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ZPRAVODAJ

Opařan

Zprávy z MŠ a ZŠ Opařany
Školní rok byl zakončen 29.6 2018 a začaly prázdniny. To je ten pravý čas na údržbu a
rekonstrukce budov ZŠ a MŠ Opařany. V letošních prázdninách nás čekaly dva velké úkoly
a klasická údržba. První úkol byla celková rekonstrukce kotelny ZŠ Opařany v hodnotě 1,3
mil. korun. Rekonstrukce se prováděla na dotace, tak obec Opařany zaplatila 632 000,- Kč.
Byly vyměněny všechny tři kotle za kondenzační a všechny radiátory se osadily novými
termoregulačními hlavicemi.

Druhý úkol byla rekonstrukce hygienických zařízení v MŠ, která stála 110 000,- Kč.
Vedle těchto dvou úkolů probíhala ještě v MŠ celková rekonstrukce sauny a ochlazovací
místnosti, proběhlo vymalování některých tříd, nátěry topení a zárubní, ošetření venkovních
herních prvků v MŠ a samozřejmě celkový úklid a umytí oken.
Všechno se stihlo v termínu a školní rok 2018 – 2019 mohl začít. Hned na začátku školního
roku nás čekalo přivítání prvňáčků a jejich rodičů. Jako každý rok nám v tom pomohli
deváťáci. Paní učitelka seznamovala rodiče s úkoly prvňáčků ve školním roce a starší
kamarádi z deváté třídy odvedli mladší kamarády do počítačové učebny a hráli tam s nimi
různé hry. První den všichni žáci dostali rozvrh hodin a od úterý už probíhala výuka podle
rozvrhu jednotlivých tříd.
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Stalo se v Olší……
veškeré investice v první polovině roku měli u nás v Olší jediný cíl. Opravit a vylepšit
vše tak, abychom mohli všichni společně 14. července důstojně oslavit významné „životní“
jubileum našeho Sboru dobrovolných hasičů. Dle reakcí jak místních občanů, tak i návštěvníků
z blízkého i vzdálenějšího okolí, můžeme snad směle tvrdit, že jsme se připravili dobře a
úsilí a práce členů hasičského sboru, a nejen jich, nebyla marná. Mimo příprav samotného
programu jsme se, jak jinak před oslavou hasičů, zaměřili na hasičskou zbojnici, která
„dostala“ nové nátěry a navíc 2 přístřešky, sloužící především jako útočiště pro naše jednostopé
oře. Dále došlo na natření fasády čekárny, sloupu na sušení hadic a konstrukce na ochranné
sítě u hřiště. To vše rukama hasičů za plné finanční podpory obce Opařany. Další investicí
byla oprava fasády kapličky, kterou bezchybně a včas provedla firma pana Lubomíra Baláže
z Opařan. Závěrem mi dovolte se ještě jednou vrátit k výše zmíněné oslavě hasičského sboru
a poděkovat jak partnerům akce, tak i všem návštěvníkům, místním i „odjinud“, i těm, kteří
byli součástí programu, za to, že k nám do Olší zavítali a společně z námi to pořádně oslavili.
Děkujeme.
.

Všechny čtenáře a Olešáky taky zdraví Slávek Kotrba
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Ze života SDH Opařany
Hasičské hry
Koncem školního roku jsme uspořádali pro děti z místní mateřské školky Hasičské hry. Jaké je to
stát se na jeden den hasičem zažily v Opařanech téměř čtyři desítky dětí. Jak uhasit hořící dům,
řízení požárního „vozidla“, puzzle s hasičskou technikou a mnoho dalšího, to vše si mohly děti
vyzkoušet. A protože za poctivou práci náleží poctivá odměna, dostali malí opařanští hasiči na
závěr něco na zub a na památku diplomy.
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Sumář událostí, u kterých zasahovala naše jednotka SDHO Opařany:
Datum

Typ události

Místo Technika

23. června 2018 Požární asistence- ohňostroj

Opařany Tatra 815-7

27. června 2018 Technická pomoc- čerpání

Podboří

MB Sprinter

17. července 2018 Technická pomoc- úklid komunikace

Podboří

Tatra 815-7

19. července 2018 Technická pomoc- čerpání

Podboří

MB Sprinter

2. srpna 2018

Technická pomoc- odstr. překážky z komunik. Opařany MB Sprinter

11. srpna 2018

Technická pomoc- úklid komunikace

Skrýchov Tatra 815-7

24. srpna 2018

Technická pomoc- odstr. překážky z komuni.

Opařany MB Sprinter

24. srpna 2018

Technická pomoc- likvidace nebezpeč. hmyzu

Stádlec

Večer s vínem
V úterý 19. června proběhla v hostinci
Na Staré poště nezvyklá akce –
ochutnávka vín. Ne každý něco
podobného absolvoval, a tak hosté plni
očekávání obsadili místa kolem jarními
květinami vyzdobených stolů a těšili
se, co přijde.
V čele sálu sommelier Jan Čulík
(restaurace Thir), který připravil vína
pro degustaci, společně se svou přítelkyní
v roli asistentky, začal rozlévat vína z
tmavé, ledem naplněné krabice. Každé
láhev měla nesmírně graficky vyvedenou
a nápaditou etiketu. Jan každé víno
doprovodil příběhem o jeho vzniku i o
nadšeném vinaři, který jej stvořil. Vždy
přidal i nějakou zajímavost z vinných
sklepů či z absolvovaných soutěží vín
aj.
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MB Sprinter

První vzorky hosté ochutnávali pomalu, s rozvahou a nesmělostí spojenou s výjimečností akce.
Postupně jak vyprávění plynulo a láhve se prázdnily, nálada se uvolňovala a sýry, kterých na začátku
akce byly plné talíře, mizely ze stolů. Celkem bylo možné ochutnat na sedm vzorků „autentických“
vín; od bílých přes neznámé oranžové až po červená, vyrobená v různých krajích naší republiky a
přitom dodávaná do rozličných koutů světa, vinařské velmoci jako Francie nevyjímaje. Jednalo se
vesměs o vína přírodní, velice chutná, sířená jen minimálně. Co se nevypilo v průběhu ochutnávky,
bylo ke koupi. Sommelierovi zbyl jen led a jeho černá krabice .
Přestože akce byla na vývěskách i místním rozhlasem propagována dostatečně dopředu, sešly se
pouze tři desítky hostů. I tak si ale sommelier liboval. Byl nadšen atmosférou v sále a slíbil, že není
v Opařanech naposledy. Příště se prý můžeme těšit (my z ochutnávky vín i vy – čtenáři článku) na
degustaci jídel skloubenou s dobrým vínem. Sledujte vývěsky, ať o to nepřijdete!
OBČANÉ

Běželi jsme pro hospic Jordán
Na závěr povedeného prosluněného léta naše uskupení OBČANÉ naplánovalo sportovně-charitativní
běh na podporu Domácího hospicu Jordán.
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Trasa běhu byla vyznačena ve dvou variantách: 4 a 6 km. Všechno bylo připravené, jen počet běžců
neznámý. Celou noc před akcí pršelo, ještě dopoledne poprchávalo. Hlavou nám probíhal nespočet
myšlenek. Přece jsme to nechystali zbytečně?! Kdo přijde v dešti? Nebudeme tu sami? Jaký výtěžek
budeme předávat hospicu? V poledne přestalo pršet! Akce začínala v 14:00 hodin registrací. Jako
první se k našemu překvapení dostavili neznámí borci natěšení na novou nevyzkoušenou trať.
Průhledná pokladnička se začala naplňovat bankovkami. Přes nepřízeň počasí přicházeli další
zájemci. Pravidla běhu umožňovala i zapojení chodců všech věkových kategorií, a tak se na startu
objevili nejen trénovaní běžci, ale také celé rodiny včetně psího doprovodu. Téměř 50 osob. Dvěma
nejmladším členům startovního pole ještě nebyl rok. Delší trasa měla i za sucha náročnější terén a
po několikahodinovém dešti mohla skrývat různé nástrahy, přesto o ni byl zájem. Traťový rekord
s časem 27:44 vytvořil Michal Korábik. Vítězové jednotlivých kategorií obdrželi sladké medaile a
diplomy s logem akce. Díky vzorně zásobené občerstvovací stanici uprostřed tras a přítomnosti
zkušeného zdravotnického dohledu se celá popisovaná sportovní událost obešla bez újmy na těle.

Na duši všem zůstal hřejivý pocit z příjemně stráveného odpoledne a radost z neočekávané hodnoty
výtěžku akce. Účastníci běhu i nezúčastnění dobrovolní dárci věnovali do připravené pokladničky
ve prospěch hospicu obdivuhodných 16.350,- Kč.
Jménem obdarovaného hospicu všem děkujeme. Stálo to za to!
Vaši OBČANÉ
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