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Milí čtenáři,
zřejmě očekáváte další vydání Zpravodaje
Opařan. Musím sdělit, že v době koronavirové,
v důsledku omezení spolkových aktivit a
nulového přísunu článků, zpravodaj nevyjde.
Bude snaha připravit nový výtisk na začátku
září, proto stanovujeme uzávěrku pro příjem
příspěvků na den 31. srpna. Věřím, že léto
umožní zážitkové akce a že současně
provedeme některé investiční akce a bude o
čem psát.
V posledním zpravodaji jsem psala o
plánovaných akcích na letošní rok a o
podaných žádostech o dotace. Byli jsme vcelku
úspěšní. Na některá vyrozumění o výši dotace
si musíme počkat po dokončení akcí. I tak je
radostné vidět, že část plánovaných staveb se
mění z papírové podoby do té hmatatelné. Pro
ty, kteří se zajímají o dění v obci, shrnu
v následujících řádcích nejdůležitější změny a
novinky:
Opařany
 Veřejné
osvětlení
podél
hlavní
komunikace a v Úvozu – začátek realizace
se opozdil, neboť E.ON nedodržel
společně dohodnutý termín. Nynější
předpoklad zahájení je po červencových
svátcích.
 Chodník okolo pomníku v centru obce –
byla podána žádost o dotaci z IROP,
jelikož je případný dotační příspěvek
splatný po realizaci a řádném předání
akce, byl vybrán dodavatel a stavba začne
v červenci.
 Odpočinková stanoviště v lesích – běží
výběr dodavatele, realizace by měla
proběhnout do poloviny září.
 Oprava hřbitovní zdi – o přiznání dotace
z prostředků Jihočeského kraje zatím
nebylo rozhodnuto. Mimo to bylo zadáno
zpracování projektu chodníků na
hřbitově.

Oprava kapličky u kostela - byla přiznána
dotace z Jihočeského kraje ve výši 35 tis.
Kč. Dodavatel zatím nebyl vybrán.
Parkoviště u hřbitova – věc není dořešena
z hlediska majetkoprávních poměrů pod
plochou parkoviště. Probíhají jednání se
Správou a údržbou silnic JčK o opravě
komunikace do Stádlce.

Podboří
 Kanalizace a ČOV – obec čeká na
rozhodnutí o poskytnutí dotace MZe
(přislíbeno téměř 6 mil. Kč). Byl
vysoutěžen dodavatel stavby, práce
budou zahájeny v září.
 Zastřešené posezení u Kasína – byla
přiznána dotace Jihočeského kraje.
Protože se změnily dotační podmínky,
řeší se nyní podklady pro jednání se
stavebním úřadem. Vyúčtování musí
proběhnout do konce října, do té doby
musí být zrealizováno. Je na místě
poděkovat Zdeňkovi Burianovi, že
s dalšími
dobrovolníky
dal
na
papír konkrétní představu přístřešku.
 Demolice objektu Jednoty – je připraven
projekt a zajištěn souhlas stavebního
úřadu s odstraněním stavby.
Oltyně
 Cesta na Řepeč – byla přiznána dotace z
Jihočeského kraje ve výši téměř 1,5 mil.
Kč. Probíhá výběr dodavatele. Realizace
by měla být ukončena nejpozději 30. září.
 Osazení měřiče rychlosti – obec získá
dotaci Jihočeského kraje. Osazení měřičů
musí proběhnout dle smlouvy s vybraným
dodavatelem do konce září.
Nové Dvory
 Dětské hřiště – realizace se dokončuje. Je
potřeba, aby vyzrály betonové patky a
mohou si děti užít. Veliký dík patří Blance
Shorné, která zajistila potřebnou
součinnost. Bez její pomoci by hřiště do
prázdnin nebylo.
Skrýchov
 Osazení měřiče rychlosti - obec získá
dotaci Jihočeského kraje. Osazení měřičů



musí proběhnout dle smlouvy s vybraným
dodavatelem do konce září.
V kulturním domě proběhla rekonstrukce
bytu v prvním patře. Lépe řečeno provedl
ji z velké části nový nájemník, který vzal
část nákladů na svá bedra. V souvislosti
s tím byla zadána výměna části oken
v prvním patře objektu. Kulturní dům tak
pomalu ožívá nejen při zasedáních
zastupitelstva s nutnými rozestupy.

Hodušín
 Oprava
střechy
kaple
sv.
Jana
Nepomuckého – byl vybrán dodavatel
stavby. Oprava střechy by měla být
dokončena během léta.
 Bylo zadáno zpracování pasportu márnice
na hřbitově. Na základě dokumentace
bude v budoucnosti připraven plán
rekonstrukce stavby, jejíž střecha hrozí
zborcením kvůli vysoké degradaci krovu.
Olší
 Dům hasičů bude mít novou střechu se
střešními okny. Slávek Kotrba zajistil
kompletní přípravu akce, o které
informoval v posledním zpravodaji. Jsem
za to ráda. Deštivé počasí stavbu
odsunulo na léto, ale zřejmě si už v dalším
zpravodaji přečteme, že je hotovo.
Výše uvedený výčet obsahuje záležitosti, které
jsou uskutečňovány a v letošním roce budou
ve velké většině dokončeny. Nezmiňuji zatím
akce
rozpracované,
představené
v předchozích zpravodajích, kde se dokončení
zamýšlí v dalším roce.
Obecní úřad
Obecní úřad fungoval po celou dobu
koronavirové epidemie tak, aby byl klientům,
pokud možno, k dispozici. Provoz byl omezen
pouze
nařízeními
vydávanými
shora.
V posledních týdnech jsem byla nucena
provést redukci úředních hodin v kanceláři
matriky (pouze pondělí a středa). Tento režim
potrvá minimálně po dobu léta, neboť se od 1.
července mění personální obsazení a současně
je nutné čerpat dovolené. Úhrady plateb a
ostatní záležitosti je možné řešit v 1. patře
úřadu i kterýkoliv jiný den v průběhu úředních

hodin. Dočasně
ověřování.

neposkytujeme

službu

Na webu obce byl zásluhou pana
místostarosty spuštěn rezervační systém pro
obě části multifunkčního hřiště a také pro
spolkovou místnost v budově úřadu.
Úřad spolupracuje se studentkou sociálních
věd Melánií Malou. Ta připravila podklady pro
schůzku zástupců úřadu s generací starších
občanů, kde zaznějí informace o možnostech
využití sociálních služeb, o poskytovaných
službách v dostupném okolí apod. Termín je
stanoven na 9. července od 16:30 hod.
v budově úřadu. Budu se těšit na viděnou a
také na diskuzi o aktivitách, které by obec pro
seniory mohla podpořit a v budoucnosti
uskutečňovat.
Spolkový den
Léto bývá spojené s konáním Spolkového dne.
Letos Spolkový den plánujeme na sobotu 15.
srpna. Přípravy se rozbíhají pomalu, ale není
třeba se bát, že nebude o co stát. Pokud se
nebude mračit počasí, může být lepší než
vloni. Podrobnosti najdete včas na obvyklých
místech.

S přáním poklidného léta
Andrea Rucká, starostka

Nezapomeňte: uzávěrka pro příjem příspěvků
do podzimního vydání zpravodaje je
31.08.2020.

