Kulturní akce, které se budou konat
Sokolský bál se bude konat 19. ledna 2019. Více informací bohužel nebylo v době
uzávěrky listů k dispozici.

Zimní Oplotské listy

Hasičský bál se uskuteční 9. 2. 1019 od 20:00. Hudebním večerem bude provázet skupina
Sekvence a nebude chybět ani bohatá tombola. Všechny občany zve SDH Oplot
Tradiční MDŹ se bude konat 9. 3. 2019 od 17:00 v sokolovně. Srdečně Vás zve Červený
kříž ve spolupráci s OÚ Oplot.
Ostatní informace
Místní prodejna
Otevírací doba prodejny COOP
Pondělí
7:00
14:00
Úterý
7:00
13:00
Středa
7:00 – 12:00 12:30 – 16:00
Čtvrtek
7:00
13:00
Pátek
7:00 – 12:00 12:30 – 16:00
Sobota
7:00
11:00
Neděle
Zavřeno

Od podzimu minulého roku je
zde opět otevřena prodejna
COOP Západočeského
konzumního družstva Plzeň. Za
chod prodejny je zodpovědná
Vlastě Holé

Cvičení a posilování vlastní vahou na OÚ
Přijďte si zacvičit každý všední den od 18:00 do zasedací místnosti OÚ. Během 35
minut spálíte všechna povánoční kila a zaplavíte tělo endorfiny a dobrou náladou. Každý
den posílíme a procvičíme jinou partii, aby tělo mělo dostatečný čas na regeneraci.
Cvičení je zcela zdarma.
Na setkání s Vámi se těší Jiřina Volerová

Slovo starostky:
Pro lepší informovanost občanů o plánovaných,
ale také o již uskutečněných projektech, jsme se
rozhodli předávat informace
-VÁM SPOLUOBČANŮM–
prostřednictvím listu, který právě držíte ve svých
rukách.
Nejdříve
bych
chtěla
jménem
členů
zastupitelstva vám všem, kteří jste se zúčastnili voleb,
poděkovat za projevenou důvěru. Další poděkování
patří bývalým zastupitelům a především bývalé
starostce paní Jitce Janečkové. V průběhu 8 let se
řádně starali o chod obce. Podařilo se jim získat řadu
dotací, které byly použity na zvelebení obce.
Nové zastupitelstvo si plně uvědomuje, že
legislativa České republiky je složitá, a to i na
komunální úrovni. Neustále přibývají nové zákony,
vyhlášky, nařízení, atd. Orientace v nich je dosti
problematická. Místo aby administrativní úkony
ubývaly, neustále narůstají geometrickou řadou. Skoro
celé zastupitelstvo a řada členů komisí se obměnila.
Všichni nastupují s určitými ideály, ale i obavami.
Snaží se co rychle proniknout do běžného chodu obce.
Budeme rádi, když své návrhy, připomínky,
rady, ale i nedostatky přijdete s námi prodiskutovat.
Nikdo z nás ani z vás neví všechno. Věříme, že pokud
bude snaha problémy řešit, řešení se najde.

Důležité informace
Poplatky za odpad
Vývoz 1x za týden: 2700 Kč
Vývoz kombinovaný: 2300 Kč
Vývoz 1x za 14 dní: 1800 Kč
Vývoz 1x měsíčně: 1000 Kč
Jednorázový vývoz: 100 Kč
Poplatky za psa
Pes: 50 Kč
Vybírání poplatků 17. 2. 2019
Od 14:00 – do 16:00 na OÚ
Úřední hodiny OÚ
PO 18:00 – 20:00
ST 18:00 – 20:00
Tel: 377 982 220

Datumy konaných veřejných zasedání:
31. října 2018 – ustanovující veřejné zasedání

Multifunkční hřiště:
Velmi diskutované téma naší obce je výstavba multifunkčního hřiště v areálu za
sokolovnou. Smlouva o dílo byla podepsána v listopadu 2018 se společností VYSSPA
Sports Technology s.r.o. Staveniště bude předáno zhotoviteli v okamžiku podání žádosti o
dotaci na MMR – podpora obnovy a rozvoje venkova. Dále bude požádáno o dotaci
z Plzeňského kraje (dotační titul: „Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce
2019“). Zvažuje se také o podání žádosti z dotačního titulu PSOV PK 2019 – projekty
obcí.
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Kulturní akce v obci
Informace z MŠ

Rozsvícení vánočního stromu, vánoční jarmark
Rozsvícení vánočního stromu se konalo 2. 12. 2018 od 16:00. I když nám počasí nepřálo,
sešli jsme se v hojném počtu. V místní kapli nejdříve vystoupily děti s místní mateřské
školy a následoval je sbor Přeštických flétniček. Pro všechny místní děti byla připravena
mikulášská nadílka. Zároveň probíhal vánoční jarmark.
Betlémské světlo
V neděli 23. 12. 2018 v dopoledních hodinách si mohli spoluobčané vyzvednout plamínek
Betlémského světla v místní kapli.
Novoroční pochod k pomníku
Fotky z akcí najdete na

I letos jsme pokračovali v tradici a uskutečnili
stránce
novoroční pochod k pomníku. Akce se zúčastnilo cca
50 spoluobčanů. Sraz byl jako vždy ve 14 hodin u
www.vodakhora.rajce.net
autobusové zastávky. Na konci náročného výstupu
na všechny čekal rozdělaný oheň s možností opéci si buřtíka. Podával se teplý čaj, svařák,
grog a pivo. Účastníci se postupně rozešli v 16 hodin. Tímto bych chtěla všem, kteří se
podíleli na přípravách poděkovat.
Za OÚ B. Hudová

Informace od SDH Oplot
SDH Oplot zve všechny členy i širokou veřejnost na výroční valnou hromadu
konanou 13. 1. 2019 v 16:00 v hostinci sokolovny. Dozvíte se na ní informace o činnosti a
aktivitách sboru za uplynulý rok 2018. Tento rok byl výjimečný konanými oslavami 130
let založení SDH. Soutěžní družstvo mužů se letos zúčastnilo rekordních 28 soutěží, ze
kterých si přivezlo nemalé úspěchy. Družstvo mladých hasičů se zúčastnilo 10 soutěží a
mimo jiné dokázalo zvítězit na halové soutěži v Oplotě nebo na noční soutěži v
Chlumčanech. Na konci srpna byl zakoupen do výbavy sboru nový požární automobil
Ford Transit z velké části hrazen z dotačních titulů Ministerstva vnitra a Plzeňského kraje.
Při konání memoriálu J. Paška a J. Hrdonky byl tento automobil slavnostně vysvěcen.
Další zajímavosti se dozvíte na samotné valné hromadě.
SDH Oplot zve všechny občany na tradiční hasičský bál, jež se uskuteční 9. 2. 2019
od 20:00. Hudebním večerem bude provázet skupina Sekvence a nebude chybět ani bohatá
tombola.
Za SDH Jan Čepický

V září 2016 uplynulo již 50 let, co se zemědělský útulek v Oplotě změnil na
mateřskou školu. Vedení mateřské školy bylo tehdy svěřeno paní Blaženě Burešové, která
zde setrvala více než polovinu existence samotné školy. Po ní nastoupila jako paní
ředitelka Jiřina Řezanková. Po jejím odchodu převzala vedení MŠ současná paní ředitelka
Hana Skalová. Mateřská škola Oplot od svého založení prošla mnoha změnami. Velmi
zásadní byla rekonstrukce v roce 1999, kdy prošla úpravami celá budova. Dalším
významným mezníkem pro MŠ Oplot byl r. 2003, kdy se stala samostatným právním
subjektem. Škola během celé své existence zažila časy, kdy dětí bylo nadpočet, nebo
naopak o ně byla nouze. Se všemi těmito situacemi, že se dokázala vypořádat, a to také
díky velké podpoře zřizovatele Obecního úřadu Oplot, a tomu vděčíme dodnes za to, že se
místní mohou těšit vlastní mateřské škole. Kapacita MŠ je stanovena na počet 20 dětí. Pro
tento školní rok je MŠ plně obsazena. V září 2018 nastoupilo 15 dětí, a na dalších pět se
těšíme po novém roce.
Každý rok škola pořádá podzimní akce pro rodiče a děti. Letos to byla akce „Recepty
z jablek či jiného podzimního ovoce“. Úkolem bylo společně se svým dítětem vybrat
oblíbený recept, přepsat jej a podělit se o něj s ostatními vyvěšením na určené místo v MŠ.
Samozřejmě i paní kuchařka vyzkouší recepty pro naše malé strávníky a jejich mlsné
jazýčky. Všem zúčastněným děkujeme.
Další akcí byla Adventní dílnička. Děti si se svými rodiči mohly vyrobit vánoční
hvězdu z kolíčků na prádlo a ozdobit dle vlastní fantazie jedlovou větvičkou, mašlí a
šiškami. Všechny výrobky byly velice vydařené.
Děti z MŠ se také podílely svým malým vystoupením při rozsvěcení vánočního
stromečku. Zároveň vyráběly i drobné vánoční předměty prodávané na Vánočním
jarmarku pořádaném školskou a kulturní komisí. Svými výrobky na jarmark přispěli i
další šikovní dobrovolníci z naší obce. Chceme jim touto cestou poděkovat za jejich
pomoc. Jako v předchozích letech tak i letos byl výtěžek z jarmarku věnován mateřské
škole na zakoupení hraček a výtvarných potřeb pro děti.
Další akcí byla mikulášská nadílka, kdy naší MŠ navštívil Mikuláš s čertíkem a
rozdali dětem plno dobrot.
Poslední akcí před rozloučením se starým rokem v mateřské škole bývá vánoční
besídka. Děti si připraví pásmo písní a básní z repertoáru, co se již naučily od začátku
školního roku, a završí jej vánočními písněmi. Tento rok se uskutečnila 13. listopadu.
Dopoledne bylo vystoupení věnováno hostům, kteří spolupracují nebo spolupracovali s
MŠ. Odpoledne své umění děti předvedly svým rodičům, prarodičům, sourozencům. Děti
si pro ně vyrobily vánoční zvonek jako malý dárek.
Mateřská škola má i své webové stránky „http://msoplot.uvadi.cz/“, na kterých jsou
nejen potřebné informace, ale i fotografie z dění školy.
Za kolektiv MŠ Černohlávková Vladislava
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