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PODBOŘÍ, SKRÝCHOV U OPAŘAN
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Opařany mají zásluhou všech občanů,
kteří respektují omezení plynoucí z vládních usnesení, naději na klidný průběh
nouzového stavu. Velký dík patří těm, kdo
se starají o zabezpečení základních potřeb
občanů, a také dobrovolníkům, kteří se
hlásí, že v případě potřeby vypomohou,
i všem švadlenkám.

Žijeme v jiném světě. Proměna byla rychlá,
nečekaná. Nečekaná především proto, že
dopadla na všechny bez výjimky. Hltáme
informace, šijeme roušky, pomáháme
druhým nebo naopak pomoc potřebujeme.
Čekáme a doufáme. Doufáme, že to brzy
přejde, že nás to nepotká, že to nepotká
naše blízké a že si v létě užijeme opravdové prázdniny, setkávání a výlety. Třeba se
v květnu potkáme na pouti…
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Obec doporučuje seniorům omezit
pohyb v místech se zvýšenou koncentrací
lidí a nabízí pomoc při zajištění nákupů
základních potravin, drogerie, hygienických
potřeb či vyzvednutí nezbytných léků. Pro
zajištění této pomoci volejte telefonní číslo
starostky 724 180 882.
Stálé spojení s Hasičským záchranným
sborem Jihočeského kraje a s Krizovým
štábem ORP Tábor dává obci jistotu
důvěryhodných informací o vývoji nákazy na
Táborsku.
Prosíme, neověřeným informacím nevěřte
a nepodléhejte!
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Milí čtenáři,
potkáváme se nad zpravodajem v novém
provedení. Nebyl to záměr. Je to důsledek
změny elektronického prostředí, ve kterém
zpravodaj vzniká, a výsledek spolupráce
s grafičkou. Věřím, že se vám bude dobře číst.
Začátek roku je obdobím statistického
bilancování roku předešlého, ale také obdobím,
kdy je třeba definitivně rozvrhnout akce
naplánované k letošní realizaci. V lednu jsme
se věnovali podáním žádostí o krajské dotace
a také úpravě kanceláře matriky. Ta se, bohužel,
kvůli špatnému stavu stropu protáhla více
než bylo možné předpokládat, a tak je na
místě poděkovat klientům úřadu za trpělivost
a shovívavost k nastalým omezením provozu.
Ještě jednou je v letošním roce budu žádat
o pochopení, a to v době okolo Velikonoc, kdy
proběhne částečná rekonstrukce horního patra
a úředníci budou provizorně obývat Spolkovou
místnost, popř. čerpat dovolenou.
V únoru byla podána žádost o dotaci na
I. etapu celkové rekonstrukce kaple sv. Jana
Nepomuckého v Hodušíně. Předmětem této
akce je oprava krovu a střechy. Pokud vyjde
předpoklad, bude mít památkově chráněná
kaple do zimy novou střechu z pálených
bobrovek. Únor byl také nejzazším termínem
pro výběr zpracovatele Lesního hospodářského
plánu pro období 2021–2030. Smlouva o dílo
byla uzavřena s LESPROJEKTEM Stará
Boleslav s.r.o. Výběrové řízení proběhlo také
ve věci Opařany, střed – veřejné osvětlení.
Akci spustíme bezprostředně po pouti. Bude
se jednat o výměnu osvětlení od centra obce
směrem k písecké křižovatce, a to v souběžných
trasách - podél hlavní i v Úvozu. Ve stejný
čas a ve stejném místě bude E.ON ukládat
kabely do země. Obě akce budou koordinovány
a obyvatelé dotčení stavbou budou průběžně
informováni.
Další, čemu jsme se v únoru věnovali
byla vstupní jednání k projektu vodovodu
pro Podboří. Proběhlo setkání vlastníků
napojitelných nemovitostí a postupně se rýsuje
trasa vedení hlavního řadu i přípojek. Snad

se Podboří v dohledné době dočká i kanalizace. Jako dárek pod stromeček přišla před
vánočními svátky z Ministerstva zemědělství
informace, že máme do konce května předložit
smlouvu s vybraným dodavatelem stavby
kanalizace a čistírny odpadních vod, proto
nyní probíhá výběrové řízení, abychom splnili
podmínku a nezmařili naději na zisk dotace.
Byla podána žádost o dotaci z IROP
na výstavbu dlouho slibovaného chodníku
v Opařanech kolem pomníku směrem ke
zdravotnímu středisku. Třeba se letos podaří
navázat na loňské práce a zpříjemnit pohyb po
místní komunikaci. Dokončují se projekty pro
stavební povolení pravostranných chodníků
podél hlavní komunikace Tábor–Písek. Na ty
se pokusíme žádat v dalších výzvách. Budeme
se muset také dále věnovat přípravě chodníku
a parkoviště u hřbitova. Nemáme dořešené
majetkové poměry, a proto vznikla prodleva.
Nebojte se, nebyl zapomenut.
Již dříve byla zmiňována potřeba nové
tělocvičny. Odevzdané studie jsou stále
k dispozici k nahlédnutí v místní knihovně,
ale zastupitelstvo se postupně přiklání k práci
předložené Ateliérem M1, který tělocvičně
dává podobu venkovského stavení se sedlovou
střechou. Ještě budou nad studií probíhat
jednání, než bude možné rozhodnout o dalším
postupu. Ráda bych ale už v dalším zpravodaji
psala, že začínáme projektovat.
Začátek roku byl rychlý. Blíží se jaro.
Pomalu začínají přípravy na Velikonoce, ale
v době nouzového stavu nelze odhadnout, jaké
budou. Letos nejspíš méně společenské. Kvůli
preventivním opatřením proti šíření koronaviru,
je nutné omezit setkávání, a tak zbude více času
na zahrádku a okolní přírodu. Kdo se projde do
Nových Dvorů, může už nyní obdivovat barevné
kraslice, zajíčky a kvetoucí petrklíče. Snad síla
jarního sluníčka přemůže nemoci a vrátí nás
k radostem všedního dne.
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— Andrea Rucká, starostka

ZPRÁVY Z ÚŘADU

Investice – Plánované akce

Odpady

Opařany
• Veřejné osvětlení podél hlavní komunikace
a v Úvozu (konec května–září)
• Chodník okolo pomníku v centru obce
(dotace IROP, srpen–září)
• Odpočinková stanoviště v lesích (dotace
SZIF, červen)
• Oprava hřbitovní zdi – dotace Jihočeského
kraje
• Oprava kapličky u kostela – dotace
Jihočeského kraje
• Parkoviště u hřbitova – dokončení projektu
• Tělocvična – zahájení prací na projektu
• Park před Jednotou – zahájení prací na
projektu

Zastupitelstvo před koncem roku
2019 schválilo ve vazbě na změnu zákona
o poplatcích nové znění obecně závazné
vyhlášky o odpadech, čímž došlo k navýšení
poplatku z dosavadních 500 Kč/os. na
550 Kč/os. Stejné navýšení se týká platby za
nemovitost k rekreačnímu využití. Zvýšení
platby je pro obec mírnou kompenzací stále se
zvyšujících nákladů na svoz a likvidaci odpadů.
Kdo sleduje situaci v oblasti dopadového
hospodářství, ví, že se komplikuje odbyt
tříditelných složek odpadů, především trh
s vytříděným papírem stagnuje.
Je na místě upozornit na skutečnost, že
platbu poplatku za odpady je nutné uhradit
do konce měsíce června. V opačném případě
se poplatník vystavuje sankci, která může být
vyměřena ve výši trojnásobku stanoveného
poplatku. Mnozí poplatníci se mylně domnívají,
že na platbu budou upozorněni složenkou.
K tomu v minulosti docházelo po termínu
splatnosti. Nynější znění obecně závazné
vyhlášky nastavené dle legislativních předpisů
a doporučení Ministerstva vnitra je k dlužníkům
nemilosrdné. Tak pozor na termín splatnosti!
Třídění odpadů je v obci na dobré úrovni.
Ne všichni jsou však schopni pochopit nastavená pravidla. Kvůli nechápavým byla zrušena
stanoviště pro odkládání nespotřebovaných
kuchyňských olejů. Popelnice rozmístěné pro
likvidaci olejů a tuků byly plněny směsí všeho,
co se nevešlo jinam. Obec tak byla nucena
doplácet za dotřiďování a likvidaci nevhodně
umístěného odpadu, a tak zavedla popelnici na
oleje u vjezdu do sběrného dvora. Jinde nelze
oleje odložit. Zkuste to respektovat!

Podboří
• Kanalizace a ČOV – dotace MZe
(září – zahájení realizace)
• Zastřešené posezení u Kasína – dotace
Jihočeského kraje (červen)
• Vodovod Podboří – zpracování projektu
(únor–leden 2021)
• Demolice objektu Jednoty
Oltyně
• Cesta na Řepeč – dotace Jihočeského kraje
• Úprava výsadeb na návsi
• Osazení měřiče rychlosti – dotace
Jihočeského kraje (červen)
Nové Dvory
• Dětské hřiště
Skrýchov
• Oprava kanalizace
• Osazení měřiče rychlosti – dotace
Jihočeského kraje (červen)
Hodušín
• Oprava střechy kaple sv. Jana
Nepomuckého – dotace Ministerstva
kultury (září)
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Sběr železného šrotu
Překáží vám doma staré železo?
SDH Opařany pořádá celoroční sběr železného
šrotu. Šrot vhazujte do označeného kontejneru
před hasičskou zbrojnicí.
Tradiční dubnový sběr šrotu zůstává
zachován v termínu 24. 4. 2020.

Obecní hřbitovy
Obec Opařany je provozovatelem dvou
veřejných pohřebišť – hřbitovů v Opařanech
a Hodušíně. V současné době má obec ve
správě přibližně 700 hrobových míst, která
pronajímá občanům na dobu 10 let v Hodušíně,
resp. 12 let v Opařanech. V letošním roce končí
platnost většiny nájemních smluv na hrobová
místa v Hodušíně, a je proto třeba uzavřít
smlouvy nové a uhradit nájemné na dalších
10 let. V Opařanech končí v tomto roce platnost
pouze několika desítek smluv a nájemci o tom
budou včas informováni.
Rada obce Opařany schválila nový
ceník za nájem hrobového místa a za služby
s nájmem spojené, který bude k dispozici na
webových stránkách obce. K tomuto kroku se
rozhodla po více než 15 letech s přihlédnutím
k nárůstu cen pohonných hmot, mezd zaměstnanců i dalších nákladů a vzhledem k plánovaným investicím (oprava hřbitovní zdi, budování
chodníku, revitalizace veřejné zeleně).
Do léta letošního roku vstoupí v platnost
nový Řád veřejných pohřebišť v takové podobě,
aby byl v souladu s novelou zákona č. 256/2001
Sb. o pohřebnictví. Řád upravuje práva a povinnosti provozovatele pohřebiště a nájemců
hrobových míst, podmínky pronájmu hrobů
či pořádek na pohřebišti. Po schválení bude
zveřejněn na vývěskách obou hřbitovů a na
webu obce.
Zákon o pohřebnictví a řád pohřebiště
ukládá nájemcům hrobových míst řadu povinností. Dovolujeme si upozornit zejména na tyto:
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Vybudování hrobového zařízení (náhrobku
apod.) a jeho úpravy je možno provádět pouze
se souhlasem provozovatele.
• Nájemce hrobového místa má povinnost
hlásit ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných ostatků alespoň den předem
provozovateli pohřebiště, který má ze zákona
povinnost vést evidenci zemřelých, jejichž
ostatky jsou v hrobu uloženy.
• Otevřít hrob je možné jen s povolením provozovatele a majitele hrobového zařízení.
• Přemisťování lidských ostatků je možné
pouze na základě písemné a odůvodněné
žádosti nájemce a a po písemném souhlasu
provozovatele pohřebiště. K žádosti je nutno
doložit písemný souhlas osob blízkých (dle
§ 114 odst. 1 občanského zákoníku) a úmrtní
list zemřelého, v odůvodněných případech
také souhlas krajské hygienické stanice.
Informace o platnosti nájemních smluv,
možnostech pronájmu hrobového místa
apod. vám rádi poskytneme na obecním úřadě
v Opařanech nebo na referent@ou.oparany.cz.
— Marta Diartová, referentka OÚ
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Zprávičky z knihovny Opařany
• Knihovna bude v roce 2020 hospodařit s 80
tisíci na nákup knih a časopisů.
• Knihovna má vlastní webovou stránku:
https://knihovnaoparany.webk.cz/.
• Knihovna využívá remitendy časopisů,
zvláště dětských, kdy může nabídnout dětem
vícero časopisů.
• Aktuálně odebírá Květy, Táborsko, Týden,
Vlastu.
• Knihovna přijímá tipy na nové knihy i od
čtenářů.
• Knihovna bude pokračovat v nákupu doporučené četby pro děti ze ZŠ i středoškoláky.
• Knihovna podporuje čtenářskou gramotnost
od nejútlejšího věku, nejmladšímu evidovanému čtenáři jsou 3 roky.
• Nejoblíbenější knihou pro děvčátka je Ledové
království, následuje Prasátko Peppa. Chlapci
dávají přednost knihám o dinosaurech
a traktorech.
• V březnu se měla uskutečnit akce Už jsem
čtenář. Akce byla určena pro registrované
čtenáře MŠ a 1. stupně ZŠ. Z důvodu
koronavirové epidemie se uskuteční později.
— Iva Ťoupalová
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Informace ze SMOOT
— novinky z Tábora
Obec Opařany je dávným členem
Svazu měst a obcí okresu Tábor (SMOOT).
Na posledních setkáních výboru se řešily
novinky v přepravě cestujících v MHD na trase
Tábor-Sezimovo Ústí-Planá nad Lužnicí. Do
autobusů MHD COMETT zavedl označovače
jízdenek vybavené platebním terminálem pro
bezhotovostní platby jízdného. Toto zařízení
je v modré barvě, zatímco ostatní označovače
jízdenek jsou standardně oranžové. Nadále
lze zakoupit papírové jízdenky nebo využít
SMS a SEJF jízdenky. V současné době platí
mimořádná opatření, přičemž je možné využít
MHD zdarma.
Od dubna by měly v Táboře probíhat
stavební práce na dalším úseku Budějovické
ulice. Dojde k razantním dopravním opatřením.
MHD bude mít upravený jízdní řád, linkové
autobusy budou jezdit k nádraží mostem
přes Jordán, k poliklinice nebude možný
přístup jinak než pěšky atd. Město Tábor žádá
návštěvníky o pochopení. Na řidiče apeluje,
aby neodstavovali svá auta mimo vyhrazená
místa, nezpůsobovali tak ucpání dopravních
tras a nezamezili průjezd složek záchranného
systému. Jedná se o komplikovanou stavbu
v náročných podmínkách a je potřeba ji
zvládnout pokud možno do listopadu a bez
navazujících problémů.
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Exkurze v Líbeznici
V návaznosti na vybranou studii multifunkční
tělocvičny v Opařanech vznikl nápad
absolvovat návštěvu realizované haly
v Líbeznici u Prahy, kterou navrhoval také
Atelier M1 architekti s. r. o.
14. 2. vyrazili zastupitelé na návštěvu
Líbeznice ve složení: Andrea Rucká, Oldřich
Sadil, Michal Dončuk, Lubomír Baláž, Milan
Kodad a odborný dohled Milan Kodad ml.

V Líbeznici nás vřele přivítal starosta
Martin Kupka, který je mimo jiné poslancem
a místopředsedou ODS. Společně s ním, se
nám věnoval i správce haly, který odpovídal na
technické dotazy. Zajímalo nás hlavně řešení
a funkčnost vytápění a odvětrávání stavby, kde
není projektována vzduchotechnika (klimatizace) a větrání je zajištěno komínovým efektem.
Toto řešení je výhodné zejména z ekonomického hlediska. Dostali jsme spoustu odpovědí
a načerpali inspiraci pro opařanský projekt.
Na konec exkurze došlo i na posezení
u kávy v kavárně líbeznické haly a na rozhovor
s panem starostou nejen na téma projektu.
27. 2. proběhlo veřejné projednání
ideové studie opařanské tělocvičny se
zástupcem Ateliéru M1 v základní škole
v Opařanech. Početné zastoupení občanů, kteří
přispěli spoustou podnětných názorů, bylo
přínosem pro úvahy nad detaily řešení ve fázi
projektování.
— Oldřich Sadil, místostarosta
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KULTURA

Třináctka Opařany informuje
Třináctka Opařany má nového kapitána.
V listopadu loňského roku převzal kormidlo
Třináctky Miroslav Kyrian – Kiri. Jeho
zástupkyní a pravou rukou se stala Adéla
Selnarová – Adulí.
V sobotu 22. 2. 2020 úspěšně proběhl
již 5. Skautský ples v Opařanech. Tématem
letošního plesu byla „černá a bílá.“ O předtančení se postarali pánové jako Muži v černém,
o půlnoci předvedly svou černobílou taneční
variaci dámy. Nechyběla tombola, ani tradiční
hymna Třináctky a všem to v černobílé opravdu
slušelo.

LEDEN–BŘEZEN 2020

Hned týden poté v sobotu 29. 2. 2020 se
sešla celá Třináctka na 3. ročníku memoriálu
otců zakladatelů Tipa a Melouna na tzv. TiMe.
Na skautské základně v Jistebnici skauti
bojovali o záchranu království. Neodradila
je ani zima ani čerstvě napadlý sníh. Díky
nadšení a spolupráci všech poddaných se
podařilo odvrátit hladomor, povodeň i morovou
ránu a království bylo zachráněno. Vděčný
pan král se neváhal se všemi podělit o svůj
královský poklad. Krásný společný den zakončil
slavnostní oheň.
Mimořádná opatření související s vážnou
epidemiologickou situací vedla organizaci
Junák – český skaut, tedy i Třináctku Opařany
k rozhodnutí, že od 11. března do odvolání byla
pozastavena veškerá běžná skautská činnost.
Věříme, že ne na dlouho a že se brzy budeme
moci opět potkávat v našich skautských
klubovnách na družinových schůzkách,
výpravách či vodáckých výcvicích na Lužnici.
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Maminky ČSŽ Opařany
Karneval v Opařanech
Maminky nenechaly nic náhodě a sotva
rok začal, ladily akce na novou sezónu. Tradičně
zahajovaly dětským karnevalem. Hospoda
praskala ve švech, kouzelník tahal kouzla
z rukávu a muzika hrála vesele. Princezny,
princové i další masky tančily v doprovodu
rodičů až do večerních hodin.
Masopust v Milevsku
I Maminky se zúčastnily milevského
maškarního průvodu a bylo to super. „Velké
poděkování patří rodině Hantáků za to, že
nás podpořili a nenechali nás v tom samotné.
Děkujeme a těšíme se na příští rok.“

Hasičský ples
Tradiční hasičský ples se uskutečnil první
únorovou sobotu v restauraci Na Staré poště.
O zahájení plesu se letos postaraly
svým tanečním vystoupením děti z taneční
školy ATAK. Jako každý rok nechyběla bohatá
tombola. K tanci a poslechu po celý večer hrála
kapela K-club.
— Jana Kratochvílová
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ZPRÁVY Z NOVÝCH DVORŮ

Masopustní veselí v Nových Dvorech
15. února 2020 se konal již 37. Novodvorský
masopustní průvod. Během slunečného
sobotního dne navštívil stavení v Nových
Dvorech, Olší, Olší-nádraží, Hodušíně,
Skrýchově a Karhanově.

Průvodu se letos zúčastnilo 73 masek
a obchůzka stavení trvala od 9.00 do
18.30 hodin. Po výborné večeři na Kovárně ještě početná družina masek navštívila hasičský
ples v Orlově.
Velké poděkování patří milým lidem, kteří
nás ve svých domovech srdečně přivítali a štědře pohostili. Rok od roku jsou pokrmy a nápoje
rozmanitější a hostitelé si s nimi dávají více práce. Toho si masky moc cení.
Také děkujeme všem maskám za účast
a hlavně za to, že si na tuto tradici udělají čas.
Ono to není snadné být více jak 9 hodin na
nohou, zpívat a tancovat.
V sobotu 22. 2. 2020 se masky z Nových
Dvorů v počtu 26 zúčastnily průvodu
Milevských maškar. Určitě jsme se mezi ostatními spolky neztratili a sklidili jsme od přihlížejících diváků poklonu.
Je moc dobře, že bez rozdílu, zda jsme
v kostýmu nebo jsou z nás hostitelé, společně
udržujeme tradici masopustního veselí, které
k zakončení zimního času patří.

LEDEN–BŘEZEN 2020

S blížícími svátky Velikonoc je naše vesnice
opět vyzdobena jarními a velikonočními
dekoracemi. Přijďte se k nám podívat
a potěšit. Je to práce místních žen, které ve
svém volném čase připravují výzdobu pro
zpestření vesnice a překvapení pro návštěvníky Nových Dvorů.

9

ZPRÁVY Z OLŠÍ

Novinky z Olší
STALO SE: Jak již bylo zmíněno v minulém
čísle zpravodaje, proběhla koncem roku
rekonstrukce odtokové strouhy podél „hlavní“
silnice na návsi. Děkujeme obci Opařany za
tuto investici a firmě PL Beko za bezchybně
provedené stavební dílo, které je nejen
hezké na pohled, ale i plně funkční, o čemž se
můžeme přesvědčit v těchto deštivých dnech.
Voda z opraveného koryta přitéká do požární
nádrže úplně skvěle.
Koncem roku proběhl ve velkém sále
Domu hasičů již 15. ročník silvestrovského
turnaje v šipkách a o pár týdnů později,
18. ledna, turnaj ve stolním hokeji. Zde jsme
zaznamenali rekordní účast, a to 8 dětí a 9
dospělých. Děkujeme. Ač nerad, musím zmínit
i jedinou kaňku na celé akci. Rozmohl se nám
tady takový nešvar. Obě kategorie vyhrávají
neustále ti stejní hráči, a patrné je to především
u dospělých, kde máme za 5 let pouze jediného
vítěze. Datum konání příštího ročníku jim proto
asi budeme muset zatajit…
V únoru došlo k dokončení přeměny staré
váhy na malé NE-VÁŽNÉ interaktivní muzeum.
Na štít vážního domku byl nainstalován vážený
znak a interiér je nyní vybaven několika váhami,
kde si každý kolemjdoucí může zdarma on-line
zjistit svůj váhový koeficient, a ten samozřejmě
zapsat do Vážné knihy, jako to udělali například
masky z Nových Dvorů.

v Olší. Do dnešních dnů jsme odpracovali cca
3200 brigádnických hodin, nejen sekáním trávy,
ale i např. výstavbou víceúčelového hřiště,
zvelebením Hasičské zbrojnice, Hasičského
domu a jeho okolí, výrobou a údržbou laviček,
informačních tabulí atd. Myslím, že na sebe
můžeme být i trochu pyšní, že nám to vydrželo
tolik let a samozřejmě doufám, že to nadšení
a radost ze společné práce pro ten kousek
Země, kde žijeme, v nás zůstane ještě dlouho.
To vše má i ekonomický efekt. Z utržených
peněz za brigády financujeme např. nákup
a obnovu strojového parku, jako jsou sekačky,
křovinořez, motorová pila, hradíme spotřebu
elektrické energie v Domě hasičů, i vybavení
zde (stoly, židle, krbová kamna v malém
i velkém sále).
Závěrem bych si dovolil poděkovat všem,
kteří se na výše zmíněných projektech celých
20 let podíleli a popřát jim hlavně hodně zdraví.
— Všechny čtenáře a Olšáky především zdraví
Slávek Kotrba

STANE SE: V první polovině roku by mělo
dojít k výměně střešní krytiny na Domě hasičů, neboť ta již dosluhuje a na několika místech
do ní i zatéká. V rámci této akce budou instalována i dvě střešní okna. Dosud prázdné podkroví se tím prosvětlí a jeho úpravu, stejně jako
malé vylepšení již užívaných prostor v přízemí, bychom chtěli svépomocí realizovat do dalšího Setkání Rodáků, které je naplánováno na
rok 2023.
Také musím zmínit jedno, pro nás hasiče,
důležité jubileum. Letos je tomu už 20 let,
co vlastními silami udržujeme obecní plochy
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ZŠ A MŠ OPAŘANY

Ročníkové práce žáků základní školy
— Slavný prapradědeček
Každoročně žáci 9. třídy zpracovávají
ročníkové práce. Téma si vybírají podle
svého zájmu. Výběr témat bývá velmi pestrý.
V letošním roce mě velmi zaujala ročníková
práce naší žákyně Terezy Vlachové. Zabývá se
zde osobností svého prapradědečka Metoděje
Vlacha. Pro ilustraci připojuji úryvek z této
práce.

„Metoděj Vlach (1887–1957) je prvním
českým letcem, který letěl na letadle, které
sám vyrobil z vlastních materiálů. Protože pracoval u firmy Laurin a Klement jako dílovedoucí
v nástrojárně, vypůjčil si od této firmy motor,
který si pak sám upravil. Sestavil celkem čtyři
letadla, ale až to čtvrté dokázalo stabilně létat.
První veřejný let uskutečnil 8. listopadu 1912 na
letišti v Mladé Boleslavi. Letoun byl oceněn zlatou medailí na strojnické výstavě. Město nechalo Metodějovi postavit malý hangár. V roce 1914
musel bohužel se vším skončit, protože začala
1. světová válka a veřejné lety byly zakázány.
Kromě letectví se Metoděj Vlach věnoval i zlepšování závodních automobilů jako mechanik
několika úspěšných závodníků. V roce 1910 se
zúčastnil závodů v Egyptě . Tehdy pracoval jako
mechanik firmy Laurin a Klement. Rychlostí až
95 km/hod si dojel pro 1. cenu.

LEDEN–BŘEZEN 2020

Roku 1933 nastoupil k firmě Baťa ve Zlíně.
V roce 1936 navrhl, že by si firma Baťa mohla
začít sama vyrábět obráběcí stroje. Firma
návrh přijala, zakoupila u Tábora velkostatek
Velký Dvůr (136 ha). V červnu 1939 se začalo
se stavbou. Metoděj Vlach se roku 1941 stává
ředitelem těchto strojíren, známých pod
označením MAS.
Na jeho památku je od roku 1974 na jeho
rodném domě v Říkovicích u Přerova umístěna
pamětní deska, V Mladé Boleslavi vznikl
Nadační fond Metoděje Vlacha. Na místě, kde
Metoděj poprvé vzlétl, fond nechal postavit
jeho sochu.
V dubnu 2015 bylo slavnostně otevřeno
letecké muzeum Metoděje Vlacha. Každé dva
roky se zde konají dobové letecké dny. Nejbližší
termín je červen 2020. Po Metodějovi jsou
také pojmenovány dva dálkové vlaky: Praha–
Turnov a Praha–Mladá Boleslav. V roce 2015
dokonce vyšla poštovní známka s Metodějovým
letadlem.“
— Hedvika Dolejšová, Tereza Vlachová
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SPORT / KALENDÁŘ AKCÍ

Florbal – dívky II. a chlapci II.

Kalendář akcí

18. 2. 2020 a 20. 2. 2020 se naše dívky a naši
chlapci ze 4. a 5. třídy zúčastnili okresního
turnaje ve florbalu v hale v Sezimově Ústí.

Kulturní a sportovní akce se s ohledem na
mimořádnou situaci nekonají. Informace se
mohou v čase měnit, proto sledujte vývěsky
a web obce. Děkujeme za pochopení.

Sportovní hala TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí

Ve skupině dívek bylo celkem 9 družstev
a naše dívky obsadily krásné druhé místo. První
místo a postup do kraje jim překazilo družstvo
Chotovin, se kterým uhrály remízu, a tak
Chotoviny postoupily na skóre.
Ve skupině chlapců bylo také 9 družstev
a naši chlapci se umístili na čtvrtém místě.
Konkurence mezi chlapci je ale podstatně vyšší,
a proto i toto umístění je velice pěkné.
Oběma družstvům děkujeme za vzornou
reprezentaci školy a blahopřejeme jim ke
krásnému umístění. I nadále se budeme těšit
na další sportovní klání.

Plánované akce:
24. 4. 2020 Sběr železného šrotu
30. 4. 2020 Pálení čarodějnické hranice
16. 5. 2020 Dětská hasičská soutěž v Oltyni
23. 5. 2020 Hasičská soutěž – střelnice Opařany
25. 4. 2020 Čarodějnický průvod (Maminky)
30. 5. 2020 Dětský den (Maminky)
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