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Opařan

Zlato pro Oltyni
Jaro a krásné dubnové počasí umožnilo mladým oltyňským hasičům trénovat na louce
u rybníka. Bylo na čase, hned na začátku května je čekal první závod, tentokrát v Bechyni.
Florian, patron všech hasičů, nadělil i přes negativní předpovědi příjemné počasí a
Oltyňáci ukázali, že není od věci trénovat u rybníka. I Sáblíková začínala na rybníce, a
kam to dotáhla . Tvrzení, že v Bechyni se nedá vyhrát, vzalo za své a domů jely oba týmy
starších žáků s medailí - se zlatou a stříbrnou, a také s pohárem pro vítěze. Oltyňští
nejmladší nezaváhali a v konkurenci 24 týmů obsadili skvělé 6. místo. Odměna to byla
především pro obětavou a nesmírně zapálenou trenérskou dvojici - Alenu a Libora
Novotných.
Další závody hostila Oltyně. Místní se postarali o bezvadnou organizaci, výborné
občerstvení i soutěžní adrenalinem nabitou atmosféru. „Specialisté“ z Oltyně vyfoukli
soupeřům zlato a jejich méně zkušení parťáci zajistili pro Oltyni další stříbro.
Medailová sbírka se rozrůstá. Starší žáci vybojovali v Táboře další stříbro a cenné body
do průběžného hodnocení, mladší žáky tam na cestě za medailí zabrzdil uzel na hadicích.
V červnovém závodě ve Slapech si starší v horkém počasí zajistili bronz. Letos je úroda
pohárů, a tak v oltyňské klubovně bude nutné prodloužit police, aby se všechny vešly.
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Milí čtenáři,

Na

opět vás oslovuji, abych vám přiblížila, co nového v obci. Investiční záměry jsem
zmiňovala v minulém vydání. Některé se daří posouvat k realizaci, některé váznou na
dotacích, a třeba oprava hodušínské kaple musí počkat s ohledem na potřebu pořízení
podrobné dokumentace na příští rok. Bohužel se zatím nepodaří opravit kanalizaci ve
Skrýchově. Důvodem je přerušené stavební řízení v důsledku nevyjasněného vlastnictví
sousední nemovitosti.
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V dané době lze potvrdit, že se v krátké době firma dokončí výměnu veřejného osvětlení
v Oltyni a že ve druhé polovině července budou zahájeny práce na opravě kanalizace
v centru Opařan (od hospody ke zdravotnímu středisku – blíže uvedeno na straně 3).
Výměna dosluhujícího kanalizačního potrubí by měla proběhnout do konce září. Jestli
na ni naváže stavba chodníku plánovaná v obdobné trase, zatím nelze potvrdit, neboť
pro stavbu chodníku obec dosud neobdržela stavební povolení.
Nadace ČEZ vypsala na jaře letošního roku 100% dotace na výsadby liniové zeleně.
Zkusili jsme požádat o peníze na výsadbu ovocných stromů podél polní cesty z Olší
do Padařova. Pokud nám bude dotace přiznána, musíme do konce října vysadit hrušně,
třešně, jeřáby na vybraný pozemek.
Blíží se konec školního roku, začínáme se těšit na prázdniny a dovolené, na dozrávající
ovoce, vůni čerstvých marmelád a sušených hub či bylinek. Mnozí se těší na lenošení
u vody, jiní na oddych pod košatým stromem, sportovci na cyklovýlety, horské túry a
další aktivity.
K prázdninovým radovánkám přispívá obec několik let spolupořádáním Spolkového
dne. Rada obce v souladu se zákonem o obcích nejen za tímto účelem zřídila Kulturní
komisi, která se teď intenzivně věnuje ve spolupráci se zástupci spolků přípravě této
zavedené akce. Termín je stanoven na 10. srpen a podle dostupných informaci bude
o co stát. Zahrnete-li tento termín do svého prázdninového kalendáře, máte se na co
těšit vy dospělí a především vaše děti.
Obec se zatím na prázdniny nechystá. Je nejvyšší čas posunout některé plánované
záměry. Jestli se to povedlo, sdělím v dalším Zpravodaji. Konec června má magický
význam hlavně pro děti, a tak jim popřeji radostné prázdniny bez úrazů, školáčkům
vydařené loučení se školičkou a deváťákům úspěšný přechod z puberty na práh
dospělosti. Rodičům i prarodičům přeji prázdninový oddych od ranního přemlouvání
spáčů .
Užijte si léto ve zdraví a v dobré náladě!
Andrea Rucká, starostka
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Jihočeský kraj přispěje na opravu kanalizace
Opařany – stavební úprava kanalizace – od pomníku ke zdravotnímu středisku
Jihočeský kraj vyhodnotil kladně žádost o dotaci z prostředků Dotačního programu
Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury a přiznal obci dotaci
z rozpočtu Jihočeského kraje v maximální výši 1 250 000,- Kč. Podmínkou je, že obec
akci zrealizuje do 4. října 2019. Proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby a pokud
zastupitelstvo 26. června schválí uzavření připravené smlouvy, realizace začne 20.
července letošního roku.
Opařany – oprava kanalizace v centru obce – úsek podél hospody
Obec uspěla se žádostí o dotaci z rozpočtu Jihočeského kraje také v rámci Programu
obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2019 a získala příspěvek ve výši 220 000,- Kč
na opravu kanalizace v centru Opařan, konkrétně v oblouku kolem hospody a dále
směrem k pomníku. Akce se uskuteční ve stejném časovém období jako oprava od
pomníku ke zdravotnímu středisku.

Informací není nikdy dost
Zaregistrujte si odběr informací z obecního úřadu na www.oparany.cz
SLUŽBY - REGISTRACE NÁVŠTĚVNÍKŮ
Registrace návštěvníků
Přihlášení pro správu odebíraných novinek, změnu hesla...
E-Mail:
Heslo:
Pokud nejste registrován/a, proveďte registraci
Nová registrace, pokud nejste ještě registrován/a
Po úspěšné registraci očekávejte aktivační e-mail ve Vaší schránce
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Zprávičky ze školky

Na

Vzhledem k tomu, že čas plyne jako voda a my již jdeme pomalu do finále dalšího
školního roku, chceme Vás informovat o tom, co se v naší mateřské škole událo.
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Dětem u nás nabízíme kvalitní program, který je prostředkem k získávání nových
poznatků z různých oblastí hravou a zábavnou formou. To, čím je naše mateřská škola
výjimečná, je program „Saunováček“. V Opařanech se děti saunují již mnoho let. Letos
v lednu jsme však mohli, po celkové rekonstrukci, obnovit provoz naší sauny. Z
dlouhodobého hlediska má saunování (nejen) pro děti význam v posilování
obranyschopnosti organismu.
V letošním školním roce pokračujeme v rozvíjení čtenářské pregramotnosti. A co to
vlastně znamená? U dětí se snažíme podporovat vztah ke knihám a ke čtenářství
obecně. Předcházíme tak případným pozdějším neúspěchům ve škole. Dalo by se říci,
že rok v naší mateřské škole je plný pohádek, příběhů a vyprávění. 1x do měsíce k
nám dochází paní lektorka Klára Vakočová na tzv. „Čtenářské klubíčko“, k setkávání
nad knihou zveme také rodiče, navštěvujeme knihovnu v sousední základní škole.
Pro rodičovskou veřejnost jsme uspořádali besedy s paní logopedkou a s odbornicí z
pedagogicko -psychologické poradny na téma školní zralost.
V návaznosti na roční období a lidové tradice a zvyky děti prožily například podzimní
sklizeň i období, kdy se příroda chystá k zimnímu spánku, Mikulášskou nadílku,
nacvičily program na vánoční besídku, poseděly u stromečku s dárky. V únoru se
účastnily týdenního výjezdového lyžařského kurzu na Monínci, prožily masopustní
čas, dováděly a tančily na školkovém karnevale v tělocvičně. Přivítaly příchod jara, se
svými výrobky se účastnily soutěže „O nejkrásnější velikonoční vajíčko“, kde obsadily
pěkné třetí místo. V čarodějnických kostýmech si opékaly špekáčky na školní zahradě,
vyrobily přáníčka a dárky ke Dni matek, oslavily „Mezinárodní Den dětí“. Do nabídky
dalších akcí pro děti patří mnohá divadelní představení, pohádková, ale i naučná. Děti
si letos mohly vyzkoušet zachránit lidský život a pečovat o zraněné, pohladit živou
sovu a výra, účastnily se programu s environmentální tématikou, dozvěděly se mnoho
o zdravém životním stylu, o práci Policie ČR a získaly poznatky o bezpečném cestování
a dopravě. Muzikoateliér v ZŠ při DPN Opařany nám znovu nabídl svůj zajímavý
hudebně pohybový program. Prostřednictvím volnočasových aktivit mohou děti
navštěvovat kroužek „Tancování s Atakem“ a „Angličtinu s rodilou mluvčí“. Dvakrát
do roka u nás probíhá fotografování dětí, 1x za rok mají rodiče možnost přihlásit své
dítě k vyšetření zraku. Svoji činnost představují spolky hasičů z Opařan a z Oltyně.
Navíc, spolupráce se sousední základní školou je na velmi dobré úrovni (společná
divadelní představení, cvičení v tělocvičně, vzájemné návštěvy s prvňáčky atd.). Tím
je usnadněn přechod dětí do první třídy základní školy.
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A co nás ještě do konce školního roku čeká? Samé pěkné zážitky. Chystáme se na dva
výlety a naše nejstarší děti již pilně nacvičují program na „Slavnostní rozloučení s
předškoláky“. A potom už HURÁ NA PRÁZDNINY!
…děti a paní učitelky z MŠ Opařany
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Nové Dvory v kostce
V Nových Dvorech se hraje již 30 let ping ponk. Za tu dobu se u nás vystřídalo mnoho
hráčů, kteří náš oddíl ,,TJ SDH Nové Dvory “reprezentovali v soutěži družstev nebo
na turnajích. A je potěšitelné, že někteří bývalí hráči patří k nejlepším hráčům ve
svých oddílech. Hrají nejvyšší krajské soutěže a někteří si zkusili zahrát i 3. ligu stolního
tenisu.
Posledním úspěchem oddílu byl v sezóně 2018 – 2019 postup do krajské soutěže
družstev, kde jsme sice skončili poslední bez výhry, ale jednotlivé zápasy byly velmi
vyrovnané a chybělo málo, abychom u utkání vyšli vítězně. Takže se pro příští sezónu
s Krajskou soutěží rozloučíme a budeme hrát v okresní soutěži.
Muži ve skupině B, se v Přeboru Táborska 2018 – 2019 umístili na 7. místě z 11.
Doufáme, že se nám bude dařit v sezóně 2019 – 2020.
Jaro v Nových Dvorech jsme zahájili 23. března karnevalem pro děti. Na 30 dětí si
zatančilo při diskotéce, nechyběly ani soutěže, odměny a tombola.
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Velikonoce u nás ve vsi začaly o 14 dní dříve a to velikonoční výzdobou vesnice. Na
keřích se objevila vajíčka, na trávníku slepičky, kuřátka, husy, ovečky a kytičky. Zkrátka
jsme přivolali jaro. A protože Velikonoce byly letos později, k jarní výzdobě se přidaly
i čarodějnice. Letos se jich po vsi rozlétlo 23. 30. dubna jejich vládu ukončilo pálení,
stavěním májky a pálením vatry.
3. května jsme se sešli na Kovárně, kde bylo další „čtení z kroniky“, tentokrát na téma
,,Historie domů v Nových Dvorech“. Lidé se dověděli, kdo bydlel v jejich domě při
sčítání lidí v roce 1869, 1900 a 1921, kdy zde bylo přihlášeno 182 lidí. Zajímavé bylo
i to, jak se měnila příjmení na jednotlivých číslech a vyprávění pamětníků.
Volný den 8. května jsme využili k autobusovému výletu do Prahy do Aquaparku.
Vodních radovánek si užili jak děti, tak dospělí.
Hasiči si změřili síly na okrskové soutěži v Olší. Muži I. zde obsadili II. místo a ženy
stály na stupni vítězů. Rovněž jsme si odnesli prvenství za nejrychlejší štafetu. Za ženy
byla oceněna Natálie Máchalová a za muže Miroslav Bareš. Chceme poděkovat
pořadatelům soutěže v Olší za perfektně zvládnutou organizaci soutěže a pěkné zázemí
s občerstvením a muzikou.
V neděli 26. května se na místní kapličce uskutečnila ,,Májová mše svatá “ Při
krásném počasí se sešli lidé i z okolních vesnic, aby načerpali duchovní pohodu a
zklidnění.

6

Na

Ně
ob

Na

Ně
ob

Na

Ně
ob

Novinky z Olší
stalo se…
- začátkem dubna byla provedena montáž elektrického pohonu zvonu v kapličce
firmou Zdeko Držkrajov v ceně 29 800,- Kč. Zvoníme každý den ve 12 hodin poledne
(oběd) a v 19 hodin klekání (večeře).
- v dubnu byla také
dokončena oprava
budovy váhy na návsi.
Náklady na tuto
rekonstrukci činí 6917,Kč za materiál a 1850,Kč za 37 brigádnických
hodin odpracovaných
místními hasiči.

- 25. května proběhla na střelnici
v Olší okrsková hasičská soutěž.
Díky pěknému počasí, férovému
přístupu závodníků i rozhodčích,
slušným a ukázněným divákům,
můžeme tuto akci prohlásit za
vydařenou. Z bohaté listiny
výsledků jen namátkou vybírám
některé zajímavé, např. kategorie
muži II 3.místo SDH Olší. Ale
vážně, sláva vítězům, čest
poraženým. A děkujeme všem,
kteří u nás zůstali až do úplného
konce.

..a stane se

- v červnu bychom rádi (hasiči) zahájili práce na položení zámkové dlažby mezi
hasičskou zbrojnicí a Domem hasičů
- v sobotu 3.srpna od 9 hodin pořádáme na travnatém víceúčelovém hřišti další
ročník turnaje v nohejbalu, na který tímto všechny sportovce tělem i duší srdečně
zveme.
Všechny čtenáře a Olšáky taky opět zdraví Slávek Kotrba
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Hasičské jaro v Opařanech
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Čarodějnice
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Tradiční pálení čarodějnické hranice
uspořádali opařanští hasiči v předvečer
filipojakubské noci na louce za fotbalovým
hřištěm. Téměř stovka návštěvníků byla
svědkem zapálení velkolepé vatry, které
se letos konalo již po čtvrté po letité
pauze.
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Hasičská soutěž v Olší
Koncem května jsme se zúčastnili tradiční
okrskové hasičské soutěže, kterou letos
pořádalo SDH Olší. Po mnohaleté odmlce
se letos již podruhé postavilo na start
soutěže družstvo opařanských hasiček,
které vybojovaly krásné 3. místo. Družstvo
starších mužů si také došlo na bednu pro
pohár a to dokonce za místo 2.

8

SK SLOVAN Opařany, z.s.
Florbalový tým Mrníci Opařany – vítěz ročníků 2017-18, 2016-17 a 2018-19
Po úspěšných dvou předcházejících sezonách, v kterých družstvo
Opařan dokázalo získat dvakrát po sobě mistrovský titul, vstupovali
domácí hráči do další sezóny s nesmělým cílem, pokusit se získat
zlatý hattrick v konkurenci 17 týmů.
Vstup do základní skupiny byl vcelku bezproblémový. V prvním turnaji to byly dvě
jasné výhry. V druhém turnaji přišel první složitější zápas s domácím mužstvem Draků
Chotovin. Zápas dospěl do prodloužení, kde se nakonec radovali z výhry Mrníci. Na
dalším turnaji domácí tým porážku Opařanům oplatil, a to vcelku jasným poměrem
6:1. To byl varovný signál. Ve zbylých dvou turnajích do konce základní části už k
žádnému překvapení nedošlo a s počtem 26 bodů, Mrníci postupovali z prvního místa.
Druhý postupující ze skupiny B, byl právě celek Draci Chotoviny.
Liga začala výborně, první turnaj a dvě jasná vítězství. V druhém kole florbalisté
narazili na dva velké favority celé soutěže. Na Delfíny Tábor a Planou nad Lužnicí.
První duel s Delfíny nabídl krásný florbal z obou stran a zasloužené vítězství 4:2. V
zápase s Planou to na pohled žádný hezký zápas nebyl, spíše taktická bitva s dobrým
koncem pro Opařanský tým, kdy po konci zápasu na světelné tabuli svítil výsledek
2:1 pro Mrníky. Oba dva zápasy byly zvládnuty velmi dobře, jak herně, tak takticky.
Na stejné vlně následovaly další dvě kola. Čtyři zápasy, čtyři výhry, mimochodem opět
nad Delfíny v poměru 5:2. V tabulce ligy, po odehraných čtyřech kolech, bylo na kontě
Mrníků 8 vítězství, žádná porážka a dohromady 24 bodů.
Mezi ostatními týmy to bylo velmi vyrovnané
a soupeři si navzájem brali body. Díky tomu
bylo před posledním hracím dnem už
definitivně rozhodnuto, že se podaří po třetí
za sebou vyhrát mistrovský titul a získat tak
kýžený zlatý hattrick!
Poslední turnaj byl tedy už jenom formalitou,
což se odrazilo v trochu horší koncentraci a
ke dvěma prohrám vždy o gól. Ani tento
výsledek, však nemohl zkazit dobrou náladu,
kterou korunovalo zvednutí mistrovského
poháru znovu nad hlavu
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„Tým v letošní sezoně odvedl velmi dobrou práci. Za vysněným cílem jsme šli s velkým
odhodláním. Ve správný čas se navíc podařilo vygradovat formu a ligu suverénně
ovládnout. Osobně bych chtěl z našeho týmu vyzdvihnout jednoho hráče. Florbalistu,
který patří k nejlepším hráčům, kteří se kdy objevili v Chotovinách na hrací ploše s
hokejkou v ruce. Jde o Petra Kozojeda. Vždy, když v této sezóně bylo potřeba, tak s
námi jel a pokaždé patřil vůbec k nejlepším hráčům na hřišti. Pro všechny v týmu je
skvělým vzorem, jak po stránce herní, tak po té lidské. A ten zlatý hattrick je tak trochu
věnováním právě jemu, protože on stál u zrodu florbalu v Opařanech a dodnes nese
jeho prapor směle dál! Myslím, že budu mluvit za všechny v týmu, když řeknu prostě
a jednoduše: "Díky Kozle “.
Martin Kaspřík, hráč týmu

		Mrníci					
Opařany
Fbk Planá n. Lužnicí
Delfíni Tábor
Rychlá rota Tábor
Sokol Sudoměřice
Draci Chotoviny
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1
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Celkové pořadí šesti nejlepších týmů v TFBL
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4.
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Body
24
19
18
15
12
1

Minulé pořadí
1.
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Tým A
Jarní část soutěže jsme zahájili 23.3. zápasem v Kovářově. V jedenácti doposud
odehraných kolech jsme 4x zvítězili s týmy Božetic, Putimi, Chyšek, Králové Lhoty.
Remízovali jsme s týmy Chotovin a Sepekova a prohráli s týmy Kovářova, Hradiště,
Mladé Vožice, Kluky a Větrov.
Celkem po 24 zápasech ročníku 2018/2019 jsme nyní na 11. místě. Čeká nás ještě
zápas v Dolním Bukovsku a poslední domácí zápas v sobotu 15.6. od 16,00 hod s
Mirovicemi (pokud nebude jiný termín nařízený KFS).
Konečná tabulka sezóny 2018/19

Tým
Jarní část soutěže jsme zahájili 7.4. v Božejovicích. V devíti doposud odehraných
kolech jsme 3x remizovali s týmy Sudoměřic, FC Míč, Božejovic, jedno kolo bylo volno
a 5x prohráli s týmy Božejovic, Borotína, HD2D, Radětic a Sudoměřic.
Celkem po 17 zápasech ročníku 2018/2019 jsme na 7.místě. Čeká nás jen poslední
domácí zápas v sobotu 8.6. ve 13 hodin s FC Míč.
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OP žáci

Na

V letošním ročníku 2018/2019 jsme pro nedostatek hráčů museli vstoupit do již
osvědčeného společenství Dražice-Řepeč/Opařany, kam se připojila ještě Bechyně.

Ně
ob

Tým starších žáků společenství Dražice-Řepeč/Opařany v pátek 31.5. vítězstvím
nad Sokolem Sezimovo Ústí zakončil vítěznou cestu Okresním přeborem. Tento tým
v soutěžním ročníku nepoznal hořkost porážky a bez ztráty jediného bodu vyhrál
celou soutěž. Dominanci hráčů dokazuje celkové skóre 115:7 a v tabulce střelců gólů
obsadili hráči první čtyři místa.
Nejlepším střelcem byl Filip Cícha, následován Alešem Kellnerem, Patrikem
Machartem a Liborem Tupým. Tato čtveřice nastřílela během sezóny 91 gólů. Ze
17členného týmu se na vstřelení 115 gólů podílelo 12 hráčů, což ukazuje střeleckou
sílu celého týmu. Na druhou stranu si také zaslouží pochvalu hráči hrající v obranných
řadách za pouhých 7 obdržených gólů z 18 odehraných soutěžních zápasů.
Náš klub reprezentovali hráči: Filip Ručkay, Adam Kadlec a Šimon Douda
Konečná tabulka sezóny 2018/19
Pořadí

Družstvo

Výhra

Remíza

Prohra

Skóre

Body

1

Dražice Řepeč / Opařany

18

0

0

115:7

54

2

Sokol Sezimovo Ústí

10

0

8

32:34

27

3

Planá nad Lužnicí

7

0

11

44:70

23

4

Černovice

1

0

17

23:103

4

Tupý Pavel, trenér
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Pouťový fotbálek

Na

Na pouťovou neděli 19.5. nám vycházelo volno, a proto se domluvili fotbalisti a
Bezkurťáci, že se utkají proti sobě. Sešel se dostatečný počet hráčů, zahráli si i bývalí
fotbalisté, a to jak v týmu fotbalistů, tak tenistů. Zápas si užili i diváci, kteří se sešli
také v hojném počtu. I když úplně nešlo o výsledek, ale veselý zápas a příjemná setkání,
všichni to odehráli s velkou chutí a nasazením.

Ně
ob

Vítězně vyšli z utkání Bezkurťáci.

Pozvánka
Děkujeme všem našim příznivcům za podporu při utkáních a těšíme se na Vás při
pravidelném prázdninovém turnaji Memoriálu Josefa Vakoče, který se bude konat
3.8.2019
Letos to již bude 17. ročník (tj. 16. výročí úmrtí) Memoriálu Josefa Vakoče, více najdete
na našem webu http://www.skslovanoparany.cz/memorialy-josefa-vakoce/
Milan a jitka koktanovi
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14
X

Nové Dvory – Kovárna

X

X
X

Hodušín – u hřbitova

Oltyně – na parkovišti

XX
X

XX
X

Olší – na návsi
Olší - hájovna

X

X

X
X

XX
X

X
X
X
X
XX
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

BAREVNÉ SKLO

Skrýchov u Opařan – KD
Skrýchov – bytovka 25

PET + PLASTY
XX
X
X
X
XX
X
X
X
X
X
X
X
X
X
XX
X
X
X
X

NÁZEV STANOVIŠTĚ

Mikeš 181
Prodejna Malinka
Štecher 328
Čerpací stanice PHM
JEDNOTA
Prodejna Eiselt – pod DPL
Bytovka 317
Základní škola
Hřbitov Opařany
Bytovka 230
Prodejna Anderlová
Jelínek 334
Kášovka – trafo – 222
Kášovka – autobus.zast.
Smětáková 260
Sosniny (Karhanov)
DPN - dílny
Podboří – u prodejny
Podboří – Kolář 38

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

PAPÍR

X

X

X

X

X

X

X

NÁPOJOVÉ
KARTONY

X

X

X

X

X

X

X

X

KOVY

X

X

X

ODĚVY

X

X

X

X

X

X

X

X

KUCHYŇ. OLEJ A
TUK

KUCHYNSKÝ OLEJ A TUK – barva černá: zde se ukládají kuchyňské oleje a tuky v uzavřených plastových obalech (např. PET 2 litry)

ODĚVY – bílá barva: veškeré neznečištěné oděvy, textil a obuv

KOVY – hnědá barva: drobné plechovky, menší kusy kovu apod.

NÁPOJOVÉ KARTONY – oranžová barva: do těchto kontejnerů se ukládají krabice od džusů, mléčných výrobků, vína podobně. Jsou to krabice z materiálu složeného z několika vrstev (papír, hliníková fólie,
plastová fólie), tzv. tetrapak.

PAPÍR – modrá barva: do těchto kontejnerů patří noviny, časopisy, reklamní letáky, papírové obaly, kancelářský papír, sešity. Krabice je potřeba rozložit – šetří se tím místo v kontejneru. V žádném případě
sem nepatří mokrý, mastný anebo jinak znečištěný papír.

BAREVNÉ SKLO – zelená barva: do těchto kontejnerů se odkládají skleněné lahve od nápojů, skleněné nádoby a tabulové sklo. Žádná z těchto komodit nesmí být znečištěna nebezpečnými látkami.
V žádném případě sem nepatří porcelán, keramika, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.

PET + PLASTY - žlutá barva: do těchto kontejnerů se ukládají PET lahve od nápojů, plastové nádoby a lahve, kelímky od jogurtů, krabičky od pokrmových tuků, sáčky, fólie,výrobky z plastů, polystyren.
V žádném případě sem nepatří plastové trubky a podlahové krytiny.

OPAŘANY

OBEC

Stanoviště kontejnerů na separovaný odpad – STAV K 1. červnu 2019
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stovky grafických návrhů zdarma - tvorba grafiky online - kalkulace tisku online

pos

Vyžádejte si i vy svých 1000,- na www.funprint.eu

kalendáře

visačky

pozvánky

plakáty
krabičky brožurykrabice
na víno
skládačky

knihy

letáky samolepky

poznámkové bloky

vizitky

pohlednice

obaly
odnosky

tiskové služby pro firmy, školy, státní správu a každého z nás

Plánované akce

Na

13.7.2019

-

Letní kino na střelnici (Ženy v běhu)

27.7.2019

-

Hawaiská párty

10.8.2019

-

Spolkový den obce Opařany

17.8.2019

-

Letní kino na střelnici

31.8.2019

-

Běh pro Hospic Jordán

Podrobnosti k výše uvedeným akcím budou zveřejněny na webových stránkách obce
Opařany - www.oparany.cz a dále pak na vývěskách v obci.

Upozornění na splatnost poplatku za odpad
Upozorňujeme, že dnem 30. června 2019 končí splatnost poplatku za komunální
odpad za rok 2019.

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 září 2019 a
uzávěrka je 6. září 2019. 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.
Realizace: www.funprint.eu.
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