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Milí čtenáři,
využívám první příležitosti oslovit Vás prostřednictvím obecního zpravodaje z pozice
starostky obce. Děkuji za důvěru, kterou jste dali nepolitickému uskupení Občané,
prostřednictvím kterého jsem obsadila křeslo na opařanské radnici. Těším se na
spolupráci se spolky i s jednotlivci, na rozvoj zdejšího společenského života i na
urbanistický rozkvět obce. Předchozí vedení obce zahájilo práce na několika investičních
akcích v Opařanech i v místních částech, byly objednány a připraveny projekty chodníků,
veřejného osvětlení, kanalizace a ČOV v Podboří a další. V roce 2019 bude maximální
snaha připravené projekty realizovat a zajistit přípravu pro nové záměry obce. Bližší
informace budou k dispozici po jednání zastupitelstva ve věci rozpočtu, tj. ve druhé
polovině prosince.
Obec bude nadále informovat prostřednictvím svých webových stránek o aktuálním
dění . O přípravách investic, oprav nebo o společenských či sportovních akcích také
prostřednictvím zpravodaje. Je žádoucí, aby zástupci spolků a aktivních skupin na
tvorbě zpravodaje spolupracovali, předávali ke zveřejnění upoutávky na plánované
akce a následně využili možnost sdělit občanům, jak se uskutečněná akce vydařila.
Kontakty na obecní úřad zůstaly beze změny, úřední hodiny jsou také stejné.
Zpravodaj vychází v předvánočním čase, a tak využívám příležitost a přeji všem
občanům i dalším čtenářům klidné období adventu, vlídné mezilidské vztahy, štěstí a
radostné zážitky nejen v kruhu rodiny. Do blížícího se roku 2019 přeji pevné zdraví
a energii pro společné zvelebování obce.
Vaše starostka Andrea Rucká
ZŠ A MŠ OPAŘANY - ŘEDITELSKÉ VOLNO
Z důvodu výměny termoregulačních ventilů na radiátorech vyhlásil ředitel ZŠ a MŠ
Opařany na dny 3. a 4. ledna 2019 ředitelské volno.
PROVOZ OÚ OPAŘANY V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
Z důvodů čerpání dovolené bude Obecní úřad Opařany v době od 21. prosince 2018
do 01. ledna 2019 uzavřen.
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MATRIKA
Ve 2. pololetí 2018 se v obci Opařany narodilo 5 nových občánků:
Lukáš, Blahut, Zuzana Mušinská, Aneta Vaněčková, Veronika Bártová, Tomáš Vrchota
Všem přejeme hodně zdraví a štěstí do života.
Ve stejném období nás navždy opustili:
Stanislava Kotalíková, František Větrovský, Edita Čítková, Jaroslav Falada, Milan Hájek,
Věra Hořejší, Miroslava Reindlová, Jaroslava Kafková, Věra Knotková, Jana Hrušková,
Josef Kunc, Jarmila Hartmanová
PROVOZ SBĚRNÉHO DVORA O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH
Sběrný dvůr obce Opařany bude ve dnech 24.12, 26. 12. a 31.12. 2018 uzavřen.
V období vánočních svátků bude otevřen pouze v sobotu 29. 12. 2018.
Odevzdat je možné i použité či nespotřebované jedlé tuky a oleje.
1. pohádkový les v Opařanech
V sobotu 13. 10. 2018 se v Opařanech uskutečnil první Pohádkový les, na který dorazilo
kolem 90 dětí. Cestou děti potkávaly mnohé jim známé pohádkové postavy, u kterých
plnili rozličné úkoly. Setkaly se tak s Rákosníčkem, Ferdou mravencem, Makovou
panenkou, ale i Patem a Matem. Velký úspěch měla i Červená Karkulka, králíci z
klobouku nebo Pejsek s Kočičkou. Na samotném konci cesty děti vítal král s královnou,
kteří rozdávali slečnám prstýnky a klukům zlaté dukáty jako odměnu za splnění všech
úkolů. Vyvrcholením celé akce byla diskotéka na hřišti, kde stříleli pohádkoví vojáci z
děla.
Na přípravě se podílely Maminky Opařany spolu s Českým svazem žen. Vše se povedlo
a těšíme se na příští rok!
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Ozvěny skautského roku
Letošní rok byl pro skautskou Třináctku velmi významný. Slavila totiž kulaté výročí.
A tak jsme v průběhu celého roku jako korálky na nit navlékali oslavné akce…
V lednu jsme oslavy zahájili skautským plesem, který se nesl v duchu šedesátých let.
(V roce 1968 totiž byla naše Třináctka založena).
V únoru jsme si připomněli naše otce zakladatele všestranným závodem TiMe
(Třináctku založili bratři Tip a Meloun).
V červnu jsme se zúčastnili Navigamu (celostátního setkání vodních skautů), které
se letos konalo na Lipně a byly to 4 krásné dny naplněné zážitky, přátelstvím a
dobrodružstvím. Této akci předchází několika měsíční - či spíše několikaletá - intenzivní
práce desítek lidí, kterou na sebe z velké části vzali činovníci z našeho přístavu. Měli
za úkol zajistit propagaci, program, stravování, doprovodné aktivity, prostě aby vše
klapalo, tak jak má... pro 1350 účastníků. Kdo nezažil atmosféru Navigamu, asi
nedokáže pochopit. Děkujeme!
V červenci jsme opět postavili skautský tábor na našem tradičním místě na břehu
Nežárky nad jezem Metel. Dva týdny tam spolu tábořily opařanské oddíly a oddíl z
Jistebnice. Skautky a skauti letos v prvním týdnu tábora sjížděli řeku Otavu. Světlušky
se v rámci táborového programu přenesly do starověkého Egypta, vlčata propadla
zlaté horečce a zakusila těžkou dřinu zlatokopů. Skautky se staly indiánkami a skauti
prožili týden v protektorátu Čechy a Morava coby výsadkáři. Na čtyři dny se k
táborníkům připojily také Bubliny (skautští benjamínci) a zachraňovaly lesní království,
na které uvrhl čaroděj Kujón zlé kouzlo. Čtrnáct dní uteklo jako voda a my odjížděli
z metelské louky, která byla načas naším domovem, unavení, ne úplně vymydlení,
ale bohatší o nové zkušenosti a plní prima zážitků. Tak zase za rok … aaaaahoj!
Kdosi nazval letošní rok 2018 „osmičkovým.“ A je to tak. Jak dokazuje pohled do
historie, je osmička pro naší zemi, zdá se, osudovým číslem. Jeden z osmičkových
roků byl zásadní i pro naši opařanskou Třináctku. Psal se rok 1968, když čtyři nadšení
lidé, dva muži činu Tip a Meloun a jejich ženy, založili 13. oddíl vodních skautů v
Opařanech. A tak jsme letos v září slavili 50. narozeniny naší Třináctky.
Odpoledne bylo plné zábavy nejen pro děti, vzpomínalo se na výstavě naší 50ti leté
historie a ve stínu starých dubů na hrázi rybníka Kášovky na výstavě fotografií. Po
večerním nástupu jsme slavnostně a společně zasadili výroční strom, krásný liliovník
tulipánokvětý, který odteď bude žít a poroste spolu s námi, tak jako stále žije a roste
naše Třináctka.
28. října 2018 slaví naše republika 100. narozeniny. Před sto lety v nelehké revoluční
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době, kdy bylo třeba doručovat důležité depeše a
zprávy a panovaly obavy, aby se dopisy nedostaly
do nepovolaných rukou, dostali jejich doručování
na starosti skauti. Vznikla skautská pošta. A my si
vyzkoušeli, jaké to je být skautskými pošťáky a
zahráli si cestou ke stádleckému mostu hru Skautská
pošta 2018. Poté jsme společně vzpomněli na události
před sto lety a připomněli si statečnost a odhodlání
mnoha lidí, kteří za naši dnes svobodnou zemi
opakovaně v průběhu sta let bojovali. Za každý rok
jsme zapálili svíčku a se stovkou svíček jsme v
průvodu za státní vlajkou přešli most na druhý břeh,
kde jsme slavnostně zamkli naši řeku Lužnici. Když
se více jak stovka účastníků rozjížděla ke svým
domovům, stmívalo se a do tmy zářily plamínky
svíček, které jsme zanechaly u jednoho z pilířů
mostu.
O aktivitách přístavu vodních skautů Třináctka se dozvíte více na: http://trinactkaoparany.cz/

Jak jsme prožili rok 2018 v Nových Dvorech
- Rok se pomalu chýlí ke konci a to je čas pro rekapitulaci.
- Rok 2018 v naší vesnici začal vesele, a to plesem 6. 1. , kdy muzikanti ,,Půlčmeláci“
roztančili ,,Kovárnu“. Ženy připravily bohatou tombolu se 78 dorty a mladí se postarali
o půlnoční překvapení.
- Na 1 .únor připadl ,,Tučný čtvrtek“ ve stylu ,,retro“
- V sobotu 3 .2. se novodvoráci oblékli do maškarních kostýmů.
- Připomněli jsme tuto tradici i v okolních obcích. Letos šlo v průvodu 62 masek . Tato
tradice si získává stále větší oblibu mezi mladými lidmi.
- Podpořili jsme také účastí ,,Milevské maškary“.
- Děti se vyřádily 18.března na ,,Karnevalu“.
- V březnu byla vesnice vyzdobena velikonočními postavičkami a v dubnu je vystřídaly
,,Čarodejnice“, kterých rok od roku přibývá. Jejich vláda končí 30.4. , kdy je ,,pálení
Čarodejnic a stavění Máje“
- Hasiči plní kromě kulturních akcí také své povinnosti, a to je účast na okrskové
soutěži ve Skrýchově. Tam jsme získali dvě první místa a jedno druhé.
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-Velkou akcí byl ,,Sraz rodáků“, na kterém se sešlo na 200 lidí
-Začátkem srpna jsme podnikli sjíždění Vltavy na raftech a hned na to cyklovýlet směr
Sedlec – Prčice.
-Koncem srpna jsme pomáhali při organizaci ,,Enduro Opařany“
-Koncem září se sešlo skoro 100 dětí na ,,Pohádkové stezce“, kde na 1km dlouhé trase
bylo připraveno 14 pohádkových stanovišť.
-Na ,,Kovárně“ probíhá i taneční kurz pro zájemce všech věkových kategorií
-Dne 5. listopadu proběhlo ,,Čtení z kronik“, tentokrát na téma ,,Založení republiky
a poklady v okolí“
-Dne 10.11. jsme se sešli na Kovárně, kde svoje umění předvedla ,,Houslová škola a
country tanečníci“
-Dne 30.11. se na návsi rozsvítil Vánoční stromeček, Betlém a spousta Andělů
-Dne 5.12. obešel všechna stavení Mikuláš s Čerty
-Dne 12.12. si zazpíváme s rozhlasem ,,Česko zpívá koledy“
Rok je u konce a nezbývá, než popřát jménem novodvorských hasičů všem občanům
hodně zdraví , pohody a úspěchů v roce 2019.
Zásahová jednotka v Opařanech slaví 12 let své existence
Jednotka požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce, slangově „zásahová
jednotka“ nebo „zásahovka“, byla v Opařanech založena 14. prosince roku 2006.
Za tehdejšího starosty obce Ing. Petra Diarta byl prvním velitelem jednotky ustanoven
pan Jiří Řezáč, který setrval ve funkci 5 let. V roce 2011 převzal velení jednotky pan
Petr Slaba. Po 5 letech však ze zdravotních důvodů odstoupil a nahradil jej Luděk
Kratochvíl.
V současnosti má jednotka 15 členů. Všichni členové jsou pravidelně školeni a mnozí
jsou držiteli různých specializačních oprávnění- 4 velitelé družstva, 7 strojníků, 7
nosičů dýchací technici, 1 technik jednotky, 4 držitelé oprávnění k práci s motorovou
pilou.
Velitel jednotky: je v jednotce pouze jeden, je zodpovědný za řízení a školení celé
jednotky
Velitel družstva: řídí práci členů jednotky u zásahu, na místě události zajišťuje organizaci
a komunikaci s operačním střediskem i jinými jednotkami
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Strojník: řídí požární vozidlo, obsluhuje čerpadlo a další techniku.
Nosič dýchací techniky: člen jednotky, který je vyškolen k práci v izolačním dýchacím
přístroji.
Práce s motorovou pilou: u zásahu smí obsluhovat motorovou pilu pouze držitel
tohoto oprávnění.
Požární zbrojnice:
Hasiči v Opařanech dlouhá léta sídlí v garážích na nádvoří obecního úřadu. Původně
náležely hasičům 2 garáže, pro každé auto jedna. Se založením zásahové jednotky
vznikla potřeba mít oddělené prostory, které by fungovaly jako šatna a zároveň
klubovna. Z počátku proto byla hasičům
přidělena bývalá šatna firmy Hokov.
Postupem času došlo k reorganizaci
garáží a nyní hasičům náleží první
3 garáže zleva. Prostřední garáž se
přebudovala na vytouženou výstrojnu
s klubovnou, jejíž součástí jsou i sprchy
a toalety.
Technika:
Na počátku měla jednotka ve svém vozovém parku cisternovou automobilovou
stříkačku CAS 25 Škoda 706 RT a Avii. Již v době kdy se jednotka zakládala, se vědělo,
že technika, kterou hasiči v Opařanech mají, je poměrně zastaralá a do budoucna je
nutno vozový park omladit. V roce 2011 získala obec Opařany od Jihočeského kraje
významné finanční prostředky na repasování cisternové stříkačky. Došlo k výměně
motoru a převodovky, nádrž na vodu zůstala původní.
V loňském roce se povedlo vybavit jednotku zbrusu novými vozidly.
Cisternová automobilová stříkačka CAS 30 na podvozku Tatra 815-7 a dopravní
automobil značky Mercedes Benz Sprinter v celkové ceně 8 675 700Kč byly pořízeny
z prostředků ČR a EU s 10% spoluúčastí obce Opařany.
V současnosti má jednotka poměrně široké
územní pokrytí a je schopna vykonávat
rozmanité spektrum zásahů od požárů
venkovních i vnitřních prostor, odstraňování
následků povodně, likvidace překážek
na komunikacích zejména po větru, likvidace
nebezpečného hmyzu atd.
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PRVOREPUBLIKOVÝ PLES

Nad

Výročí jakým je sto let od založení Československé republiky si žádalo náležité oslavy.
Uspořádání prvorepublikového plesu se nám zdálo jako důstojná varianta. Přípravy
akce byly nemalé; prvotní obavy o zájem ze strany veřejnosti vystřídal strach o naplnění
programu, zajištění tomboly i výběr vhodné kapely. Všechny naše strachy byly ale
rychle rozmetány.

Něj
obs

V sobotu 27. října ve 20:00 zazněly první melodie od kapely Bosáci a nám bylo jasné,
že se bude jednat o večer plný zábavy, tance a příjemného setkávání se. K milému
překvapení všech dorazila většina dam v dobových prvorepublikových kostýmech,
ani pánové nezůstali pozadu a byli pravými šviháky lázeňskými. Při příchodu dostal
každý do klopy či na šaty vázanku v barvách trikolóry a welcome drink. Úvodním
slovem ples zahájila Andrea Rucká a taneční páry mohly vtrhnout na parket. Na něm
byly po krátkém čase vystřídány taneční skupinou Farida z Milevska. Předtančení se
neslo v duchu charlestonu. Nutno říci, že skvěle zpracovaná choreografie a rytmická
hudba nenechala nikoho v sále strnule stát, každý se pohupoval do rytmu. Odměnou
za skvostné číslo byl dlouhotrvající potlesk. Vyhlášení nejlepšího dobového kostýmu
nebyla věc snadná a doufáme, že i vám se vítězové líbili. S postupujícím časem se
uvolnila nálada, taneční parket ani bar nezel prázdnotou a v brzkých ranních hodinách
se více než stovka návštěvníků postupně rozutekla do svých domovů.
Prvorepublikový ples byl noblesní oslavou narození naší republiky a my – OBČANÉ
– bychom Vám rádi poděkovali za to, že jste přišli, tančili a bavili se.
OBČANÉ Opařany
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TAK TAKOVÝ BYL ROK 2018 V OPAŘANSKÉ KNIHOVNĚ
Letošní rok v knihovně probíhal jako jindy ve znamení nákupu nových a vyřazování
starých titulů, návštěv stabilních čtenářů i těch, kteří do knihovny zabloudili náhodou.
Pravidelný návštěvník si musel všimnout určitých změn. Došlo nejen k výměně
otlučeného výpůjčního pultu za nový, ale především byl zřízen nápaditě vyzdobený
čtenářský koutek pro nejmladší kategorii čtenářů, umožňující posezení na pestrobarevných
polštářcích s vybranými knížkami.
V roce 2018 jsme se snažili zaměřit na rozvíjení dětského čtenářství a snažili se
představit čtení jako radostnou činnost. Pro předškolní děti a začínající čtenáře jsme
nakoupili obrázkové knihy a knihy pro první čtení, např. Tappi a narozeninový dort,
Hrajeme si s Peppou, Anička u moře a mnoho dalších. Ale nejenom pohádky jsou
zastoupeny v knihovně, máme zde i například knihu Bertík a čmuchadlo, oceňované
spisovatelky Petry Soukupové, která řeší složité téma rozchodu rodičů. A například v
knize Dědečku, vyprávěj, která je určena dětem od tří let, se vypráví o světě etikety
pohledem malého děvčátka a jejího trpělivého a laskavého dědečka.

Opařanská knihovna se účastní celostátního projektu Česká knihovna 2018, ve
kterém jsme získali nový fond ve výši téměř 10 000 Kč, zapojila se do akce knihoven
a České televize Skautská pošta - projekt Déčka, spolupracuje s mateřskou a základní
školou ve formě získávání přiměřených knižních titulů využitelných v rámci pedagogického
procesu. Prostory knihovny využila letos mateřská škola pro svou společnou akci dětí
a rodičů, zaměřenou na vztah ke knihám, která skončila získáním několika našich
nových čtenářů.
Začátkem prosince proběhla tradiční akce s vánočními perníčky pro dětské čtenáře,
letos nazvaná Máš co číst, Mikuláši?
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V současné době, kdy klasická kniha svádí dosti nerovný boj s módními elektronickými
prostředky, není jednoduché připustit si, že tradiční tištěná kniha poskytuje něco, co
moderní prostředky nemohou nahradit – namátkou kromě jiného třeba vůni papíru,
šelest stránek, zvuk při zaklapnutí. Hlavně je klasická kniha subjektem, který nemůže
být plně zastoupen svítícím displejem čtečky, tabletu, mobilu či jiného zařízení závislého
na dodávání, nebo i absenci energie. V tom je role tištěné knihy nezastupitelná. Proto
věříme, že knihovny a knihy budou mít své věrné čtenáře i v budoucnosti.
V novém roce 2019 přejeme všem, ať je kniha dobrým přítelem, světlem ve tmě a
možností odpoutat se od zajetých kolejí všedního života.
pracovníci knihovny
Kalendář kulturních a společenských akcí PROSINEC 2018 – ÚNOR 2019
Datum konání akce:
13.12. Besídka dětí z mateřské školky - pořádá ZŠ a MŠ Opařany
22.12. Betlémské světlo a vánoční vytrubování - pořádá Obec Opařany, Skauti
5.1.

Hasičský ples na Kovárně - pořádá SDH Nové Dvory

12.1

Skautský ples - pořádají Skauti

9.2.

Hasičský bál - pořádá SDH Opařany

21.2.

Tučný čtvrtek aneb retro vepřové hody - pořádá SDH Nové Dvory

23.2.

Masopustní průvod v Nových Dvorech - pořádá SDH Nové Dvory

23.2.

Dětský maškarní karneval v Opařanech - pořádá ČSŽ a Maminky Opařany

23.2.

Maškarní bál pro dospělé - pořádají OBČANÉ Opařany
Junák - český skaut

přístav Třináctka Opařany

Akce, které se připravují:

Vás srdečně zve na

4. skautský

Divadelní představení ochotnického

PLES

spolku Kapota z Tábora

který se koná

v sobotu 12. ledna 2019

v sále Restaurace Na staré poště
v Opařanech
Začátek

Bohatá tombola

v 19 hodin

K tanci i poslechu hrají

Bosáci

Předprodej vstupenek začíná
22. prosince 2018 od 17.00 hod.
na Betlémském světle,
potom u Žanety Kupilíkové,
mobil 603 451 648

Společenský oděv nutný
-in-
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Přejeme Vám pohodové vánoce
a vše nejlepší do nového roku

Místní poplatky v roce 2019
Pes:

Odpady:

- v rodinných domech 50,- Kč,

- 500,- Kč za 1 trvale hlášenou osobu,

- v bytovkách 120,- Kč.

- 500,- Kč za rekreační objekt.

Splatnost poplatku: 15.2.2019

Splatnost poplatku 28.6.2019.

Svatomar�nská husa v Oltyni
Po loňské vydařené premiéře se ženy Oltyně
rozhodly uspořádat 2. ročník Svatomartinské
husy.
Akce se konala stylově na Svatého Martina
v hasičské klubovně v Oltyni.
Jak již název napovídá, hlavním chodem byly
dokonale upečené husy, doplněné pěti druhy
knedlíků, třemi druhy zelí a nádivkou. Přípravou
jídla se bravurně zhostily oltyňské ženy, které
přivítaly na pozvání místní a nově zvolenou
paní starostku Andreu Ruckou.
Svatomartinské posezení se neslo ve velmi
dobré náladě, jen na chvíli zavládlo ticho, kdy
bylo slyšet jen cinkání příborů, to si všichni
pochutnávali nad plnými talíři.
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