JARNÍ OPLOTSKÉ LISTY
Nouzový stav – roušky a nákupy
Vzhledem k nastalé situaci virové epidemie nabízí obec Oplot
Oplot zdarma látkové roušky.
Dále zajišťuje
uje pro naše seniory nákupy základních potravin. Zájemce prosíme o přihlášení
p
na
tel.č. 377982220 (OÚ) nebo na tel.č.
tel. 724165228 (starostka obce).. Roušky si budete moci
vyzvednout v úřední
ední hodiny v Po a St od 18 do 20 hodin nebo v termínu vyhlášeném obecním
rozhlasem. Nákupy budou rozvezeny domů.
dom
Obchod
Podle aktuálních informací je budoucí provozovatel místní prodejny stále mimo ČR
a tudíž se otevření
ení místní prodejny odkládá. O přesném
esném datu, kdy bude prodejna otev
otevřena, Vás
budeme včas informovat.
Očkování
hnout v sobotu 11. dubna 2020 od
Očkování psů mělo proběhn
9.00 hodin u autobusové zastávky. Vzhledem k nastalé situaci se
očkování odkládá na neurčito.
ito. O náhradním termínu budeme vvčas
informovat.
Provozování vodovodu v obci
Od 1. ledna 2020 byla zvýšena cena vodného na 75,75, Kč/m3
s tím, že Obec Oplot dotuje každý m3 30,30, Kč a spotřebitel platí 45, -Kč/m3. Toto navýšení
ceny vodného je jedno z mnoha důvodů,
d
proč se zastupitelstvo rozhodlo ukončit spolupráci
mezi obcí Oplot a společností
ností Kanalizace a vodovody Starý Plzenec a.s. Po vzájemné domluvě
dojde ke dni 31. 3. 2020 k ukončení
ení smlouvy o provozování vodovodu a kanalizace.
Od 1. 4. 2020 se obec stane samosprávcem a provozovatelem vodovodu a kanalizace pro
veřejnou spotřebu
ebu pod dozorem odborného zástupce pana Pavla Rady za Starého Plzence.
Doufáme a věříme,
íme, že tento krok bude efektivnější a ekonomičtější
jší pro celou naši obec.
Znak obce
Obec Oplot byla oslovena firmou ALERION s.r.o.
s.r.o v zastoupení heraldika
heraldik a vexilologa
pana PhDr. Zdeňka Kubíka s nabídkou vytvořit
vytvo obecní znak a vlajku.. Jelikož jsme jedna z mála
obcí v okolí, která tímto znakem dosud nedisponuje,
nuje, a Obec letos oslaví
777 let od svého založení, rozhodlo zastupitelstvo o pořízení
po
znaku. Jeho
konečnou
nou podobu práv
právě odsouhlasuje sněmovní
movní výbor. Znak a vlajku
s podrobným
m popisem uveřejníme v příštích
íštích oplotských listech.
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MDŽ
V pátek 6. března 2020 proběhla v místní sokolovně oslava MDŽ pod taktovkou ČČK
a Obecního úřadu Oplot. Účast byla hojná, každá z přítomných žen obdržela kytičku a malé
občerstvení. K tanci a poslechu zahrál a zazpíval pan Zdeněk Zapletal.
Za OÚ B. Hudová
Z činnosti ČČK Oplot
Blahopřály jsme v lednu paní Marii Hajžmanové k jejím
92. narozeninám. Zúčastnily jsme se novoročního pochodu
k pomníku padlých vojínů v lese za vesnicí, který pořádal OÚ
Oplot. Provedly jsme úklid u pomníku na návsi a kolem něho.
Dále pak naše místní skupina ČČK plánovala na sobotu
28. března 2020 ,,Valnou hromadu“ se zdravotnickou přednáškou
paní MUDr. Renaty Jirkové a přislíbeno byla také přednáška
pana PharmDr. Stáni Havlíčka s diapozitivy ze zdravotní mise
z ciziny, které se opět zúčastnil. Vzhledem k nastalé situaci se
valná hromada odkládá na neurčito. O náhradním termínu budeme včas informovat.
Dále naše místní skupina ČČK pořádá opět sběr nepotřebného ošacení a obuvi jak
dámského, tak pánského. Sběr bude pro Červený kříž a půjde pro potřebné. Věci dávejte do
igelitových pytlů nebo krabic a noste na Obecní úřad do zadní chodby. A to od 13. března do
konce dubna vždy ve všední den od 8hod do 15:30hod.
Těšíme se na brzké shledání se všemi
Za ČČK předsedkyně
Mašková Marcella
Z činnosti MŠ
Nový rok 2020 jsme začali připomenutím tříkrálové tradice. S písní a v převleku za Tři
krále děti navštívily paní kuchařku a paní účetní na OÚ.
Naším dalším dobrodružstvím byla vycházka do lesa. Sesbírali jsme pamlsky pro lesní
zvířátka a odnesli je do krmelce v lese. Cestou jsme plnili různé úkoly – poznávání stromů,
přeskoky přes lesní překážky (pařezy a klády), hod šiškami na cíl
a jiné.
V únoru jsme si užili masopustního veselí, kdy se děti přeměnily
v různé pohádkové a filmové postavičky. V tanci se točil
Spiderman, kouzelník, vojáci, mumie, nechyběla ani víla,
princezna, španělská tanečnice a velice oblíbená ledová královna
Elsa. Pro tanečníky bylo připraveno občerstvení a různé taneční
hry. Nakonec si děti mohly vylosovat tombolu.
Do naší oplotské školky zavítala dne 27. února paní Mgr. Červená z Městské knihovny
Přeštice. Přivezla nám knihu Hany Vítové „Květuška a tesařík“. Tuhle knihu jsme dostali
v rámci projektu MAS Aktivios. Pomocí příběhů Květušky a tesaříka se děti seznámí
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s obyvateli hmyzí říše.
íše. S touto knihou souvisí i výtvarná soutěž,
sout ž, do které se zapojíme svým
dílem, které bude vystaveno v knihovně
knihovn v Přešticích. Rovněž se zúčastníme besedy se
spisovatelkou této knihy.
V březnu
eznu vyrazíme za pohádkou Veselá pouť
pou - hosté Jů a Hele do KKC Přeštice.
P
V dubnu nás na tomtéž místě čeká
eká pohádka Obušku z pytle ven.
V dubnu také přijede
ijede do naší školky Divadlo Hra s pohádkou Pec nám spadla.
Začátkem
átkem dubna ppřivítáme rodičee na Velikonoční
Velikono
dílničce, kde si
budou moci vyrobit se svými dětmi
d
velikonočční dekorace.
Na květen
kv
chystáme překvapení
ekvapení pro maminky na oslavu Dne
matek.
Červnové
ervnové pond
pondělky
lky budeme jezdit na plavecký výcvik do bazénu SK
Radbuza Plzeň,
Plze kde byl zajištěnn náhradní výcvik kv
kvůli rekonstrukci
bazénu v Klatovech.
Fotografie i aktuální informace z dění
d ní MŠ m
můžete sledovat na
www.msoplot.uvadi.cz

Plánované akce MŠ Oplot se bohužel prozatím nemohou uskutečnit.
uskute
Za kolektiv MŠ
Černohlávková
ernohlávková Vladislava
Sokolský Bál
Sokolský bál jsme letos uspořádali
uspo
hned na začátku
átku plesové sezony, a to 11. 1. 2020. Na
rozdíl od loňského
ského roku jsme se rozhodli uspo
uspořádat bál modernějším způůsobem. Na návštěvníky
čekalo občerstvení v podobě míchaných nápoj
nápojů a moderně pojatá hudba. Samozřejmě
Samoz
nechyběla tradiční
ní bohatá tombola, dámská volenka a půlnoční
p
soutěžž v lukostřelbě
lukost
o hlavní
ceny z tomboly. Sešlo se cca 90 lidí, kteří
kte se přii poslechu a tanci bavili do
d časných ranních
hodin. Dle reakcí návštěvníků se bál vyda
vydařil,
il, a proto doufám, že nám lidé zachovají přízeň
p
i do
dalších let.
Pavel Žikeš
Vepřové hody
Letos jsme uspořádali
ádali již tradiční
tr
vepřové
ové hody, a to 18. 1. 2020
2020.
Po zkušenostech z předešlých let jsme oba vepříky
íky zpracovali na výrobu
řeznických výrobků a masa, jako produktu, jsme nechali minimum.
Sešlo se spousta zájemců o tyto produkty. Od otevírací doby se tvo
tvořila
ila
nekončící
ící fronta. Dobu strávenou ve frontě
front si Spousta návštěvník
vníků
zkrátila ochutnávkou produktů přímo
p
v hospodě.. Tato akce jako již
tradičně posloužila i k setkání kamarádů
kamarád a známých, kteříí se dlouho
neviděli.
li. Díky velkému zájmu bylo bběhem
hem pár hodin naprosto
vyprodáno a bohužel se nedostalo na všechny. Tento zájem nás těší
t ší a budeme v této
tét tradici
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pokračovat i v dalších letech. Zvláštní poděkování patří panu Josefu Hrdonkovi, jakožto
našemu řezníku a jeho dvěma šikovným pomocníkům, a to panu Romanu Klírovi a Milanu
Kubešovi a v neposlední řadě obsluze naší hospody.
Pavel Žikeš
Dětský maškarní bál
Tradiční dětský bál jsme uspořádali 9.2.2020 kam dorazilo asi
30 dětí v doprovodu rodičů a prarodičů, pro které bylo připraveno
občerstvení a odpoledne plné zábavy her při poslechu
reprodukované hudby. Děti se bavily a užívaly si odpoledne, které
jsme zakončili bohatou tombolou. Jelikož se jak v soutěží
i v tombole dostalo na všechny děti, odcházely spokojeně domů. Věřím, že
i v dalších letech se nám podaří uspořádat další akce pro děti.
Pavel Žikeš
SDH
V neděli 12. ledna jsme uspořádali výroční valnou hromadu, na které byla představena
činnost a aktivita sboru za uplynulý rok 2019. Na této valné hromadě mimo jiné proběhly volby
do výboru SDH na další volební období. V plesové sezóně v sobotu 8. února jsme uspořádali
tradiční hasičský bál. Jak jsme zvyklí i letos se těšil velké oblibě, čemuž odpovídá vysoká
návštěvnost cca 180 lidí. Pro návštěvníky byla připravena bohatá tombola obsahující cca 470
hodnotných cen a zábavný program v podobě vystoupení našich hasičů. Ti předvedli
vystoupení v duchu brazilského karnevalu á la Dan Nekonečný. V lednu a únoru jsme
pokračovali na probíhajících bouracích pracích v rámci rekonstrukce garáže budovy č. p. 11.
Tímto jsou naše práce ukončeny a stavba je předána odborné stavební firmě. Celkově jsme
brigádně odpracovali cca 40 h bouracích prací a odvozu stavební sutě vždy cca v počtu šesti
lidech. V polovině ledna jsme navštívili spolu se zástupci obecního úřadu pana Karla Hrdonku
v Domě klidného stáří v Žinkovech a mimo jiné mu popřáli k narozeninám. Dále jsme
uspořádali pro mladé hasiče hromadný výlet do bazénu v Klatovech. Ve čtvrtek 20. února
získalo pět našich dětí před zkušební komisí celkem sedm odznaků
odbornosti (5x preventista junior, 2x strojník junior). Tyto odznaky
jsou potřebné pro celoroční práci kolektivu mladých hasičů.
Družstvo mladých hasičů se od začátku roku zúčastnilo zatím
jedné soutěže a to v Dobřanech, kde obsadilo 7. a 18. místo z 27
soutěžních družstev. Další očekávanou soutěží pro MH byla naše
domácí halová soutěž, která se měla uskutečnit v sobotu 21. března
v prostorách budovy a areálu sokolovny. Avšak vzhledem k šíření
virové epidemie byla nařízením vlády tato akce zakázána.
Ing. Jan Čepický
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