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nových záměrů. Podrobnosti najdete na
straně 2. Kromě toho jsme se věnovali přípravě
kulturně-společenských akcí. Zaštítili jsme
konání Spolkového dne, vyjednali možnost
uskutečnit v období svatováclavských slavností
v kostele sv. Františka Xaverského varhanní
koncert a na den svátku svatého Václava jsme
opět po roce naplánovali Svatováclavskou pouť
v Hodušíně u kostela sv. Václava. Můžete tam
doputovat (třeba pěšky) a koupit si perníkové
srdce pro své milé či blízké. Přijďte, rádi vás
uvidíme!

Milí čtenáři,

po červnových zprávách shrnutých
do jednoho listu papíru se opět setkáváte
s tradičním zpravodajem. Během léta
se koronavirová situace zlepšila, vládní
a hygienická opatření se zmírnila a umožnila
tak setkávání na společenských akcích.
V období bez roušek jich nadšenci ze spolků
zorganizovali několik. Ostatně se o tom
přesvědčíte na dalších stránkách, kde najdete
z některých zprávy i fotografie.
Úvodník věnuji zprávám z úřadu.
Ten fungoval po celou dobu nouzového
stavu i následného letního období jako
obvykle. Přestože se zaměstnanci střídali
na dovolených, podařilo se téměř dokončit
inventarizaci hrobů; od těch, kdo byli po
splatnosti, vybrat poplatky za likvidaci odpadů
(až na výjimky); dokončit mnohé investiční
akce, zadat některé opravy a pokročit v přípravě

— Andrea Rucká, starostka

Horké dny jsou ty tam, blíží se podzim.
Víte, jak to chodí: otrháte jablka, možná
i nasušíte šípky, pohrabete listí a máme
Dušičky.
Nejen práce na zahradě, ale také procházky
do lesa pomáhají posilovat imunitu a veselou
mysl, kterou budeme v mlhavých podzimních
dnech potřebovat. Aby se v lesích kolem
Opařan dobře pobývalo, dojde s podzimem
k osazení několika odpočinkových míst
(u Tomešína, v Novinách). S košíkem plným
hub si tak budete moci odpočinout, než se
vypravíte k domovu.
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Dosadba lesa

Kanalizace a ČOV Podboří – zahájeno

Dne 18. dubna 2020 se členové spolků
Občané a Za Opařany krásnější sešli v 8.30 hod.
ráno na křižovatce lesních cest u Karlova.
Všichni vybaveni rouškami a motykami jsme se
vydali na nedalekou paseku, abychom provedli
dosadbu mezernatého porostu. Počasí nám
přálo a práce šla dobře od ruky. Během krátké
chvíle se nám podařilo zasadit všech 400 kusů
sazenic smrků. Bylo to příjemné smysluplně
využité dopoledne. K naší radosti druhý den
i zapršelo, aby se nově vysazené stromky lépe
ujaly. Všichni jsme měli radost, že můžeme
pomoci lesům v okolí Opařan a přispět svou
troškou.

Staveniště bylo předáno dle předpokladu.
Geodet vyměřil rozsah stavby čistírny odpadních vod a přístupové komunikace, zemní práce mohly být zahájeny. Ministerstvo zemědělství oproti původnímu předpokladu poskytnout
6 mil. Kč navýšilo prostředky pro obec Opařany
na konečných 6,709 mil. Kč. Teď je nezbytné do konce listopadu tyto prostředky prostavět a bezodkladně vyúčtovat. Zbylé náklady na stavbu bude hradit obec ze svých zdrojů.
10 procent uznatelných nákladů bude kryto
z částky poskytnuté Jihočeským krajem v rámci kofinancování, o které bylo koncem prázdnin
požádáno.

— Lucie Kolářová

Pro starší a pokročilé
Ve čtvrtek 9. 7. 2020 proběhla na obecním
úřadě přednáška na téma „Sociální služby
pro seniory.“ Studentka oboru sociální práce
Univerzity Karlovy v Praze Bc. Melánie Malá
seznámila přítomné s možnostmi sociálních
služeb a s jejich nabídkou v našem regionu.
Obecní úřad má informace k dispozici a především paní Marta Diartová případným zájemcům
s touto problematikou ráda poradí a pomůže.
Neváhejte nás kontaktovat.
Po přednášce se diskutovalo nad tématem
aktivity pro seniory v naší obci. Setkání, byť
v malém počtu, bylo velmi příjemné a inspirativní a rádi bychom na něj v blízké době navázali
podobnou akcí. Chtěli bychom nabídnout
možnost setkávání při nejrůznějších příležitostech – kulturní akce, sportovně relaxační
aktivity (procházky, výlety, bazén) nebo třeba
setkání nad kronikami, u háčkování nebo jen
tak společně posedět u kávy v naší spolkové
místnosti. Další nápady a inspiraci vítáme.
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Co se povedlo
První dokončenou investicí letošního léta
bylo hřiště v Nových Dvorech. Následovala
oprava podlahy ve školní kuchyni, v průběhu prázdnin došlo k osazení ukazatelů rychlosti v Oltyni a ve Skrýchově, ukončena byla oprava střechy na hodušínské kapli. Některé změny
zvelebily Kulturní dům ve Skrýchově. Máme
zpracovanou kompletní dokumentaci na opravu Burčoviny (Nové Dvory). Máme nový chodník v centru Opařan. Zatím není zřejmé, zda získáme prostředky z IROP, kam bylo požádáno
o dotaci. K chodníku přibyl nový záhon. Snad
z něj mají kolemjdoucí radost jako my.
Příliš se nepovedla dohoda s E.ONem,
že provedeme v souběhu s jejich investiční
akcí výměnu veřejného osvětlení. E.ON uzavřel smlouvu o dílo později, než bylo původně
domluveno, a tak se práce nastartovaly namísto v květnu až v červenci a táhnou se dodnes.
Konečně dochází k uzavření výkopů podél hlavního průtahu a čeká nás Úvoz.
Nekonala se přeložka kanalizace ve
Skrýchově. Nebylo v silách úřadu věc zařadit do
letošních realizací, proto budeme usilovat o získání krajské dotace v příštím roce a budeme se
snažit dlouho plánovanou akci uskutečnit.
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Dotační program Investiční dotace pro
jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí
Jihočeského kraje:
• 105 tis. Kč na „Nákup nové zásahové
přenosné požární motorové stříkačky“ –
nová stříkačka bude dodána do konce září.
Celková cena 143 200 Kč

Obec Opařany je úspěšným žadatelem
o dotace poskytované z prostředků
Jihočeského kraje.

Pozn.: poskytnutá výše dotace může být
po konečném vyúčtování akce upravena
v souladu se smlouvou uzavřenou
s poskytovatelem dotace.

V roce 2020 byla obci přidělena podpora
v těchto programech:
Dotační program Kulturní dědictví, opatření
č.2 – drobná sakrální architektura
• 35 tis. Kč na akci „Kaplička sv. Jana
Nepomuckého Opařany“ – stavba probíhá,
ukončena bude do poloviny října, aby mohla
být do konce října vyúčtována a byly tak
splněny podmínky dotace. Celková cena
opravy je 99 786 Kč včetně DPH.
Program obnovy venkova JčK v roce 2020
• 50 tis. Kč na akci „Zastřešené posezení
(altán) v Podboří“ zajišťujeme výběr
dodavatele tak, aby k realizaci došlo
nejpozději v listopadu 2020. Předpokládaná
cena díla by měla být 140 tis. Kč vč. DPH.
• 160 tis. Kč na akci „Pořízení ukazatelů
rychlosti – Oltyně a Skrýchov“ – ukazatele
byly nainstalovány. Celková cena zakázky
byla 267 341,03 Kč vč. DPH.
Dotační program Podpora oprav
a rekonstrukcí místních komunikací pro rok
2020
• 1 494 073 Kč na akci „Stavební úpravy
komunikace na poz. par.č. 378/2 k.ú. Oltyně“
– stavbu realizuje společnost VIALIT ze
Soběslavi. Celková cena dle nabídky dodavatele je 2 759 917 Kč. Realizace má proběhnout dle smlouvy o dílo do konce září.
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Memoriál Josefa Vakoče
Dne 1. 8. 2020 jsme uspořádali tradiční
fotbalový turnaj Memoriálu Josefa Vakoče.
Letos to byl již 18.ročník.
Pozvali jsme jako vloni týmy TJ Sokol
Stádlec a TJ Radětice. Vítězství obhájil z
loňského ročníku tým TJ Radětice, druhý
skončil náš tým a třetí tým Stádlce.

100 let od narození
Dne 2. 6. 2020 oslavila své 100. narozeniny paní Anna Boučková, roz. Ješová. Paní Anna
se narodila před sto lety ve Skrýchově u Opařan
č.p. 9. V chalupě, kde se říká „u Mrázků,“ prožila
své dětství se svými rodiči a čtyřmi sourozenci
Marií, Josefem, Alžbětou a nejmladším bratrem
Ladislavem.
Se svým manželem pak krátce bydlela
ve Strakonicích, kde se narodily jejich dvě
dcery Bedřiška a Anna, většinu svého života
ale prožila v Písku. Pracovala jako prodavačka
v hračkářství, papírnictví a drogerii a svou
práci měla moc ráda. V Písku žije dodnes, kde
o ní společně pečují její dcery. Celý život ráda
houbařila a pracovala na zahrádce. Moc ráda
má i zvířata. Paní Anna dodnes vzpomíná na
svou velkou kamarádku Toninku Máchalovou
z Olší. Na Skrýchov s maminkou rády vzpomínají také dcery Bedřiška a Anna, které tam
trávily každé prázdniny.
Paní Anně gratulujeme a přejeme hodně
zdraví a spokojenosti!
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Více najdete na webových stánkách: http://
www.skslovanoparany.cz

TJ Radětice na turnaji 18. ročníku Memoriálu J. Vakoče.
Vítěz turnaje.
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Spolkový den
Již tradičně připadá na druhý víkend v srpnu
konání Spolkového dne obce Opařany.
Bohužel díky této zvláštní době, takzvané
„době covidové“ je obtížné plánovat dopředu
jakoukoliv společenskou aktivitu. Díky
vládním opatřením a celkové situaci nebylo
možné odhadnout, zda se vůbec Spolkový
den uskuteční, a jediné co bylo dlouhodobě
domluvené, byla kapela Elizabeth.
Před konáním akce proběhla pouze jedna
pracovní schůzka se zástupci spolků, na které
se domluvil harmonogram prací a předpokládaný program.
Stavba stanů z Mikroregionu Táborsko
a parketu zapůjčeného z Řepče byla za příjemného počasí a díky pěkné účasti „brigádníků“
z řad spolků, proběhla velmi rychle.
Předpověď počasí nebyla v den konání
akce příznivá a díky dešti z předchozí noci
se muselo zrušit lanové odpoledne, které
připravovali skauti z přístavu „Třinácka“ za
přispění Střeleckého klubu Opařany, který
nabídl k dispozici zázemí střelnice.
Nicméně i přes mraky a občasný déšť
dorazila na hřiště poměrně pěkná návštěva
a nic nebránilo, abychom si užili odpoledne
plné her a zábavy. Program zahájila starostka
Andrea Rucká a já se snažil program moderovat. DJ Marian se postaral o dobrou náladu díky
známým hitům, které pouštěl z reproduktorů
až do vystřídání s kapelou Elizabeth.
Po celé odpoledne probíhala soutěž
o ceny v kategorii dospělých i dětí. Cílem bylo
vyplnění soutěžní kartičky. Kdo nasbíral osm
razítek na různých stanovištích, byl zařazený
do slosování. Zúčastnění si tak mohli například
vyzkoušet práci s hasičskou technikou na čas,
zahrát si stolní hokej, ping pong, střelbu na
fotbalovou branku, poznávat lesní zvěř, nechat
si pomalovat obličej a mnoho dalších aktivit.
Kdo z dětí neměl chuť se zapojit, nebo měl
kartičku již v osudí, mohl využít skákacího

hradu zapůjčeného z MAS Krajina srdce.
Dospělé určitě potěšila návštěva stanoviště
včelařů, kde ochutnávali výbornou medovinu,
nebo stanoviště hasičů, na kterém připravovali
zájemcům u baru míchané nápoje. K dispozici
byl i stánek s dobrou kávou a zákusky. Během
celé akce se o jídlo starali kluci z Cateringu
na klíč. Nutno podotknout, že měli vymazlené pokrmy, které musely každého potěšit.
O doplňování tekutin se perfektně staral tým
Petra Baláže.
Jak již bylo zmíněno, počasí nebylo úplně
ideální, a tak nedošlo k plánovanému vystoupení parkourové skupiny Family of Move z Písku.
Kousky, které kluci předvádí, jsou velmi obtížné
i na suchu, tak nebylo radno riskovat zranění
na podmáčeném trávníku. Kluci alespoň
uspořádali krátký workshop pro děti a ukázali
jim základní skoky přes překážky. Mrzelo je, že
nemohli divákům ukázat něco ze svého umění.
Nezbývá než doufat, že příští rok budeme mít
větší štěstí na počasí.
Po prvních tónech kapely Elizabeth se
začal parket plnit a zábava nabrala obrátky.
O příjemné překvapení ve formě ohňostroje,
se ještě postarali místní hasiči. Mnozí účastníci
se zdrželi a veselí pro některé z nich skončilo až
nad ránem.
Ačkoliv se akce rodila takřka na poslední
chvíli, bylo to povedené setkání. V článku
nezmiňuji všechny spolky jmenovitě, protože
bych určitě na někoho zapomněl. Těm, kdo
přispěl prací při stavbě, nebo zapůjčil techniku,
patří poděkování. Dík patří samozřejmě všem
spolkům za vytvořené aktivity na stanovištích,
společnosti Kafka Transport za dopravu
materiálního vybavení a v neposlední řadě patří
poděkování všem návštěvníkům, kteří dorazili
na Spolkový den do Opařan.
— Oldřich Sadil, místostarosta
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Běželi jsme pro dobrou věc

Třináctka Opařany informuje

Konec prázdnin už třetí rok spojujeme
s dobročinnou akcí Běh pro hospic Jordán.
Oprášili jsme startovní čísla, zapůjčili
tradiční kasičku, vyvěsili plakáty a zdatnější
z nás vyznačili trať. Ne jednu, dokonce dvě
trasy jsme přichystali pro zájemce o aktivní
sobotní odpoledne.

Přinášíme Vám nové informace
o činnosti přístavu, které se udály od posledního vydání zpravodaje. Ten den, co byla
zrušena školní výuka, bylo pozastaveno i naše
setkávání na schůzkách a akcích. Některé
oddíly se přes spoustu internetových peripetií
nepřestaly vídat díky zprovozněným kamerám
počítačů. S postupem upadání omezení jsme
začali vymýšlet způsoby, kde sehnat desinfekci, abychom mohli obnovit schůzky. Přišlo
rozhodnutí, že při dodržení všech opatření
a pravidelných desinfekcích se smíme opět
setkávat na schůzkách a pořádat akce.
Ke konci školního roku proběhlo pár
schůzek, nějaké výcviky na vodě, ale hlavně se
otevřela otázka, co s táborem. Bude – nebude?
Pojedeme – nepojedeme? Půjde to zařídit,
budeme mít zázemí? Po několika schůzkách
jsme se rozhodli pro pořádání obou táborů,
tak jak bylo v plánu. Účast na táborech byla
o něco nižší než loni, ale i tak to byly velké
tábory. Na každém táboře bylo cca 30 dětí
a vedoucích.
Kluci letos tábořili na Metelu
u břehu řeky Nežárky asi kilometr od jezu
Metel. Tématem letošních čtrnácti dní byl
XAPATAN. Do městečka uprostřed aztéckých
hor dorazil bohatý muž - obchodník. V místní
taverně položil na stůl starou mapu a oznámil:

V noci před závodem zapršelo a i samotná sobota byla mokrá. Skoro 4 desítky věrných
borců se přesto sešly na startu. Věkový rozdíl
nejmladších a nejstarších účastníků dělal
70 let. Kvůli počasí bylo zrušeno občerstvení
na trase, a tak bylo dobré se zazásobit už
v kiosku na startu. V první linii startovního
pole odstartovali běžci, následovali je neběžci
a rodiče s malými dětmi. Každý rok je znát,
že dorůstá nová sportující generace. Děti
statečně šlapaly dospělákům na paty. Vítěz
absolvoval 4 km trať za 26 minut. Na trati
už nepršelo, a tak se nakonec v cíli mohli
všichni zdržet u chladivého moku. V kasičce se
shromáždily 13 003 Kč, které si osobně přijela
přebrat zástupkyně Domácího hospicu Jordán
Mgr. Eva Špallová.
Bylo to prima. Všichni, kdo přišli, jsou
zase o něco silnější pro život.
— OBČANÉ Opařany
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„Někde v těchto proklatých horách je ukryto
několik sošek aztéckých bůžků z bájného
chrámu hory Xapatan. Chci je! Za každou
z nich vám zaplatím 1000 amerických dolarů.“
Za chvíli je vyráželo do hor hledat několik
skupin odvážlivců…
Každá hra, která byla o sošku, byla
oznámena známou bájnou hudbou a soutěžní
týmy mohly vyhrát různý počet sošek. Během
tábora jsme vařili, jezdili na lodích, skládali
Nazku, pořádali závod v blátě, splouvali po
laně v řece, koupali se na Vlkově, jezdili na
kolech, běhali, objevovali, sbírali borůvky,
stavěli pec, hráli Golfear, uklízeli ve stanech,
byli na výletech a skvěle se bavili.
Tábor dívčího oddílu se letos konal na
Vystrkově u vodní nádrže Orlík. Valy ohraničené tábořiště s vlastní písečnou pláží nám
poskytlo dokonalé prostředí pro čtrnáctidenní
Jamboree na Orlíku neboli Corona challenge
2020. Jamboree se účastnily čtyři státy – Keňa,
Brazílie, Japonsko a Kanada. Na část druhého
týdne je přijeli navštívit tučňáci z Antarktidy.
Po celou dobu se státy seznamovaly s kulturou
států ostatních, navazovaly nová přátelství
i přes rozdílnost jazyků či věku, poznávaly
okolí – pěšky, na kole i na lodi, sbíraly zkušenosti – a to hlavně při plachtění či zapojení
se do táborového chodu, kdy si každý stát
vyzkoušel vše od sekání dříví až po vaření.

Myslím, že pro každého z nás tento
společný čas něco znamenal, že jsme odjeli
domů zase o krok blíže technickému oddílu
a s sebou jsme si odvezli spoustu nových
zážitků, na které jen tak nezapomeneme. Bylo
to parádních čtrnáct dní na obou táborech
a těšíme se na další tábor. Nezapomeňte
mrknout na fotky na webových stránkách
www.trinactkaoparany.cz ale i na facebooku.
Poté jsme se ke konci prázdnin
zúčastnili Spolkového dne v Opařanech. Kvůli
počasí jsme sice nemohli postavit lanové
aktivity, ale i tak jsme se zapojili alespoň
do soutěží na hřišti. Nyní nás v září čekají
první schůzky a setkání vodních skautů na
Liškách u Bechyně. Na podzim uzamkneme
řeku k zimnímu spánku a setkáme se na akci
Betlémské světlo, ale to už předbíháme…
— Adéla Selnarová
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Vyvrcholením dětské části byla hasičská
pěna opařanských hasičů. Večer zahrála
skupina Žluté Fijalky, a následovala diskotéka
do pozdních nočních hodin. Akce se vydařila
a již nyní se těšíme na příští rok.

Pohádkový les
Maminky zajistily pro začátek školního
roku pohádkovou sobotu. Teplý zářijový
den byl jako stvořený pro dětské odpoledne
v Pohádkovém lese. Zatímco v loňském roce
byla při stejné akci ve stejném období nutná
termoska s čajem a Rákosníčkovi málem
zamrzl Brčálník, letos tálo Ledové království,
vodníkovi osychaly šosy a princezny nepotřebovaly perelínu jaké bylo teplo. Množství dětí,
rodičů i prarodičů absolvovalo pohádkovou
trasu od Kášovky na fotbalové hřiště, kde bylo
zajištěno občerstvení. Protože se akce potkala
s brigádou Bezkurťáků a fotbalovým utkáním
s Mažicemi, bylo na hřišti až do pozdních hodin
plno. Maminky děkují všem pomocníkům, bez
kterých by to nešlo.

Maminky ČSŽ Opařany
Dětský den
Dne 30. 5. 2020 Maminky ČSŽ Opařany
pořádaly Dětský den. S ohledem na opatření
okolo Covidu 19 se rozhodly pojmout tento
den netradičně. Cestou ze hřiště na střelnici
měly děti připravenou trasu s různými úkoly.
Po jejím splnění si na střelnici mohly vyzvednout balíčky. I přes nepříznivou dobu si trasu
prošlo více jak 80 dětí a všichni si užili parádní
Dětský den.

Hawaii párty
Dne 25. 7. 2020 se konal již druhý
ročník Hawaii párty v Opařanech. Odpoledne
bylo plné soutěží pro děti, zazpívala Kačka
Hantáková a zatancovala taneční škola Atak.
Nechyběl ani skákací hrad.
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ZPRÁVY Z NOVÝCH DVORŮ A OLŠÍ

Zprávy z Nových Dvorů

Novinky z Olší

Mají si kde hrát
Děti z Nových Dvorů se poprvé dočkaly
kvalitního dětského hřiště. Velký dík patří OÚ
Opařany za zajištění a realizaci dětského hřiště. Herní prvky zde najdou děti od nejmenších,
až po ty vzrostlejší, kteří si mohou cvičit svaly
na sestavě hrazd. Hřiště bylo dokončeno před
prázdninami, což byla ta nejlepší doba, aby si
ho děti jak se patří užily.
Udělejte si s dětmi výlet a přijďte si pohrát
na hřiště na návsi. Je tady i pěkné posezení.

V březnu jsme vybourali stavební otvor
pro nové okno v Domě hasičů, odborná firma
ho poté namontovala, my začistili a nyní na
sebe při pravidelných schůzích zase o trochu
více vidíme. Celkové náklady činily necelých
6 000 Kč a uhradili jsme je z našich zdrojů.
V dubnu jsme za pomoci techniky z Ba-Va
farmy odstranili dřevěné sloupy, na kterých
byly lnamontovány ampliony starého místního
rozhlasu.
Turnaj v nohejbalu byl jako vždy první
sobotu v srpnu a jako vždy se, za účasti 6-ti
(jako vždy) družstev, vydařil. Počasí nám
tentokrát přálo, to nebývá vždy, sportovní
výkony byly častokrát na hranici lidských
možností, divácká kulisa slušná, pivo studené,
klobásy výborné, takže spokojenost.
V polovině srpna firma pana Andráše ze
Stádlce bezchybně provedla výměnu střešní
krytiny na Domě hasičů, včetně montáže dvou
střešních oken a přístřešku nad vchodem.
Celá akce stála téměř 180 000 Kč a byla plně
uhrazena obcí Opařany. Děkujeme.
Koncem září nás čeká tradiční sousedské
pouťové posezení a na 24. října připravujeme,
kvůli koronaviru z června přesunutou, oslavu
u příležitosti 20-ti let sekání trávy a údržby
veřejné zeleně. Bude pro nás opravdu „velká
sláva“, a proto budou pozváni nejen všichni
hasiči, kteří se brigád účastní, ale i ostatní
občané, kteří se starají o obecní pozemky
před svými nemovitostmi a tím i oni přispívají
k tomu, že to máme u nás v Olší, snad to mohu
napsat, tak hezké a upravené.
Všechny čtenáře a Olešáky taky zdraví

Sousedské posezení
24. 7. 2020 se konalo Sousedské posezení
Na Kovárně s „Řepečankou“. Bylo to setkání
lidí po dlouhé době zákazu akcí spojeného
s koronavirem. Všichni si tuto akci moc užili,
pekla se kýta, opékaly se klobásy. Zábava trvala
až do ranních hodin.

Spolkový den
Opět jsme podpořili účastí a dětem
zpestřili den překážkovou dráhou s průlezem
tunelem a seznámili děti s ping pongem.

— Slávek Kotrba

— Marcela Barešová

DUBEN –ZÁŘÍ 2020

9

SPORT

FK Řepeč-Opařany, z.s. (fotbalový klub)
V letošní sezoně 2020/2021 jsme přihlásili oba naše týmy do soutěží OFS
Tábor. Tým A bude hrát PENALTY Okresní přebor a tým B IV. třídu.
Obě soutěže začaly 30. 8. 2020. Tým A v Tučapech zvítězil 3:0 a tým B
v Želči remizoval 3:3.
Rozlosování Muži „A“ (podzimní část – hřiště Řepeč)
kolo

týmy

den

datum

čas

výsledek

1.

Tučapy / Řepeč-Opařany „A“

Ne

30. 08.

17.00

0:3

2.

Řepeč-Opařany „A“ / Vlastiboř

Ne

06. 09.

17.00

2:2

3.

Březnice / Řepeč-Opařany „A“

Ne

13. 09.

16.00

4.

Řepeč-Opařany „A“ / Dražice „B“

So

19. 09.

16.30

5.

Sokol Sez.Ústí „B“ / Řepeč-Opařany „A“

So

26. 09.

16.30

6.

Řepeč-Opařany „A“ / Meteor Tábor

Ne

04. 10.

16.00

7.

Mladá Vožice / Řepeč-Opařany „A“

Ne

11. 10.

15.30

8.

Ratibořské Hory / Řepeč-Opařany „A“

So

17. 10.

15.30

9.

Řepeč-Opařany „A“ / Malšice

So

24. 10.

10.30

10.

Myslkovice / Řepeč-Opařany „A“

So

31. 10.

14.00

11.

Řepeč-Opařany „A“ / Měšice

So

07. 11.

14.00

datum

čas

Rozlosování Muži „A“ (podzimní část – hřiště Opařany)
kolo

týmy

den

výsledek

1.

Želeč / Řepeč-Opařany „B“

Ne

30. 08.

14.00

3:3

2.

–

–

–

–

–
6:1

3.

Řepeč-Opařany „B“ / Mažice

So

12. 09.

17.00

4.

Chotoviny „B“ / Řepeč-Opařany „B“

Ne

20. 09.

16.30

5.

Řepeč-Opařany „B“ / Radenín-Kozmice

Ne

27. 09.

16.00

6.

Borotín / Řepeč-Opařany „B“

So

03. 10.

16.00

7.

Řepeč-Opařany „B“ / FC Míč

So

10. 10.

15.30

8.

Větrovy „B“ / Řepeč-Opařany „B“

Ne

18. 10.

15.00

9.

Řepeč-Opařany „B“ / Olymp Tábor

Ne

25. 10.

14.30

10.

Řepeč-Opařany „B“/ Želeč

Ne

01. 11.

14.00

Pozor, během soutěže může dojít ke změnám termínů, popř začátku utkání. Případné změny
můžete sledovat ve vitríně fotbalového klubu na autobusovém nádraží nebo na stránkách klubu,
popř. s mobilní aplikací Můj fotbal.
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Sportujeme se Sokolem Stádlec
Po dlouhé jarní pauze zaviněné vyhlášeným nouzovým stavem se ve Stádlci opět
rozběhl fotbal. Fotbalové tréninky začaly
začátkem května. Jarní části soutěží byly zrušeny. Děti opět začaly trénovat dvakrát týdně
a sehrály několik přátelských utkání. První větší jarní akce a zároveň poslední pro tento soutěžní ročník byl turnaj v Želči. Naši nejmenší,
tj. ročník 2011 a mladší, odehráli turnaj v sobotu 20. června. Ze 7 přihlášených týmů obsadili naši nejmenší krásné 2. místo, kdy bez inkasovaného gólu porazili týmy Sudoměřice
u Bechyně, Meteor Tábor, Sokol Sezimovo Ústí,
Bechyně a Želeč a v souboji o 1. příčku prohráli pouze s týmem z Větrov. Přesto jsme prvenství získali, kdy byl jako nejlepší gólman turnaje
vyhlášen náš hráč Jáchym Cihlář. Počasí fotbalistům příliš nepřálo a po celou dobu vydatně
pršelo. Následující den měl turnaj pokračovat
pro starší přípravku, kde bylo přihlášeno na 18
týmů. Počasí však bylo stále nepříznivé, a proto byl turnaj odložen. Turnaj pokračoval následující týden pro mladší a starší žáky. Tým žáků
pod vedením Ládi Petráka a Jardy Kadlece na
turnaji obsadil 6. místo. Dne 13. června proběhl
na hřišti Pod hájky turnaj v malé kopané pořádané Honzou Kodadem. Turnaje se zúčastnily 4 týmy. Turnaj stejně jako minulý rok ovládl tým Honzy Kodada, o občerstvení se opět

postaral Vláďa Hořejší. Dne 25. 7. 2020 proběhl domácí „Turnaj bývalých členů TJ Sokola
Stádlec“. Turnaj ovládl domácí tým TJ Sokola
Stádlec. Na hřišti v Opařanech se 1. srpna odehrál Memoriál Josefa Vakoče, kde Stádlec
nechyběl. Tentokrát ale zvítězil tým z Radětic.
V letošním roce i přes nepříznivé podmínky pro sport proběhla již dvě fotbalová soustředění. Muži TJ Sokola Stádlec měli po několika
letech soustředění na přelomu měsíce února
a března v Hamrech u Železné Rudy.
Děti měli již tradiční soustředění v kempu UK Praha v Horním Poříčí od 29. do 31. května. Přestože bylo celý týden počasí nepříznivé
a deštivé, na víkend se vyjasnilo a děti si prodloužený sportovní víkend užily. Zúčastnilo
se na 33 dětí, kromě fotbalu si zde vyzkoušely nohejbal, volejbal, tenis a rybaření. Do následující fotbalové sezóny, která začala poslední
víkend v srpnu, je přihlášena mladší přípravka, mladší a starší žáci a družstvo mužů. Na 18.–
20. září 2020 je naplánované další 3denní soustředění dětí na rekreačním zařízení UK Praha
v Horním Poříčí.
TJ Sokol Stádlec děkuje za podporu
Městysu Stádlec a obcím Řepeč a Opařany.
I díky jejich podpoře se mohou naše děti účastnit soustředění, turnajů a mohou být nakoupeny pomůcky pro trénink i hru.
— Vít Kouba
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Kalendář akcí

— Kulturní podzim
26. 9. Varhanní koncert v kostele sv. Františka
Xaverského v Opařanech (od 17 hod.)
28. 9. Svatováclavská mše (od 10 hod.) a pouť
v Hodušíně
17. 10. Divadelní představení Schovávaná
v síti v restauraci Na Staré poště (od 19 hod.)
28. 11. První ples plesové sezóny v restauraci
Na Staré poště
29. 11. Rozsvícení vánočního stromu
(od 17 hod.)
5. 12. Mikulášská besídka v restauraci Na
Staré poště (od 14 hod.)
12. 12. Sportovní ples (od 20 hod.)

Děti na startu
V loňském školním roce se rozběhl projekt
cvičení pro malé děti, kategorie 4–6 let
a 6–9 let, pod vedením Terezy Brandštýlové.
Zapojilo se postupně 15 dětí.
V projektu budeme pokračovat i v letošním
roce, začátek bude asi 23. 9. Cvičí se ve středu
a skupiny se rozjedou podle zájmu dětí.
Těšíme se.

Pozvánka
Výlet do Divadla ABC v Praze
Sobota 7. 11. 2020
Představení Vím, že víš, že vím – v hlavních
rolích Simona Stašová a Michal Dlouhý.
(https://www.mestskadivadlaprazska.cz/
inscenace/185/vim-ze-vis-ze-vim/)
Začátek představení je v 19.00 hodin. Doprava
bude zajištěna zájezdovým autobusem.
Divadlo ABC je ve Vodičkově ulici v těsné
blízkosti Václavského náměstí. Před samotným
představením bude možnost projít se po Praze
– Václavské náměstí, Staroměstské náměstí…
Cena zájezdu je 490 Kč.
Akce je primárně určena pro občany Opařan
starší 60 let, v případě nenaplnění volné
kapacity (k dispozici 50 vstupenek), budou
zbylá místa nabídnuta dalším zájemcům.
Vstupenky bude možné rezervovat osobně
na obecním úřadě nebo telefonicky na tel.
602 232 980. Rezervovat lze max. 2 vstupenky
na jednu osobu.
Více informací najdete ve Vašich poštovních
schránkách v průběhu září.

Setkání seniorů obce Opařany
V sobotu 14. listopadu 2020 od 14.00 hodin
v restauraci Na Staré poště v Opařanech
se uskuteční tradiční setkání seniorů obce
Opařany. K tanci a poslechu bude hrát DUO
ANDĚL.
Bližší informace, včetně svozu autobusu, budou
včas zveřejněny.

— Milan a Jitka Koktanovi
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