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Sbírka pro Diakonii Broumov zaplnila
v květnu polovinu spolkové místnosti. Dárci
věnovali ošacení, boty, peřiny i nádobí a
drobné spotřebiče. V době nesčetných
drobných i větších nepředvídatelných
událostí si darované věci najdou zajisté
nové uživatele.

Máme léto, děti balí na tábory, dospělí
ladí detaily dovolené, v zahradách zrají
třešně, v lese borůvky. K obědu jsou
občas místo knedla zela meruňkové
knedlíky a k večeři často cosi na grilu.
Těšili jsme se po nekončící zimě na
teplo, a když přišlo, tak rovnou
tropické. Sluníčko se střídá s bouřkovými mračny stejně často, jako se mění
vládní koronavirová nařízení, a tak jsou
obvyklé letní společenské aktivity
plánovány s obavou, že nebudou.

Děti SDH Oltyně více než půl roku nemohly trénovat, přesto si z první prázdninové
soutěže přivezly druhé místo ze Smrkova.
Juniorky soutěžily dokonce o pohár
republiky (více v dalším zpravodaji).
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AKTUALITY
Milí čtenáři,

cesty a konečně nebudou mít při zimních
plískanicích neustále boty od bláta.

vítejte při čtení dalšího zpravodaje. Jsme
v polovině kalendářního roku, na konci
roku školního, na začátku prázdnin a
uprostřed stavební sezóny. To vše právě
teď, kdy dávám dohromady stránky
dalšího zpravodaje. Zčásti je zaplníme
informacemi ze školy a školky, zčásti
aktualitami ze stavebního dění i jinými.
Před nástupem léta se začaly v obci
proslýchat informace, že zdejší léčebna,
nově nemocnice, končí. Byla jsem
dotazována, co o tom vím. Odpověď zní:
„Jen málo.“ Jedná se o státní záležitost.
Pozemky, budovy i provoz je státu, pouze
zvláštní škola v areálu byla zřízena Jihočeským krajem. Komunikovala jsem s panem
hejtmanem, abych se ujistila, že má o situaci
informace. Poslední sdělení prezentované
ministrem zdravotnictví i v médiích uvádí, že
provoz nemocnice má být zachován
minimálně do konce letošního roku.
Už jsem ve zpravodaji zmiňovala, že
chystáme projekt na revitalizaci centra
Opařan. Když v červnu pominula některá
covidová opatření, mohlo se uskutečnit
představení projektu veřejnosti. Účast
několika desítek zájemců byla potěšující.
Diskutovalo se o podobě autobusového
terminálu, počtu parkovacích stání a také
o umístění laviček. Řeč přišla i na prostranství před obecním úřadem, kde by měl
vzniknout kromě jiného bezbariérový
přístup do přízemí budovy. Na konci června
přijel projektant znovu, aby projednal na
pracovní schůzce zastupitelů některé detaily
projektu před zahájením další etapy
projektové přípravy.
Po červencových svátcích zahajuje stavba
komunikace v úvozu. Pro obyvatele této
ulice začne prašné a rušné období. S koncem prázdnin se však dočkají zpevněné

Začátkem července se začne pracovat i na
dokončení rekonstrukce kaple sv. Jana
Nepomuckého v Hodušíně. Zatím se s památkáři ladí detaily opravy, aby práce mohly
probíhat plynule. Když půjde vše podle
předpokladů, budeme při slavnosti v den
svátku svatého Václava připraveni kapli
otevřít veřejnosti.
O prázdninách si zkusíme na úřadu vybrat
nějakou dovolenou, abychom mohli
v závěru srpna předat dodavateli objekt tzv.
Burčoviny v Nových Dvorech a zahájit tak
práce na opravě domu pro nájemní bydlení.
Pokoušeli jsme se žádat o dotaci z MF,
předčasně jsme jásali, když byly zveřejněny
výsledky s dotační podporou, a zklamaně
koukali, když jsme zjistili, že jsme přehlédli
čáru, která odděluje podpořené projekty od
těch, které se nevešly do uvolněné alokace
prostředků. Zjednodušeně řečeno: MF
vyčlenilo 300 mil. Kč, žádostí bylo celkem za
1,7 mld. Kč a my jsme skončili uprostřed
seznamu nepodpořených žadatelů. S přihlédnutím k živelné pohromě na Moravě
nelze předpokládat, že MF uvolní další
množství prostředků pro uspokojení žádostí,
jako tomu bylo v minulém roce. Protože
jsme do obecního rozpočtu schválili částku
na předmětnou rekonstrukci ještě dříve, než
se nám možnost dotace naskytla, můžeme
slíbit, že akce proběhne, aby se nejpozději
od Nového roku dalo v Burčovině bydlet.
Mimo Burčoviny, začneme v závěru prázdnin
také s opravou už neexistujícího chodníku
od pily do centra obce. Požádali jsme
o dotaci ze stejných prostředků, jako v loňském roce pro chodník od hospody k lékařům. Dodavatele máme, práce můžeme
provést. Hotovo by mělo být do konce
listopadu. Snad se podaří věc zkoordinovat
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RUBRIKA
s opravou opěrné zdi v hraně komunikace
(známé jako „metro“). Dle slibů ŘSD by
k opravě mělo dojít tak, aby nám práce
nestály.

Po uvolnění covidových opatření jsme začali
znovu trénovat, i když musím říct, že je
ohromně těžké naši činnost dostat do původního stavu před covidem.

Aby nezůstalo jen u slibů, podali jsme
žádost o dotaci na Vodovod Podboří.
Zaregistrována byla na MZe. Nyní je potřeba
připravit výběr dodavatele stavby, aby se
v příštím roce začalo se stavbou.

Na 7.8. plánujeme tradiční Memoriál Josefa
Vakoče. Zúčastní se celkem tři mužstva.

Kromě toho všeho sečeme, hrabeme,
štěpkujeme, opravujeme, uklízíme po
bouřkách a plejeme záhony. To vše s občasnou pomocí dobrých lidí a se dvěma
dočasnými zaměstnanci poskytnutými
úřadem práce.

Věřme, že bude líp a budeme si moci užívat
sportovní zážitky.

Užijte si léto se vším, co k němu patří! Třeba
se potkáme v srpnu na Spolkovém dni.

Maminky ČSŽ Opařany pořádaly Dětský den
formou procházky zakončené na fotbalovém
hřišti. Děti měly za úkol vyhnat z lesa zlé
loupežníky, na startu dostaly mapu podle
které došly na stanoviště. Na jednotlivých
zastaveních byly úkoly, které měly děti splnit
a na konci na ně čekal poklad. Účast byla
veliká a snad se dětem líbilo.

Nový soutěžní ročník začíná pro A tým 22.8.,
tým B zahajuje 29.8.

Jitka Koktanová

Dětský den

Andrea Rucká, starostka

FK Řepeč-Opařany - Slovan Opařany
Období covidu a covidových omezení bylo
také pro oba naše sportovní kluby velmi
špatné.
Florbalový tým Mrníci nový soutěžní ročník
ani nezahájil, celá soutěž 2020/2021 byla
zrušená.
Fotbalový soutěžní ročník 2020/2021 byl na
konci srpna zahájen, ale bylo odehráno
pouze 6 víkendů, než nám lockdown zastavil
i tuto soutěž. Nebylo možné trénovat ve
vnitřních ani ve venkovních prostorech.
S napětím jsme očekávali, jestli na jaře bude
soutěž znovu zahájena a bude možné
dohrát třeba alespoň jednokolově její část.
Bohužel přišla další vlna covidu a všechno
bylo jinak. Soutěžní ročník 2020/2021 byl
pro amatérské soutěže zrušen.

Maminky ČSŽ Opařany se na Vás těší na
Hawaii párty 24. července, v plánu je
samozřejmě také pohádkový les a koncem
roku i mikulášská nadílka.
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ZŠ a MŠ

Zprávičky ze školky aneb jak nám
COVID změnil život
Čas plyne jako voda a my jsme opět na
konci dalšího školního roku. Roku, který byl
úplně jiný než ty předešlé. Ani nám v naší
školce se nevyhnulo zvykání si na život
s tímto novým virem. Byli jsme nuceni
změnit organizaci běžných činností a vše
zařídit tak, aby byla dodržena nová
hygienická opatření a přitom aby byly děti
ve školce i nadále spokojené a potřebná
nařízení je zbytečně neomezovala. Novinkou
bylo předávání dětí u vchodu do mateřské
školy. Tady je potřeba pochválit nejen děti,
že to zvládly bez obtíží, ale i rodiče, kteří se
nové situaci přizpůsobili a vycházeli nám
vstříc. Je nám nesmírně líto, že jsme museli
s přihlédnutím k nepříznivé epidemiologické situaci mnoho akcí zrušit. Namátkou
naše oblíbené saunování, lyžování, mnohá
divadelní představení a vzdělávací programy, sportovní aktivity a setkávání s rodiči
a staršími kamarády ze ZŠ. období uzavření
MŠ jsme si vyzkoušeli distanční výuku.
Máme radost, že se kromě předškoláků,
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kteří ji měli povinnou, zapojily i mladší
děti. Ohlasy dětí i rodičů nás potěšily a
bylo příjemné vědět, že naše práce je
prospěšná a inspirativní. Jelikož počet
dětí, které v „covidovém“ období
navštěvovaly MŠ byl nižší než obvykle
bývá, naskytla se nám jedinečná příležitost
více se individuálně věnovat všem těmto
dětem. Měli jsme k sobě mnohem blíže a
v naší školce vládla pohodová, téměř
rodinná atmosféra.
V závěru školního roku, kdy se nám vrátily
všechny děti a vláda ČR postupně uvolnila
mnohá opatření, jsme zvládli uskutečnit
oslavu MDD. Děti si užily soutěže a hry na
zahradě. Velké poděkování patří firmě
Efaflex z Olší, která nám na celé tři dny
zapůjčila skákací hrad a to bylo radosti!
Také máme za sebou výlet do ZOO,
výpravu do přírody, velmi zajímavou
exkurzi v kravíně ZD Opařany, předškoláci
tradiční Slavnostní rozloučení a své další
aktivity. Na fotky se můžete podívat na
www.zs.oparany.cz v sekci „školka“.
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ZŠ a MŠ
Až dětem začnou letní prázdniny, ve školce
budeme dál pilně pracovat. Čeká nás
výměna podlah ve třídách a v šatnách a
nová výmalba. Díky tomu, že jsme uspěli
v dotačním programu, proběhne ve třídě
starších dětí instalace interaktivní tabule,
zakoupeny budou nové stavebnice a herní
prvky. A co nás těší nejvíc? Na jaře jsme
nezaháleli a pracovali na projektu „Proměna
školkové zahrady“. Díky vstřícnosti paní
starostky a architektky B. Mrzenové se snad
příští léto započnou práce, které povedou
ke splnění našeho velkého snu – vytvořit na
zahradě pro naše děti inspirativní prostor
pro učení i hru.
Ač prožíváme velmi zvláštní dobu, která nás
podivně rozděluje, většina rodičů vše chápe
a je s nimi radostná spolupráce. A za to jim
děkujeme. My ve školce věříme, že na tuhle
„covidovou“ dobu budeme časem
vzpomínat s úsměvem, ostatně tak, jak je
naším dobrým zvykem.
Přejeme všem čtenářům krásné slunečné
letní dny.

přírodu a les. Snažíme se skřítkům ukazovat
přírodní krásy a pochopit heslo:
„LES ODNÁŠÍ TY, KTEŘÍ O NĚM VĚDÍ JEN
MÁLO NEBO VŮBEC NIC. LES NAVRACÍ TY,
KTEŘÍ HO POZNALI A CHTĚJÍ VĚDĚT JEŠTĚ
VÍC.“
Jasně, tohle heslo by pro nás přece mohlo
být klíčové! Poznáme les, ukážeme vše
našim domácím skřítkům a oni se pak
budou moci vrátit zpátky domů. A tak jsme
na podzim vyráběli skřítky podzimníčky a
listové víly, aby ti naši domácí skřítkové měli
kamarády. Vypravili jsme se do lesa,
postavit pro naše ztracené skřítky domečky.
Při další výpravě jsme zdobili stromek pro
zvířátka. Chtěli jsme skřítkům ukázat, že
v lese žijí i jiní tvorové než jen skřítci, a že
lesních zvířátek není třeba se bát. Zima
v lese pro ně není vůbec jednoduchá a my
jim můžeme pomáhat. Stejně tak i ptáčkům.
Těm zase pro změnu můžeme sypat zrníčka
do krmítka.

Kolektiv MŠ Opařany

Korona rok ve školní družině
Více než rok bylo ve škole podivné ticho.
Všechny děti usedly k počítačům v teple
svých domovů. Většina našeho života se
přesunula do „online“ světa. Jak v téhle
situaci může fungovat školní družina?
Na podzim nám přišlo psaní od domácích
skřítků. Vyprávěli nám v něm svůj příběh,
jak byli zvědaví, otevřeli starý lexikon a
najednou se ocitli v neznámém, lesním
světě. Hrozně se báli všech těch podivných zvuků. Všechno bylo veliké a mokré
a byla jim tam zima. Skřítkové nás prosili
o pomoc a v průběhu roku nám posílali
různé výzvy. Od té doby prozkoumáváme

Snažíme se vnímat les a přírodu všemi
smysly. Posloucháme zvuky lesa a nadechujeme jeho vůně. Pomocí lupy a fotoaparátu
si prohlížíme a snažíme se zachytit drobné
detaily přírodních krás. Třeba zmrzlou vodu
nebo křídla motýla.
Ochutnáváme bylinkové čaje a těšíme se,
až si nasbíráme drobné ovoce na koláč.
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ZŠ a MŠ
Příroda je k nám štědrá. Nezištně nám
nabízí všechny své dary. Víme ale, že její
rovnováha je velmi křehká a jsme to my
lidé, kdo ji neustále narušuje. Chceme
přírodu chránit, aby byla krásná a stále
nám mohla poskytovat dobré místo k žití
tady na Zemi.
Můžeme sbírat odpadky a třeba vyčistit
studánku. Každý má svůj oblíbený
kousek přírody, o který s láskou pečuje.
Zdařilé fotografie přírodních krás a
stejně tak i naše výtvarná díla můžete
obdivovat v oddělení matriky obecního
úřadu, a také byly k vidění v „Galerii na
plotě“. To je náš nový výstavní prostor v
uličce ke škole, kde čas od času
budeme vystavovat.
Jindřiška Kolářová

Končí školní rok 2020/2021
Ačkoli byl letošní školní rok opravdu
atypický, alespoň v jeho závěru se žáci na
pár týdnů vrátili do školních lavic. Všichni
jsme se snažili dohnat resty z distanční
výuky, ale zároveň jsme si chtěli alespoň
několik týdnů užít normální školní život. A
tak jsme společně chodili do přírody,
vyjeli na školní výlety a exkurze, bylo
připraveno několik projektových dnů. Žáci
si rovněž vyzkoušeli něco sami uvařit v
nově vybavené školní kuchyňce.
Při zápisu, který se nesl v duchu českých
pohádek, bylo zapsáno 14 prvňáčků. Pro
odcházející žáky 9. třídy máme
naplánované slavnostní předání
vysvědčení a společný oběd.
I přes všechna omezení se nám podařilo
zabodovat v několika soutěžích. Obsadili
jsme 2. místo v Jihočeském kraji ve sběru
baterií. Několik žáků obdrželo diplomy za
úspěšná řešení v matematické soutěži
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DOTACE
Speedmat. Největšího úspěchu dosáhl
Kryštof Malý z 9. třídy v Dějepisné
olympiádě. V soutěži s názvem
„Labyrintem barokního světa“ nejprve
obsadil 2. místo v okresním kole. Následné
1. místo v krajském kole mu umožnilo
postup až do kola celostátního. Kryštofovu
práci o barokním kostele sv. Františka
Xaverského v Opařanech je možné si
přečíst v místní knihovně.
Přeji nám všem, aby nadcházející školní
rok 2021/22 byl plný dobrých zpráv.
Hedvika Dolejšová

IROP: Výzva č. 53 Udržitelná doprava
- integrované projekty CLLD
MAS: 7. výzva MAS Krajina Srdce „MAS
Krajina srdce – IROP – ROZVOJ
HROMADNÉ DOPRAVY II "
Výše uvedené výzvy se pokoušíme využít
pro výstavbu I. etapy plánovaných
chodníků, tj. od křižovatky u bývalé pily
do centra obce. Žádost byla podána,
realizace začne ve druhé polovině srpna.
Součástí záměru je osazení ukazatele
rychlosti pro zvýšení bezpečnosti
v centru obce v oblasti přechodu a autobusové zastávky.

Obec Opařany je úspěšným žadatelem
o dotace poskytované Jihočeským krajem.
V roce 2021 byla obci přidělena podpora
v těchto dotačních programech:
Kulturní dědictví, opatření 6 – Obnova
pietních míst:
95.000 Kč na akci „Hřbitovní zeď Opařany“
Podpora oprav a rekonstrukcí místních
komunikací:
1.500.000 Kč na akci „Komunikace V Úvoze
Opařany“
Neinvestiční dotace pro jednotky sborů
dobrovolných hasičů obcí Jihočeského
kraje:
23.000 Kč na akci „Dovybavení jednotky
JSDHO Opařany“
Podpora školství:
64.300 Kč na akci: „Vybavené budovy a
zahrady mateřských škol a základních škol“
Pozn.: Poskytnutá výše dotace může být po
konečném vyúčtování akce upravena
v souladu se smlouvou uzavřenou s poskytovatelem dotace.
Dále obec požádala o dotaci ve výši
1.495.159 Kč z Krajského investičního fondu
na akci „Revitalizace hřbitova v Opařanech“.
Tato žádost ovšem nebyla do prvního kola
hodnocení zahrnuta, bude o ní rozhodnuto
později.
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Kultura a sport
Hawajská party
sobota 24.7.2021
Memoriál Josefa Vakoče
sobota 7.8.2021
Spolkový den
sobota 14.8.2021
Svatováclavská pouť v Hodušíně a
odhalení opravené kaple
úterý (svátek) 28.9.2021

Zájezd do Divadla ABC
Mimořádná opatření kolem covidu -19
zapříčinila v loňském roce zrušení
představení Vím, že víš, že vím. Aby se
podařilo najít jiný vhodný termín a zájezd
uskutečnit, byly všechny pořízené vstupenky
vyměněny za jiné kladně hodnocené
představení:
Na Zlatém jezeře - 1.10.2021 (pá) od
19,00 opět v Divadle ABC, tentokrát se
Simonou Stašovou v hlavní roli.
Vstupenky jsou od 3. do 6. řady. Zájemci si
mohou vstupenky rezervovat od 14.07.2021
v úředních hodinách osobně nebo telefonicky na lince 381 287 028 a 381 287 736.
Odjezd autobusu je předběžně plánován
mezi 14. a 15. hodinou.
Celková cena zájezdu je 490 Kč (vstupenka
+ doprava).
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20. září 2021. 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.
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