniciace výstavby pomníku padlých v roce
1934 jako připomínka občanů obce zahynulých v 1. světové válce.
Dnes čítá sbor 51 členů a svou činností patří neodmyslitelně ke společenskému
životu v Opařanech.
V rámci spolkového dne konaného 9. srpna jsme k příležitosti výročí založení
sboru připravili výstavu fotografií, dokumentů a dobových předmětů a do programu
přispěli několika vtipně pojatými ukázkami. Diváci se mohli na vlastní oči přesvědčit,
jak to dopadne, když hospodyňka nalije vodu na pánev hořícího oleje. V druhé ukázce
jsme chtěli návštěvníkům připomenout, jak těžké bylo hašení požárů v dobách dávno
minulých a jakým pomocníkem nám dnes je moderní požární technika.
Máme bronz!
Jako každý rok, tak i letos pořádali
opařanští hasiči jarní sběr
železného šrotu. Netradiční tečkou
celé akce byla výhra 3. místa v
kovošrot lize, kterou každoročně
pořádá společnost FAST kovošrot.
Celkem jsme sebrali přibližně 12
tun kovového odpadu. O fous
lepšími sběrači byli hasiči ze
Záhoří a pr vní místo
bezkonkurenčně obsadilo SDH
Lišov.
Poděkování patří Vám všem, kteří
jste do sběru přispěli. Děkujeme.
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Běh pro Hospic Jordán
Na sklonku prázdnin se podruhé sešli běžci i chodci (celkem 36) na startu charitativního
běhu. Startovní pole se oproti loňsku mírně obměnilo, a tak bylo fajn sledovat souboj
nováčků s těmi, kdo si trať osahali minule. Delší trasa vedla tentokrát více terénem,
proto bylo potřeba sledovat značení. Nesoustředěnost se nevyplatila jednomu ze
závodníků: na Karlově přehlédl směrovku k Jarošce, proběhl Podbořím a k Hánovu,
kudy vedla trať, ho vrátil až tok Smutné, na který narazil u Maděrovky. V cíli si tím
vysloužil diplom za nejdelší zdolanou trať. Časy nejlepších běžců byly skutečně závodní.
Sotva realizační tým spočítal vybrané peníze, dobíhali první borci. Trať dlouhou více
než 6 km vyhrála v ženské kategorii Lucie Nováková v čase 34:38, mezi muži zvítězil
Ladislav Beran s obdivuhodným časem 30:59. Kratší trať ovládla Šárka Selnarová za
35:01, v mužích triumfoval Miloš Novák s časem 32:59. Účastníci závodu a něco málo
fandících diváků poskládalo do pokladničky 13.500,- Kč. Obnos byl předán Hospicu
Jordán.
OBČANÉ

Z matriky
Nově narození občánci obce Opařany:
Jan Volkmer, Samuel Baláž, Johana Kolářová, Martin Stolín, Anastázie Kolářová,
Viktorie Kolářová, Zoe Šindelářová, Matěj Hruška
Novým občánkům přejeme hodně štěstí a zdraví do života.
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Navždy nás opustili:
Václav Koudelka, Libuše Novotná, Vratislav Novotný, Kateřina Zingorová, Antonie
Soldátová, Karel Kodad, Hana Mošovská, Anna Andělová, Jaroslav Beránek, Jaroslav
Hron.
Svatby:
V letošním roce uzavřelo manželství v obci Opařany 6 párů.

SK SLOVAN Opařany, z.s
Florbalový tým Mrníci Opařany – vítěz ročníků
2016-17, 2017-18 a 2018-19
Náš florbalový tým se tradičně přihlásil i tento rok do nového ročníku Táborské
florbalové ligy (TFbL). Letošní ročník je už třináctým.
Novinkou v tomto ročníku je, že se turnaje nebudou hrát v Chotovinách jako doposud,
ale v házenkářské hale v Sezimově Ústí.
Pro náš tým je změnou také odchod jedné z opor týmu – Petra Koktana do soutěže
registrovaných hráčů, do týmu FBC Štíři České Budějovice. Přejeme mu dobrou
formu!!
Soutěž Mrníků začíná o víkendu 26-27.10. za účasti 14 týmů. Rozlosování do skupin
ještě není určeno.
Přejeme florbalistům, aby se jim dařilo co nejlépe.

Děti na startu
Od letošního března se podařilo rozběhnout projekt Děti na startu. Jde o zábavnou
formu cvičení pro děti ve věku 4-9 let.
Tento projekt bude probíhat i letošní školní rok. Začátek cvičení je od 11.9.2019
Děkujeme cvičitelce Tereze Brandštýlové za rozběhnutí tohoto projektu.
Milan a Jitka Koktanovi
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Oprava kanalizace v Opařanech byla dokončena
Obec Opařany ve spolupráci s dodavatelem stavby firmou
PL BEKO s.r.o. dokončila v původně plánovaném termínu
opravu kanalizace v centrální části obce.
Při zemních pracích byly pod terénem zjištěny na opravovaném vodním díle další
šachty, které bylo nezbytné vyměnit, a tak došlo k částečnému navýšení původního
rozpočtu. Dokončení povrchů komunikace dotčené stavbou nebylo součástí původního
zadání a je odsunuto kvůli potřebě ponechat čas pro postupné sedání krycích vrstev.
Přesto byl kladen důraz na hutnění zásypů a urovnání terénu. V místech původního
asfaltu byly povrchy provedeny provizorně vrstvou asfaltového recyklátu, okolí
komunikace bylo dorovnáno ornicí a oseto travou. V místech, kde bude docházet ke
klesání terénu, bude recyklát doplňován. Kompletní výměnu asfaltového koberce na
předmětné obecní komunikaci lze plánovat až po prověření stavu kanalizace vedoucí
od kostela a navazující na nyní opravený úsek. Podrobnosti uvedeme po provedení
kamerové prohlídky v některém z dalších Zpravodajů Opařan.
12

FK Řepeč-Opařany, z.s.
Fotbalový klub se na konci července zúčastnil turnaje ve Stádlci
za účasti týmu Sokola Stádlec a Sudoměřic. Dařilo se nám, porazili
jsme tým Stádlce 2:1 a tým Sudoměřic 4:1. Tímto jsme se stali
vítězi turnaje.
Memoriál Josefa Vakoče

Na

Dne 3.8.2019 jsme pořádali již sedmnáctý ročník Memoriálu Josefa Vakoče.

Ně
ob

Turnaje se zúčastnily spolu s naším týmem, týmy Stádlce a Radětic. V prvním zápasu
jsme vyhráli se Sokolem Stádlec 2:1, druhý zápas prohrál Sokol Stádlec s TJ Radětice
1:8. Třetí zápas prohrál náš tým s TJ Radětice 0:2.

Na

Vítězem se stal tým TJ Radětice, my jsme skončili druzí. Jako třetí se umístil Sokol
Stádlec
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Ně
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Na

Ně
ob

Na

Ně
ob

Tým A
Ročník 2019/2020 PODZIM

Tento ročník hraje tým A soutěž KFS I.B třídu, skupina C. Tým B
Soutěž začala 17.8. Ve skupině hraje 14 týmů a podzimní část Ročník 2019/2020
končí 9.11. domácím zápasem s Mirovicemi.
PODZIMTým B hraje
soutěž OFS Tábor –
Rozpis
IV.třídu. V loňském
ročníku byly týmy
rozděleny do skupin
A+B, hrálo se
tříkolově. V letošním
ročníku se to změnilo,
je pouze jedna skupina
o 12 týmech a hraje se
dvoukolově. Soutěž
začala 25.8.domácím
utkáním s RadenínKozmicemi
a
podzimní část končí
27.10.
(26.10.)
zápasem ve Svinech.
14

jsem
k nakousnutí

Tip na originální vánoční nadílku
Vytvořte zcela jedinečný dárek.

Použijte váš nebo některý ze stovek připravených motivů.
Potisknout lze trička, polštáře, hrnky a mnoho dalšího.
SLEVA 15% pro všechny čtenáře Zpravodaje Opařan.

Pro získání SLEVY 15 % zadejte při nákupu kód „FUNPRINT15“.

Navštivte ještě dnes www.funprint.eu/vanoce

Rozpis
Pozvánka
Za oba sportovní kluby
bychom chtěli pozvat
naše příznivce na
Sportovní ples, který
se bude konat 7.12. v
p o h o s t i ns t v í
v
Opařanech.
Milan a Jitka
Koktanovi

Kalendář akcí
28. 9.

Svatováclavská pouť v Hodušíně – začátek v 10 hod.

5. 10.

Pochod údolím Smutné a Lužnice, Pochod za sluníčkem – start v 9:30
Pohádkový les

12. 10. Uklízečka (divadelní komedie), amatérský divadelní soubor Mladá Vožice
– od 19 hod. v restauraci Na Staré poště
23. 11. Prvorepublikový ples – od 20 hod. v restauraci Na Staré pošt
30. 11. Mikulášská besídka – v restauraci Na Staré poště
Rozsvěcení stromečku – park na návsi
7. 12.

Sportovní ples - v restauraci Na Staré poště

14. 12. Setkání seniorů
21. 12. Předávání Betlémského světla a vánoční vytrubování

ZPRAVODAJ Opařan vychází 4 x ročně, měsíčním nákladem 400 kusů. Periodický tisk územního
samosprávného celku. Vydavatel: Obec Opařany, Opařany 30, 391 61 Opařany, IČO 00252638.
Evidenční číslo: MK ČR E 22604. Další číslo Zpravodaje Opařan vyjde v měsíci prosinci 2019
a uzávěrka je 15. listopadu 2019. Příspěvky do zpravodaje zasílejte na e-mailové adresy:
starosta@ou.oparany.cz nebo technik@ou.oparany.cz. Vyhrazujeme si právo redakčně
upravovat příspěvky, nevracet nevyžádané rukopisy a snímky, obdržené materiály nezveřejnit,
důvody nezveřejnění nesdělovat. Žádáme autory příspěvků do Zpravodaje Opařan o důsledné
dodržování termínů uzávěrek a rozsahu příspěvků a kvality snímků. Upozorňujeme, že na
akcích obce je pořizována fotodokumentace v souvislosti prezentací akcí na webu obce Opařany
a ve ZPRAVODAJI Opařan. Tento výtisk neprošel jazykovou úpravou
Realizace: www.funprint.eu.

Na

Ně
ob

