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Milí čtenáři,
zdravím vás v předvánočním čase, ne však ze
stránek zpravodaje.
Podzim znova ovládl koronavirus a zamezil
všemu, na co jsme byli dříve zvyklí a na co
jsme se těšili. Jen málokterá akce se
uskutečnila ještě před nástupem vládních
opatření. Nekonal se výlet do divadla,
neproběhlo ani plánované představení
ochotnického souboru, nemohlo být setkání
seniorů, zrušeny byly plesy i besídky.
Betlémské světlo svítí v osamocených
lucernách, kde si od něj opatrně můžete
připálit a odnést světýlko naděje na lepší
zítřky. Dokonce i Silvestr bude bez
společenských událostí. Důležité je, aby byl
bez nemocí a smutných příběhů.
Kvůli všem nejistotám a změnám se, nehodí
vydávat zpravodaj v plném rozsahu. Zůstanu
jen u krátkých zpráv a budu doufat, že jarní
zpravodaj bude čím vyplnit.
V průběhu roku se přes neplánované
koronavirové zádrhele podařilo dokončit
všechny plánované akce. Není třeba je znovu
zmiňovat. Psala jsem o nich již vícekrát a
v terénu jsou k vidění. Pozitivní je skutečnost,
že na jejich realizaci obec získala množství
dotačních prostředků, a tak je obecní účet
stále v dobré kondici pro příští investování.
Jistě vám neuniklo poslední letošní zasedání
zastupitelstva, které schvalovalo rozpočet a
s ním mnoho plánů na rok 2021 a ve výhledu
i na dva další roky. Netvrdím, že všechno
stihneme, ale ve stávajícím obměněném
obsazení úřadu se pokusíme zajistit maximum.
Za všechny akce zmíním následující:
Opařany
• Zpevněná komunikace Úvoz - byl
dokončen projekt, řeší se stavební
povolení, bude podána žádost o dotaci
z prostředků Jihočeského kraje.
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Chodník podél hlavní silnice od pily do
centra – bude se řešit možnost podání
žádosti o dotaci ze SFDI.
Projektová činnost pro přípravu nové
tělocvičny – byl schválen výběr
dodavatele, práce na projektu potrvají
déle než rok.
Projektová činnost pro akci Revitalizace
centra Opařan – byl vybrán dodavatel,
bude řešena veřejná zeleň, autobusový
terminál, dopravní řešení před
samoobsluhou, retence dešťových vod.
Chodníky na hřbitově – byl dokončen
projekt, bude zjišťována možnost dotací.
Oprava hřbitovní zdi – bude znova
požádáno o přiznání dotace z prostředků
Jihočeského kraje.
Probíhá projektová činnost v souvislosti
s potřebou udělat nový povrch
komunikace od hospody ke kostelu
a s tím vyřešit zatím neopravený úsek
kanalizace a připravit projekt chodníku
od zdravotního střediska k zrcadlu.

Podboří
• Kanalizace a ČOV – práce byly zahájeny
v září a potrvají do poloviny dalšího roku.
• Demolice objektu Jednoty – byl
vysoutěžen dodavatel, akce by měla
proběhnout v červnu 2021, aby
nekolidovala se stavbou kanalizace
a zároveň příliš neomezovala pohyb
v centru v době prázdnin.
• Vodovod – čeká se na stavební povolení,
obec bude mít zájem žádat o dotaci,
podrobnosti zatím nejsou známy.
Oltyně
• V roce 2021 by měla být zahájena
projektová činnost ve věci
vodohospodářských inženýrských sítí.
Nové Dvory
• V roce 2021 by měla být zahájena
projektová činnost ve věci
vodohospodářských inženýrských sítí
a rekonstrukce návesní nádrže.
• Rekonstrukce Burčoviny a stavební
oddělení od Kovárny.

Skrýchov
• Přeložka kanalizace – v dubnu by měla
být zahájena dlouho slibovaná stavba.
Hodušín
• Rekonstrukce kaple sv. Jana Nepomuckého II. etapa – restaurátorské práce,
omítky, drenáže.
Olší
• Dům hasičů se dočká dalších drobných
úprav pod taktovkou Slávka Kotrby.
• Obec jedná se společností E.ON
o možnosti uložit na návsi kabely do země
a zachránit tak návesní lípu před dalším
ořezáváním části větví, které se dostávají
do kolize s nadzemním vedením.
V rozpočtu je pomýšleno i na další opravy
a investice, nechci vás nudit jejich soupisem.
Pokud se bude dařit jejich příprava, budete
o nich postupně informováni. Za rok budou
některé z nich již hmatatelné.

Jsme na konci roku 2020. Všude přítomná
hrozba nákazy a stálá omezení volnosti
a možností způsobují pochmurnou náladu.
Zkusme věřit, že Vánoce budou ladovské, bílé,
třpytivé a že procházky promrzlou krajinou
vrátí radost do běžných dnů a média najdou
nová témata. Jedno milé téma už televize
objevily. Je jím „vesnice andělů“ – Nové Dvory
u Opařan. Vánočně vyzdobená víska stojí za
návštěvu. Jiná je ve dne, jiná večer při svitu
svíček a lamp. Nenechte si Vánoce ve Dvorech
ujít, máte to za humny.
Nemohla jsem vám popřát při předvánočním
setkání na návsi, tak alespoň touto cestou:

Krásné, bílé a poklidné Vánoce
a nový rok prožitý ve zdraví
vám za všechny zaměstnance obce
přeje
Andrea Rucká, starostka
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