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Investice a opravy 2021

Nové Dvory třikrát jinak
Novodvorské patrioty koronavirus potrápil,
ale nezdolal. Nadále nadšeně udržují tradice
a pro radost svou i ostatních proměňují
v Nových Dvorech nejen náves. Před
koncem roku se v pomyslné vesnici andělů
střídali reportéři televizí, redaktoři novin,
zvědavci a návštěvníci z různých míst
uzavřené země. Velikonoce zde naopak
mohli zažít pouze návštěvníci z táborského
okresu. Televize si ale opět nenechala ujít
příležitost ukázat je dalším.
Barevná vajíčka, zajíčky a figury krojovaných
koledníků jak mávnutím kouzelného proutku
vystřídaly všemožné čarodějnice. Mají tak
čas poklábosit, oprášit zapomenutá kouzla
a opravit a promazat svá supertrysková
košťata. Na výlet sem zase mohou i turisté
odjinud – hranice okresů se otevřely.

Práce na údržbě a rozvoji obce začaly hned
se schválením rozpočtu. Bylo potřeba vybrat
dodavatele staveb, zadat projektové
přípravy, zpracovat žádosti o dotace, atd.
V předjaří byla provedena demolice
Jednoty v Podboří. Mnohým bude na návsi
tato vzpomínka na minulost chybět, jiní se
smířili s odstraněním této chřadnoucí
připomínky časů, kdy se mléko prodávalo
v pytlíku, jogurty vozili dvakrát v týdnu a na
chlebu bývalo vyraženo číslo dne, kdy byl
upečen.
Uskutečnili jsme dlouho plánovanou
přeložku kanalizace ve Skrýchově. Spolu s ní
došlo i na slibovanou úpravu terénu naproti
skrýchovskému vodojemu. Ve stejné obci
jsme už letos stihli i opravu střechy na
chátrající hasičské zbrojnici.
Zpracovatel dokončil nový lesní hospodářský plán na další desetileté období. Čeká
jen na schválení krajským úřadem.
Bylo vyslyšeno opakované přání místních,
aby byl na novodvorskou odbočku ze
sousední zahrady přesunut kříž a stal se
opět orientačním bodem v krajině (str. 8) .
Místní poplatky
Investice a opravy (více)
Obnova místních hřbitovů
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Milí čtenáři,
držíte v ruce první zpravodaj letošního roku.
Od posledního vydání uplynulo několik
měsíců. Za ten čas se několikrát změnila
protiepidemická pravidla omezující činnosti
a kontakty, namísto šitých roušek sháníme
respirátory, rozeběhlo se očkování, na čas se
i zastavil pohyb mezi okresy. Zima se dlouho
nechtěla vzdát, ale s posunem času a
prodloužením dne přece jen nastupuje jaro
a s ním naděje, že sluníčko zvítězí nad
nemocemi.
Obecní úřad byl klientům k dispozici po
celou dobu trvání nouzového stavu, jen
občas musel reagovat na nařízení vlády a
upravit provozní hodiny pro veřejnost. Stálá
hrozba nákazy a trvající omezení nastavená
vládou neumožňují konání plesů a jiných
setkání, ale nijak neomezují fungování
samosprávy obce. Pokud neznáte výstupy
z jednání zastupitelstva o rozpočtu na
letošní rok, vězte, že jsme naplánovali
množství oprav a investičních akcí. Některé
jsem zmínila ve Zprávách z Opařan šířených
před koncem roku (k získání na OÚ nebo na
webu obce), jiné najdete zde na dalších
stránkách.
Není mnoho zajímavostí, které by se hodilo
popsat do zpravodaje, a tak se budu
soustředit především na novinky investičního charakteru. Dočtete se o projektu úpravy
areálu hřbitova v Opařanech, o projektované úpravě komunikace ke kostelu, o chystaném dokončení prací v úvozu v Opařanech,
o připravovaném projektu na obnovu centra
Opařan i tom, že kaple v Hodušíně bude mít
letos nový kabát. Naopak stále nebude
parkoviště u hřbitova v Opařanech. Zůstává
v platnosti informace, že se nedaří dospět
k dohodě o vypořádání vlastnických
poměrů pro cca 500 m2 zemědělských
pozemků, které by dle územního plánu a

podle připraveného projektu měly sloužit
pro stavbu zpevněné plochy pro parkování.
Se Zemědělským družstvem Opařany,
většinovým vlastníkem dotčených pozemků,
bylo diskutováno několik variant řešení,
žádná však nevedla ke shodě.
Nemohu do zpravodaje psát o chystaných
sportovních akcích, ale mohu vás pozvat do
přírody, kam jsme po komplikovaných
přípravách s nástupem podzimu konečně
nainstalovali slibované lavičky a altány.
Ohlasy na tento počin jsou vesměs kladné.
Při zimních procházkách udělaly radost
nejednomu kolemjdoucímu. V Jezovítě a
(nově i u Tomešína) si návštěvníci udělali
ohniště, hajný pomohl s vyřezáním
náletových dřevin na hrázi, a vznikla tak
úhledná hranička dřeva pro opékání. Jen
pozor na jiskry a žhavý popel, aby se
z radosti nestala starost!
Těší mě, když veřejnost přiloží ruku k dílu,
udržuje ve svém okolí pořádek a pomáhá ke
společné pohodě na venkově. Netěší mě,
když při procházkách přírodou sbírám
odpadky, nápojové plechovky a různé obaly.
Kdo a proč to udělal? Potřeboval dvě ruce,
aby naťukal do telefonu SMS, a už to
nepobral? Neměl kapsy? Nebo mu chybělo
něco jiného? Máme štěstí, že zde máme
dobrovolníky, kteří nelení ohnout se a
nasbírat pytlík, kbelík nebo dokonce pytel
odpadků, případně dají vědět, kde je větší
nepořádek, abychom se o něj postarali.
Když zima nadělila sníh, bylo dost takových,
co vyšlápli v lukách a polích běžkařskou
stopu pro druhé. Jiní prohrnuly na rybníku
bruslařskou dráhu a hřiště pro hokej, další
ujezdili svah pro sáňkaře a malé lyžaře.
Zima je pryč, uklízíme zahrádky, domácnosti,
někdo uklízí i Česko. Můžeme uklidit ve
svém okolí nebo také ve své hlavě. Možná
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pak přijdeme na to, jak svému okolí pomáhat a jak naše společná místa ještě zvelebit.
Krásné jaro Vám přeje
Andrea Rucká, starostka

Místní poplatky v roce 2021
Místní poplatky letošního roku jsou upravené novými obecně závaznými vyhláškami
obce Opařany (dále jen OZV), jejichž znění
je zveřejněno na webových stránkách obce.
• Místní poplatky jsou splatné bez vyměření.
Poštovní poukázky nejsou a nebudou zasílány do schránek.
• Úhrada poplatků je možná bezhotovostním převodem na účet obce nebo v hotovosti v pokladně obecního úřadu. Tam je
nově možné provést úhradu i platební
kartou.
Údaje pro bezhotovostní platbu:
č.účtu obce: 3129301/0100, VS: č. popisné
Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a
příjmení, bydliště a druh poplatku (odpady,
pes, zahrádka apod.) a kalendářní rok, dle
uvedeného vzoru:
Eda NOVÁK, Hodušín 25, pes 2021

Poplatek za odpady a poplatek ze psů
• Poplatník je povinen se k poplatkové
povinnosti přihlásit do 15 dní od jejího
vzniku, tj. od přihlášení k pobytu (odpady)
nebo dovršení stáří psa tří měsíců nebo
započetí držení psa staršího tří měsíců
(poplatek ze psa). Tuto povinnost mají i
osoby, které jsou od poplatku osvobozeny.
• Poplatek ze psa v rodinném domě činí 50
Kč, za druhého a každého dalšího psa 75
Kč. Poplatek ze psa v bytovém domě činí
120 Kč, za druhého a každého dalšího psa
180 Kč. Je-li držitelem psa osoba starší 65
let je poplatek ze psa 50 Kč, za druhého a
každého dalšího 75 Kč bez ohledu na to,
kde je pes chován.
Splatnost poplatku ze psů je podle OZV
každý rok do 31.3.
• Roční poplatek za odpady je 600 Kč za
přihlášenou osobu či rekreační objekt.
Splatnost poplatku za odpady je 30.6.2021.
Poplatek z pobytu
• OZV obce Opařany č. 01/2021, o místním
poplatku z pobytu, s účinností od 1.3.2021.
• Předmětem poplatku je úplatný pobyt
trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele
pobytu. Poplatníkem je osoba, která v obci
není přihlášena.
• Plátcem poplatku je poskytovatel
úplatného pobytu, který je povinen vybrat
poplatek od poplatníka. Plátce je povinen
podat správci poplatku (obecnímu úřadu)
ohlášení nejpozději do 15 dnů od zahájení
činnosti spočívající v poskytování úplatného
pobytu.
• Více informací najdete v OZV na webu
obce.
• Sazba poplatku z pobytu činí 20 Kč za
každý započatý den pobytu, s výjimkou dne
jeho počátku. Splatnost poplatku je nejpozději do 31.12. příslušného kalendářního
roku.
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Poplatek za užívání veřejného prostranství - OZV obce Opařany č. 3/2020

Odpočinek v lesích u Opařan

Poplatek ze vstupného
OZV obce Opařany č. 5/2020
Blíže na webu obce a na telefonech:
381 287 028, 602 232 980.

UPOZORNĚNÍ:
Poplatek za psy je po splatnosti a je
nutné jej neprodleně uhradit!

Společenský podzim
Podzim jsme zahájili kulturně. Poslední
zářijový víkend byl prodloužený. V sobotu
bylo možné navštívit v opařanském kostele
varhanní koncert tentokrát ozvláštněný
zpěvem. Opařany se tak opět staly součástí
nového, tentokrát 14. ročníku Českého
varhanního festivalu. Neobvyklý zážitek tak
na chvíli odvedl myšlenky posluchačů od
stále aktuálního tématu znovu sílící
pandemie.
V rouškách, za nepřízně počasí, ale v poměrně hojném počtu se sešli hned následující
pondělí 28. září poutníci při mši svaté v
kostele sv. Václava v Hodušíně, aby oslavili
svátek patrona české země. Ve stáncích
před kostelem bylo možné koupit perníková
srdce, kávu nebo čaj a podzimní květinovou
výzdobu, vřes, či chryzantému. Milým
překvapením se pro mnohé stalo slavnostní
odhalení kříže. Vyrobil ho a obci daroval pan
Josef Kofroň z Nových Dvorů. Těch, kteří
drobně s obcí spolupracují, není málo, ale
něco podobného je ojedinělým jevem. K
perníkovým srdcím z pouti přibylo ještě
jedno trvanlivější – ze srdce věnované
dřevěné srdce nového kříže. Až si uděláte
výlet do Hodušína, zkuste ho najít.

Na podzim byla dokončena dlouho
připravovaná investice do mobiliáře pro
odpočinek v lesích v okolí Opařan.
Zastupitelé obce Opařany v roce 2019
podpořili myšlenku podat žádost o dotaci
ze Státního zemědělského intervenčního
fondu na pořízení prvků pro lesní relax a
zlepšit tak pobyt v zalesněném okolí obce.
Členové spolku Občané Opařany vybrali
místa v blízkosti turistické a cyklistické trasy,
čímž byla splněna jedna z podmínek
nastavených MAS Krajina srdce, jejímž
prostřednictvím byla podána žádost o
dotační podporu. Spolek dal projektu také
rámcovou podobu, od té se pak odvinuly
požadavky do výběrového řízení na dodavatele mobiliáře (altánů a laviček). Když dnes
poněkolikáté upravuji texty zpravodaje,
mohu připsat zcela novou informaci o tom,
že kontrola projektu dopadla dobře a obec
si na účet připíše dotaci ve výši více než 177
tis. Kč z prostředků SZIF.

Dvě lavičky a dva altány najdete v Novinách.
Když přijdete do Novin polní cestou od
bytovek a na kraji lesa se vydáte vpravo,
nemůžete je minout. Hlavní altán je
umístěný na konci trasy na hrázi jezírka
v lomu Jezovít. Další prvky projektu jsou
umístěné na cestě od Karlova k Tomešínu:
lavička na křižovatce lesních cest a altán
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s výhledem na rybník Tomešín. Přestože
došlo k instalaci všeho až v podzimním čase,
stala se místa oblíbeným cílem rodičů s dětmi i dalších návštěvníků lesa. Až se vše vrátí
k normálu, mohou se stát cílem školních
výletů nebo skautských schůzek.
Zimním procházkám dali širší rozměr skauti.
Při jedné z mála schůzek, které stihly na
podzim proběhnout, vyrobili ze zbytků
dřeva krmítka pro ptactvo. Pracovníci obce
je rozmístili do okolí a procházky přírodou
tak mohly mít i další smysl. Zima byla
dlouhá, a tak se mnohým opeřencům hodila
semínka i zavěšené kusy loje. Někde přibyly
závěsy z buráků navlečených na drátku a i ty
si u ptáků získaly oblibu.
Obyvatelé místních částí si mohou udělat
výlet nebo si mohou požádat o lavičku na
své oblíbené vycházkové trasy. Napovězte
nám, kde v okolí byste nějakou uvítali!

Betlémské světlo 2020
Poslední betlémské světlo se neslo v duchu
lucerničkových míst, která byla původně
pouze po Opařanech a Jistebnici. Někteří
skauti u svých domovů rozmístili betlémské
světlo, které vyzvedli u vlaku v Táboře při
putování z Betléma. V této nelehké době
byla snaha distribuovat betlémské světlo
s omezeným potkáváním. Byla vytvořena
mapa se základními místy, kde bylo vidět
všechna svítící místa. V podobném duchu se
nesl i plakát akce. Světlo si bylo možné
připálit na těchto místech od 17:00 hod.
Všem účastníkům z řad veřejnosti bylo
umožněno vyznačit své místo, kam si plamínek odnesli. Skauti tímto nabádali veřejnost
k podvečerní procházce po Opařanech.
Betlémské světlo přičiněním místních skautů
doputovalo na místa v blízkém i vzdálenějším okolí (viz mapa).
Adéla Selnarová

-5
! -

DUBEN 2021

RUBRIKA

Zprávy ze Třináctky

Má to smysl

Skauti ze Třináctky Opařany nezahálejí ani
v době, kdy koronavirus a opatření s ním
spojená neumožňují běžnou činnost oddílů.
Oddíly a družiny se „scházejí“ na online
schůzkách. Družina skautů vyrobila ptačí
krmítka, která můžete potkat na vycházkové
trase v lese směrem k Tomešínu. Všem nám
chybí společné schůzky v klubovnách, výlety
a víkendové výpravy a netrpělivě vyhlížíme
možnost opět se osobně potkávat. Věříme,
že budeme moci, tak jako každý rok, strávit
dva týdny na letních táborech. Přípravy
táborů jsme již zahájili.

Obec má zákonnou povinnost postarat se o
zraněná zvířata žijící ve volné přírodě nalezená v jejím správním území. Rada obce už
poněkolikáté přidělila drobný příspěvek
Záchranné stanici Hrachov provozované
Ochranou fauny ČR, o.p.s. Jak se ukázalo
v březnu letošního roku, jde o peníze na
dobrou věc. Na poli u čistírny odpadních
vod v Opařanech byla nalezena poraněná
poštolka. Po odchytu jsme kontaktovali
pracovníka záchranné stanice a ten se slovy,
že je to jejich práce, sedl do auta a pro
dravce si přijel. Prohlédl ho a konstatoval,
že má jen trochu popálené křídlo od
elektrického napětí a že bude brzy v pořádku. Odvezl ho tedy do péče záchranné
stanice, kde bude mít klid na rekonvalescenci. Pominou-li pandemická opatření, můžete
se do Hrachova vypravit na výlet. Otevřeno
mívají od dubna každý den v týdnu.

Zdravíme všechny skauty i naše příznivce a
všem přejeme pevné zdraví!
Třináctka Opařany

Kola pro Afriku
S nastupujícím jarem se po zmírnění
vládních opatření podařilo předat vyřazená
jízdní kola shromážděná pod přístřeškem za
obecním úřadem společnosti Kola pro
Afriku o.p.s. Pracovníci obce je odvezli na
sběrné místo do táborské ZOO, odkud
putovala do Ostravy, kde kola opravují
a třídí před následnou cestou do Gambie.
Ve sběrných místech společnost přijímá
kromě kol i přilby, ochranné vesty, nářadí a
náhradní díly. Co se doma nehodí, nemusí
skončit na skládce. V Gambii společnost
zajišťuje školení tamních mechaniků, aby
kola sloužící dětem k dopravě do školy a za
dalšími povinnostmi způsobovala radost,
nikoliv trable a zbytečné úrazy.
www.kolaproafriku.cz

www.ochranafauny.cz
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Co se dál chystá

• Komunikace od hospody ke kostelu, úsek

Opařany
• Zpevněná komunikace Úvoz - bylo
zajištěno stavební povolení a podána žádost
o dotaci z prostředků Jihočeského kraje.
Realizace proběhne v letních měsících.
Komunikaci s povrchem z kamenné dlažby
postaví STRABAG a.s.
• Chodník podél hlavní silnice od pily do
centra – začínáme pracovat na podání
žádosti o dotaci z prostředků IROP.
• Projektová činnost pro přípravu nové
tělocvičny – byla dopracována studie
technického řešení projektu, probíhají
připomínkové diskuze, práce na projektu
potrvají déle než rok.

• Oprava hřbitovní zdi – bylo požádáno o
dotaci z prostředků Jihočeského kraje.
Oprava bude zahájena v červnu.

• Hřiště u mateřské školy – na základě dříve
zpracované studie a podnětů učitelek
z mateřské školky byly zahájeny projektové
práce, aby se v lepším případě děti v příštím
roce dočkaly nového inspirativního zázemí.
Podboří
• Kanalizace a ČOV – práce byly zahájeny
v září a potrvají do poloviny letošního roku.

• Projektová činnost pro akci Revitalizace
centra Opařan – bude řešena veřejná zeleň,
autobusový terminál, dopravní řešení před
samoobsluhou, oddílná kanalizace a
retence dešťových vod, součástí projektu
bude i prostranství před obecním úřadem
včetně bezbariérového přístupu do budovy.
Projektanti se zabývají rovněž úpravou
dopravní situace před OÚ a návrhem
průběžného chodníku ve směru k pekárně.
Bylo v úmyslu uskutečnit veřejné
představení projektu, ale s ohledem na
trvající koronavirové komplikace, bylo zatím
jednáno pouze s bezprostředními sousedy
parku. Koncem roku předpokládáme vydání
stavebního povolení k projektu.
• Chodníky v areálu hřbitova – byl
dokončen projekt, zpracována a podána
žádost o dotaci z prostředků Jihočeského
kraje. Třeba se letos podaří chodníky
postavit (podrobnosti na str. 9).

nového chodníku a oprava zbytku
kanalizace – projektanti pracují, aby koncem
roku předali projekt s platným stavebním
povolením. Součástí zadání je také vytvoření
parkovacích stání u technického vjezdu do
areálu nemocnice a úprava stanoviště
kontejnerů.

• Vodovod – bylo vydáno stavební povolení,
připravujeme žádost o dotaci, termín
realizace bude upřesněn později.
• Kaplička a hasičská zbrojnice pod jednou
střechou si žádá o opravu a hlavně o
vyřešení přístupu k zařízení pro elektrické
zvonění. Byl zpracován projekt, podle
kterého může být stavba upravena a
opravena.
Oltyně

• Majitelé nemovitostí projevili zájem o

připojení na veřejný vodovod. Obec na
základě zájmu připraví výběr projektanta,
přičemž zadáním bude zpracování projektu
kanalizace, ČOV a vodovodu pro veřejnou
potřebu.
Nové Dvory
• V roce 2021 by měla být zahájena
projektová činnost ve věci vodohospodářských inženýrských sítí a rekonstrukce návesní nádrže. Majitelé nemovitostí projevili
zájem o připojení na veřejný vodovod, a tak
obec připraví výběr projektanta.
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• Rekonstrukce Burčoviny (č.p.20) pro účely
nájemního bydlení (1 byt 2+1) a její stavební
oddělení od Kovárny. Byla podána žádost
o dotaci z MF. Realizace úprav by měla být
dokončena v listopadu.
Hodušín
• Rekonstrukce kaple sv. Jana Nepomuckého, II. etapa – restaurátorské práce, omítky,
drenáže. Práce proběhnou v průběhu léta
tak, aby před svatováclavskou poutí bylo
hotovo.

Záchrana mezního kříže
Léta se skrýval před zraky lidí jeden
z posledních mezních křížů v Opařanech.
Již od roku 1881 stál na hranici dřívější úvozové cesty, která již, bohužel, dávno zanikla.
Rozprodáním pozemků zůstal kříž stát na
soukromé zahradě, kde postupně obrůstal
břečťanem až po jeho vrchol. Nyní našel své
nové důstojné místo o několik metrů dál, na
rozcestí směrem na Nové Dvory, a všem
lidem se tak mohl odhalit ve své plné kráse.

• Márnice na hřbitově potřebuje nutnou
opravu, proto byl zadán projekt na její
rekonstrukci.
Olší
• Dům hasičů se dočkal dalších úprav pod
taktovkou Slávka Kotrby. Tentokrát se
pracuje v podkroví.

V Podboří už není Jednota, zůstala po ní
jen studna zvýšená nad terén. V rámci
příprav projektu elektrokabelů ukládaných
do země se na místě dřívější Jednoty
předpokládá stavba malé trafostanice. Její
budova bude mít sedlovou střechu, aby
kopírovala vzhled selských stavení a dobře
zapadla do prostoru návsi.

Původně stávaly v Opařanech kříže čtyři.
První kříž stával na silnici směrem na Písek
nedaleko Kášovky. Tento byl zničen německými vojsky, která tudy prošla za druhé
světové války, a nikdy nebyl obnoven.
Druhý kříž, který stával směrem na Podboří
a padl nešťastnou náhodou při vichřici, se
nacházel přibližně v místech, kde dnes
najdete malý kovový kříž.
Třetí kříž stojí dodnes na již zaniklé cestě
směrem z Opařan na Stádlec. Historie
mezních křížů nás zavede až do dalekým
keltských osad, kde nahradily původní
mezní kameny, které plnily stejný účel jako
naše mezní kříže, které sloužily k několika
účelům. Jedním z nich bylo označení
hranice katastru obce a stavěly se zpravidla
na příjezdových cestách. Dalším účelem
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křížů bylo označení směru k větším městům.
Původní kříže byly menší s oblými hranami,
ale často docházelo k jejich vyvrácení
povozy. Opakované poškození nebo
vyvrácení mezních křížů si vynutilo stavbu
nových, vyšších a štíhlejších křížů, zprvu
dřevěných a později kamenných. Kříže byly
zpravidla hladké bez náboženských
symbolů, obvykle zde byl vyznačen směr
většího důležitějšího města, a to buď v podobě znaku nebo jiného symbolu, který
označoval toto město. Často stály také na
nízkém podstavci volně položeném na zemi
tak, aby ho bylo možné v případě potřeby
posunout na jiné místo hranice obce či
města.
Každý zachráněný kříž z této doby, mezi
který patří i tento, ukazuje na velkou
zručnost tehdejších kamenických mistrů. Na
novém místě se mezní kříž jistě stane i záchytným bodem pro příjemné procházky, či
posezení na blízké lavičce. Svojí výškou
bude i pro naše další generace připomínkou kráčejícího dávného času.
Pavel Kodad

Obnova místních hřbitovů
Obec Opařany má ve správě dva místní
hřbitovy – v Hodušíně a v Opařanech.
Dlouhodobým záměrem obce je jejich
celková obnova.
Hřbitov v Opařanech čeká v letošním roce
oprava hřbitovní zdi. Realizace je plánovaná
na červen a červenec letošního roku. V
plánu je také vybudování parkoviště, které
má vzniknout proti hřbitovu na opačné
straně silnice směrem na Stádlec. Obnovu
samotného hřbitova zpracovává projektová
dokumentace od Ing. Naděždy Žaludové
„Revitalizace hřbitova v Opařanech“, na
jejímž základě se obec pokusí podat žádost
o poskytnutí dotace na realizaci projektu z
Krajského investičního fondu. Záměrem
navrhované revitalizace je celkové řešení
prostoru hřbitova s cílem zlepšení
funkčnosti a kvality areálu, koncepce
rozšíření počtu hrobových míst, podpora
základní vybavenosti a vhodné dlouhodobě
udržitelné doprovodné zeleně. V rámci
projektu by tak mělo dojít k obnově
vstupního prostoru hřbitova, k vybudování
zpevněných cest, k úpravě plochy kolem
márnice a k úpravě stávajících vodních
zdrojů. Součástí záměru je také založení
rozptylové loučky pod vysazenou mladou
lípou v jihovýchodním rohu hřbitova. Projekt
počítá s terénními úpravami v oddělení
dětských hrobů, s úpravou okolí hrobu
vojáků Rudé armády a obětí války a také s
doplněním mobiliáře hřbitova (stojan na
kola, lavičky, stojany na konve). Významnou
součástí obnovy hřbitova bude revitalizace
a doplnění vhodné zeleně.
Podobný záměr celkové obnovy má obec
také se hřbitovem v Hodušíně. V letošním
roce je plánovaná údržba lip podél
hřbitovní zdi, revitalizace drobné zeleně
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a úpravy opuštěných hrobových míst.
Celkové opravy se snad brzy dočká márnice.
Na podzim loňského roku došlo na hřbitově
v Hodušíně k fyzickému očíslování hrobových míst. V Opařanech dojde k číselnému
označení hrobů v průběhu letošního roku.
Je pravděpodobné, že v rámci číslování
může dojít ke změnám ve stávajícím
označení hrobových míst.
Marta Diartová, správa hřbitovů

Návrh úpravy u vstupní brány a vodovodu
a návrh úpravy u studny
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Úřední hodiny obecního úřadu

Kultura

Přízemí - matrika, pokladna

Zájezd do divadla

Pondělí

8 – 12

Středa

8 – 12

Pátek

8 – 12

Plánované divadelní představení v Divadle
ABC v Praze v listopadu loňského roku se,
bohužel, z důvodu komplikované epidemiologické situace neuskutečnilo. O náhradním
termínu Vás budeme včas informovat.

13 – 17

1. patro - pozemky, investice, účtárna
Pondělí

8 – 12

13 - 15

Středa

8 – 12

13 – 17

Pátek

8 – 12

Provozní hodiny České pošty
Pondělí 11 – 12

13 - 18

Úterý

8 - 12

13 - 15

Středa

11 – 12

13 – 18

Čtvrtek

8 - 12

13 - 15

Pátek

8 - 12 13 - 15

Kulturní léto
Rádi bychom plánovali kulturní léto, ale při
nejisté situaci raději věnujeme čas jiným
pracovním aktivitám. Pokud se situace
změní, poskytneme bližší informace ke
společenským a sportovním akcím v dalším
vydání zpravodaje. Zatím se pouze Maminky
aktivně připravují na zavedené akce a předběžně oznamují, že za příznivých epidemiologických podmínek se opět uskuteční:
Dětský den - termín bude upřesněn
Hawajská party - sobota 24.7.2021
Tajenka křížovky: Vrátil se její manžel.

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 xxxxx 202X a uzávěrka je X. X. 202X. Příspěvky do zpravodaje zasílejte na emailové 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.
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