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Milí čtenáři,
uplynul více než rok od doby, kdy se stala mým zaměstnáním starost o obec. Stejnou
dobu vás oslovuji ze stránek obecního zpravodaje a snažím se informovat o novinkách
a změnách, což učiním i nyní.
Začátkem roku se na radnici rozloučila paní matrikářka Hana Kozojedová. Začátkem
roku 2020 rozšíří tým úředníků paní Marta Diartová, která úspěšně absolvovala
výběrové řízení a svými zkušenostmi podpoří činnost matriky a především vypomůže
s administrativou spojenou s převody pozemků i se správou majetku obce. Pro klienty
úřadu by tato změna měla zajistit stálý provoz matriky, průběžné vyřizování záležitostí
spojených s některými zjištěními z revize katastru nemovitostí v místních částech
obce atd.
Pokud zmiňuji matriku, musím zmínit, že zastupitelé obce se shodli na rekonstrukci
kanceláře matriky. Ta začne v prosinci letošního roku a potrvá možná i v průběhu
ledna. Z tohoto důvodu prosím občany, aby úhradu poplatků po Novém roce odsunuli
na únor, nebo s poplatkem vystoupali, v případě probíhajících úprav přízemí, nahoru
do 1. patra, kde bude úřad plně poskytovat potřebné služby. Od toho, co se má letos
ještě uskutečnit, se vraťme k tomu, co se podařilo:
Ve Skrýchově byla dokončena rekonstrukce rybníčku, v Opařanech proběhla za
dotační podpory Jihočeského kraje mnohokrát zmiňovaná oprava kanalizace v centru,
v Oltyni svítí v části obce nové veřejné osvětlení, v Nových Dvorech se dokončuje
elektrifikace kapličky, čímž bude zajištěno pravidelné zvonění stejné, jako bylo letos
instalováno v Olší. Během podzimu v Olší proběhla odkládaná oprava odvodňovací
stoky podél komunikace. Místní nám snad odpustí, že zemní práce s tím spojené
neproběhly za letního sucha. Pro Hodušín je dokončena dokumentace pro opravu
kaple sv. Jana Nepomuckého a bude možné žádat o slibovanou dotaci na rekonstrukci
a restaurátorské práce. Jenom Podboří zůstalo stranou. Ministerstvo zemědělství stále
nepokročilo v rozhodování o přiznání dotací na výstavbu kanalizací a celý rok nás
nechalo čekat bez definitivního verdiktu. Pořád platí, že by se k podané žádosti mělo
vyjádřit do pololetí 2020.
V letošním roce se podařilo díky fungující spolkové činnosti a spolupracujícím
jednotlivcům uspořádat množství akcí, kde jste se mohli vzájemně potkat a případně
poznat s novými občany. Ne vždycky přálo počasí, ale pokaždé panovala dobrá nálada.
Všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na podpoře společného fungování,
patří poděkování.
Myslím, že v součtu bychom se dostali i ke třiceti společenským událostem, které se
v opařanských obcích za tento rok odehrály nebo ještě proběhnou: hasičské bály,
Skautský ples, masopustní průvod, karnevaly, pálení čarodějnic, divadla, letní kina,
Havajská párty, Spolkový den, Svatováclavská pouť, pohádková putování,
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lampionové průvody, hasičská soutěž (letos 2 – děti a dospělí) a další. V závěru roku
jsou to mikulášská nadílka, Prvorepublikový a Sportovní ples, varhanní koncerty,
setkání seniorů a již neodmyslitelné rozdávání Betlémského světla spojené s vánočním
vytrubováním. Za tím vším je obrovské množství energie a času obětovaného pro
příjemné bytí v našem společném venkovském prostředí. Těšme se na další rok! Už
teď se některé akce diskutují, něco dokonce najdete v kulturním kalendáři.
V předvánočním období vám přeji klid, radost a pevné zdraví, krásné Vánoce a
odpočinkové prožití konce roku. Do nového roku 2020 přeji štěstí a stále veselou
mysl.
Andrea Rucká, starostka
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Setkání s řemeslem
S řezbářkou, paní Danou Nachlingerovou, jsme prožili ve školce dopolední projektový
den. S dětmi po úvodním seznámení proběhla beseda na téma řezbářství – staré
řemeslo.

Děti se dozvěděly, co řezbář ke své práci potřebuje. Následovala diskuse o tom, kde
se získává dřevo, o tom, že stromy nejsou stejné. Jsou stromy listnaté a jehličnaté.
Paní řezbářka pokračovala povídáním o tom, že každý strom má kromě svého názvu
jiné dřevo – měkké, tvrdé, jinak barevné… Toho využívají právě řezbáři. Na výrobu
soch, loutek nebo hraček používají dřevo lipové. To je měkké a dobře se z něj vyrábí.
Děti se dozvěděly, že lípa srdčitá je náš národní strom, symbol ve státním znaku. Pro
výrobu nábytku se však používá dřevo tvrdší. Paní řezbářka má v oblibě ořech, který
je tmavý. Děti se dozvěděly, že ze dřeva se mohou vyrábět také hudební a rytmické
nástroje, domy, dřevem můžeme topit, ze dřeva se vyrábí papír. Dřevo má funkci
užitnou i dekorativní.
Paní řezbářka dětem ukázala nástroje, jejichž pomocí
z obyčejného kusu dřeva vykouzlí krásné sochy či
hračky. K hrubému opracování používá různé pily,
detaily dotváří pomocí dlát. Každé dláto má jiný tvar,
má své pojmenování, každé je jinak využitelné. Jsou
však všechna velmi ostrá a práce s nimi není snadná.
Pro řezbáře jsou dláta nezbytností, opatrují je a starají
se o ně. Paní řezbářka dětem ukázala dláto, které má
po svém pradědečkovi a slouží dobře již víc než 150
let.
Na závěr děti dostaly dřevěné houby, které si můžou
omalovat a vyzdobit. Domů si odnesou dřevěný
výrobek, se kterým si mohou hrát, nebo bude plnit
dekorativní funkci.
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Zajímavé povídání jsme zakončili návštěvou v řezbářské dílně, která je v blízkosti
naší mateřské školy. Obdivovali jsme množství dlát, pilu i hotové výrobky. Děti nejvíc
zaujala práce na výrobě Betléma. To nejlepší však přišlo nakonec. Z hromady korálků
a špalíčků si děti mohly vyrobit panáčka, věž, rozhlednu… stavby dle fantazie dětí
byly okouzlující. A navíc si své výrobky mohly odnést domů, doma rozebrat a stavět
znovu. Některé děti se hned rozhodly, že až vyrostou, stanou se řezbáři…
Zdeňka Šimáková
NOVÉ DVORY ,,nově“
Nová silnice – po dlouhé době jsme se konečně dočkali rekonstrukce silnice z vesnice
na křižovatku k Olší. Silnice byla v havarijním stavu, provoz na ní je dosti frekventovaný,
zvláště v době střídání směn EFAFLEXU. Takže nyní se dá zkratka z křižovatky do
Opařan projet bez strachu o poškození vozidla.
Nové elektronické zvonění - byl opraven zvon na místní kapličce a nyní se dokončuje
instalace elektronického zvonění. Díky OÚ Opařany se na Vánoce rozezní zvon na
kapličce bez lidské síly.
Nová mříž na vstupu do kapličky umožní o Vánocích nahlédnout do vnitřních prostor,
kde bude Vánoční výzdoba s Betlémem. Přijďte se také podívat do Nových Dvorů,
které budou po celou dobu Adventu zdobit Andělé a krásný Betlém před Jednotou.
Pěknými výsledky se může pochlubit i TJ Nové Dvory. V pinponku družstvo A i B
vedou tabulku, zatím bez jediné prohry. Doufám, že se jim bude dařit i nadále a
budou úspěšně reprezentovat hasiče z Nových Dvorů.

5

Srdečně zveme všechny na:
Hasičský ples 		

4.1.2020

Tučný čtvrtek 		

6.2.2020

Maškarní průvod

8.2.2020
Marcela Barešová

Skrýchovská vycházka za svatým Martinem
Připomenutí tradic spojených se svátkem svatého Martina se ve Skrýchově vydařilo.
V neděli 10. listopadu 2019 v podvečer se u zvoničky sešla početná skupina dětí,
rodičů, sousedů i přespolních s lampionky a lucerničkami. Během procházky se děti
naučily krátkou rýmovačku, kterou se pokusily společným voláním Martina přivolat.
A podařilo se! Martin se dostavil a předvedl svou dobrosrdečnou povahu; rozťal
mečem svůj plášť a rozdělil se o něj se žebrákem třesoucím se zimou. To už nás ale
bylo mnohem víc, výjev z legendy s námi sledovali i další dospělí sousedé, kteří se k
nám připojili po vycházce. Kromě legendy byly připomenuty i další zvyky a pranostiky
spojené se svátkem svatého Martina, dozvěděli jsme se, proč se na tento svátek pečou
husy, ochutnali jsme svatomartinské víno, které připravili členové místního Sboru
dobrovolných hasičů, rozdělili se symbolicky o sladký rohlíček. A vlastně nikomu
nevadilo, že nás Martin v předstihu před svým svátkem navštívil na dřevěném koni.
Koneckonců ten pravý Martin, na sněžném koni, se v následujícím týdnu také ukázal.
A my, co jsme byli u zvoničky, věříme, že jsme si první sníh přikouzlili sami.
Mgr. Jitka Kubů
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Foto pořídili: Josef Stejskal a Denisa Heroutová
Z matriky
Navždy nás opustili:
Jiří Mrzena, Růžena Kučerová, Marie Řezáčová
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Místní poplatky v roce 2020
Pes		

-

do 15. února 2020

Odpady		

-

do 30. června 2020

Bezhotovostní platba místních poplatků
Místní poplatky v obci Opařany lze platit i bezhotovostní platbou:
číslo účtu:

3129301/0100

var.symbol: číslo popisné
Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení, bydliště a druh poplatku (odpady,
pes, zahrádka apod.) a letopočet, dle níže uvedeného vzoru
VZOR: Eda NOVÁK. Hodušín 25, pes 2020
Pobočka České pošty v Opařanech - otevírací doba
Pondělí		

8,00 - 11,00

a

14,00 - 17,00 hodin

Úterý		

8,00 - 11,00

a

13,00 - 16,00 hodin

Středa		

8,00 - 11,00

a

14,00 - 17,00 hodin

Čtvrtek

8,00 - 11,00

a

13,00 - 16,00 hodin

Pátek		

8,00 - 11,00

a

14,00 - 17,00 hodin

Odběr novinek z obce Opařany - registrace návštěvníků
Chcete pravidelně odebírat prostřednictvím e-mailu novinky z obce Opařany?
Stačí se jen zaregistrovat na www.oparany.cz na titulní straně pod kalendářem událostí
v obci.
A na Vámi zvolenou e-mailovou adresu Vám budou pravidelně přicházet informace
z úřední desky, informací, kulturních či sportovních akcí a třeba i Zpravodaje Opařan.
Otevírací doba Sběrného dvora obce Opařany v době vánočních svátků
V letošním roce bude naposledy otevřeno v sobotu 21. prosince 2019.
V době od 22. prosince 2019 do 3. ledna 2020 bude ZAVŘENO.
Sběrný dvůr bude v provozu opět od soboty 4. ledna 2020.
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Svatováclavská pouť v Hodušíně
Nápad podpořit svatováclavská setkávání v Hodušíně a uspořádat zde Svatováclavskou
pouť měl úspěch. Nefoukalo, nepršelo a dokonce se objevilo sluníčko. Svatováclavskou
mši vedl nový pan farář Pavel Němec. Bylo plno. Práce s přípravou stánků a teplých
nápojů měla smysl. Návštěvníků přišlo tolik, že stádlecká perníková srdíčka, květiny
i další nabízené zboží mizelo před očima. Kdo otálel a nedostalo se na něj, může
zkusit štěstí příště.
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Obrazové ohlédnutí za Pohádkovým lesem
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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 Z OPAŘAN

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

Navštivte ještě dnes www.funprint.eu/vanoce

Kalendář akcí
7.12. od 17:00 		

Varhanní koncert v kostele sv. Františka Xaverského

						(Český varhanní festival)
7.12. od 20:00 		

Sportovní ples v Restauraci Na Staré poště

12.12. od 16:00		

Vánoční besídka MŠ Opařany v Restauraci Na Staré poště

14.12. od 14:00		

Setkání seniorů v Restauraci Na Staré poště

21.12. od 16:00		

Betlémské světlo a vánoční vytrubování

29.12. od 16:00		

Vánoční koncert v Hodušíně (nový termín)

4. 1.2020 			

Hasičský ples v Nových Dvorech

24.1.2020				

Ze života hmyzu (divadlo)v Restauraci Na Staré poště

1. 2.2020				

Hasičský ples v Restauraci Na Staré poště

6. 2.2020				

Tučný čtvrtek v Nových Dvorech

8. 2.2020				

Maškarní průvod v Nových Dvorech

15.2.2020				

Dětský karneval v Restauraci Na Staré poště

22.2.2020				

Skautský ples v Restauraci Na Staré poště

Dočasné přemístění matriky
Z důvodu rekonstrukce matričního úřadu v Opařanech v přízemí objektu Obecního
úřadu Opařany bude od 2. prosince 2019 matriční úřad s pokladnou přemístěn do
1. patra budovy OÚ.
Uzavření OÚ Opařany
V době od 23. do 31.prosince 2019 bude OÚ Opařany UZAVŘEN.
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 březnu 2020 a
uzávěrka je 6. března 2020. 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. Tisk: Tiskárna Didot, Brno. Tento výtisk neprošel jazykovou úpravou.
Realizace: www.funprint.eu.

