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Duben 2022

Vážení spoluobčané,
jsou tomu dva roky, co do Česka pronikl covid a s ním i strach z dosud
neznámé nemoci. Lidé hromadně usedali k šicím strojům a vyráběli mnohdy
doslova na kolenou roušky na zakrytí úst a nosu. Dříve nikoho z nás ani
nenapadlo, že je možné v dnešní době sociálních a ekonomických jistot
dlouhodobě zavřít obchody, restaurace, dokonce i školy, zrušit kulturní
a sportovní život a bát se hovořit se sousedy bez respirátoru. A aby toho nebylo
málo, ke koronavirovému nebezpečí a s ním souvisejícím omezením veřejného
života i života jednotlivců se v současné době přidala válka na území Evropy.
Děje se něco, co si ještě nedávno nikdo z nás nedokázal představit ani ve svých
nejhorších představách. Bez ohledu na další vývoj bojů na Ukrajině už dnes
víme, že tato nesmyslná válka vyvolaná imperiálními nároky ruského agresora,
bude mít dopady na životy nás všech. Nicméně ani složitá situace v nedaleké
krajině nezastaví to, co již všichni očekáváme – JARO ! A s příchodem jara
nastal u nás v Oplotě čas nejen na rekonstrukce objektů i venkovních prostor, ale
i čas na pořádání různých akcí. Věřím, že na kulturu a sport nezanevřeme a že
po mnoha měsících koronavirových omezení si zase najdeme chvilku zapojit se
do aktivit, které naší obci dávají život.
V rámci možností přeje celé zastupitelstvo
obce Oplot všem spoluobčanům co nejvíce sil,
zdraví, štěstí, klidných chvil a dobrou jarní
náladu.

Z činnosti úřadu
První čtvrtletí každého roku je plné uzávěrkových prací a příprav na audit
hospodaření obce za uplynulý rok. A nebylo tomu jinak ani v letošním roce.
Audit hospodaření obce za rok 2021 proběhl v první polovině března. Závěrečná
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zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oplot obsahuje informaci, že
nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
Dále v současné době postupně probíhá plnění plánovaných prací, na které
naše obec získala koncem loňského roku dotaci. Nyní dochází k rekonstrukci
kuchyňky u společenského sálu, jsou již zakoupené pivní sety, a nové stoly
a židle do společenské místnosti jsou objednané (projekt: „Modernizace
společenského sálu v budově obecního úřadu”). Dále začínají práce na
vybudování koupelny pro budoucí byt v místní prodejně smíšeného zboží
(projekt: „Stavební úpravy za účelem změny užívání části objektu č.p.115“ – 1.
etapa). V průběhu jara a léta se bude plnit další z plánovaných úkolů - bude
probíhat revitalizace veřejného prostranství pod budovou OÚ a MŠ Oplot.
Plánovaná výstavba vodovodu a kanalizace je v současnosti v etapě čekání na
zveřejnění dotačních titulů v této oblasti. Prioritou pro tuto výstavbu je
samozřejmě získání finanční dotace. Současně probíhají ze strany paní starostky
intenzivní jednání s bankovními institucemi ohledně stanovení vhodných
podmínek pro získání a čerpání úvěru.
Samozřejmě, že i v letošním roce sledujeme nabízené dotační tituly za
účelem rozvoje a modernizace naší obce. Pár žádostí na finanční dotace pro
obec Oplot jsou v tuto chvíli ve fázi vyřizování.
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Zákaz ukládání stavebního odpadu v areálu
Dnešické zemědělské a.s. v Oplotu bez účasti p.
Kasala
V zimní listech 2021 jsme vás informovali o podmínkách ukládání
stavebního odpadu a zdůrazňovali jsme, co do tohoto druhu odpadu nepatří
– viz. článek:
Ukládání suti a střešních tašek v areálu Dnešické zemědělské a.s. v Oplotu
Žádáme občany, aby na určené místo v areálu Dnešické zemědělské a.s. ukládali
pouze stavební odpad (suť) a střešní tašky. V případě ukládání tohoto druhu
odpadu je potřeba nejprve kontaktovat buď pana Jaroslava Kasala nebo OÚ
Oplot, aby se předešlo situacím, že se zde objeví odpad, který sem vůbec
NEPATŘÍ, a to sanitární keramika (WC, umyvadla apod. a keramické obklady
a dlažby). Stavební suť se drtí a ne všechny materiály jsou vhodné do drtícího
stroje, aby nedošlo k jeho poškození. V případě, že bude opakovaně docházet k
ukládání tohoto odpadu bez nahlášení uvedeným osobám, popř. se zde bude
ukládat nepatřičný odpad, budeme nuceni zpřísnit podmínky. Prosíme
o dodržování doporučených stanovisek.
Jelikož se opakovaně v areálu vyskytuje odpad, který sem nepatří, neboť by
mohl poškodit drtící stroj, a to bez vědomí pana Jaroslava Kasala ani OÚ
Oplot, je od této chvíle zákaz samovolného ukládání veškerého
stavebního odpadu. Suť bude možné ukládat pouze pod dohledem
zodpovědné osoby – p. Jaroslav Kasal – tel.: 776 111 386.
Nedodržení tohoto zákazu bude razantně pokutováno.

MDŽ
Oplotské ženy měly v pátek 11. března příležitost oslavit svůj svátek, který
už tradičně připadá na 8. března. Místní obecní úřad ve spolupráci s ČČK pro
své občanky zajistil hudební program, občerstvení a kytičky. Velké poděkování
patří paní Janě Hrdonkové, která nazdobila obložené chlebíčky a paní Jiřině
Volerové, která upekla sladké zákusky. O zahájení slavnostního večera se
postarala svým proslovem a básní paní Marcella Mašková, jakožto předsedkyně
ČČK Oplot, poté následoval přípitek a až do pozdních večerních hodin vyhrával
pan Hrubý se svými muzikantskými kolegy.
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Dětský maškarní bál
Mateřská škola Oplot ve spolupráci s rodiči a obcí Oplot pořádala v sobotu
26.3.2022 od 15:00 hod. zábavné odpoledne – DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL.
Místní sokolovna se zaplnila a rozveselila hojným počtem dětí v doprovodu
rodičů, prarodičů, kamarádů… Nechyběl hudební doprovod ani bohatá tombola
a ani ocenění krásných masek. V průběhu celé akce bylo zajištěno občerstvení.
Děti si během celého odpoledne zatancovaly, zazpívaly, zabavily se různými
hrátkami a domů si odnesly nejen výhru z tomboly, diplom, medaili, ale
i spoustu zážitků z tohoto velmi vydařeného sobotního odpoledne plného
legrace. Úsměvy na tvářích byly tou největší odměnou celé akce. Všichni se
výborně bavili.
Byla připravena bohatá tombola za přispění sponzorů. Děkujeme všem
sponzorům, obzvláště firmě D - Beton s.r.o v zastoupení p. Hudy.
Zpestřením bálu byl malý velikonoční jarmark, do něhož svými nádhernými
velikonočními dekoracemi přispěla paní Iveta Janečková, za což ji velice
děkujeme.
Další velký dík patří všem dobrovolníkům, zejména hlavním organizátorům
paní Ivetě Janečkové, panu Zdeňku Voráčkovi, panu Davidu Hudovi, panu
Tomáši Kozlovi, paní Vladislavě Černohlávkové, ale i mnoha dalším, kteří
přiložili ruce a pomohli s organizací a přípravou celého maškarního bálu a díky
kterým se tato celá akce uskutečnila.
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Blíží se zákaz provozu některých kotlů
Od 1. září 2022 již nebude možné doma používat kotle na pevná paliva,
která mají nižší než 3. emisní třídu. Je tak nejvyšší čas kotel vyměnit např.
i za přispění vhodného dotačního titulu Plzeňského kraje či SFŽP.

Jakých kotlů se zákaz týká?
Zákaz se vztahuje na provozovatele stacionárních zdrojů tepla na pevná paliva o
jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla
pro teplovodní soustavu ústředního vytápění a který není navržen rovněž pro
přímé vytápění místa instalace (dále jen kotel). Takový kotel bude muset od září
roku 2022 splňovat hodnoty, které jsou uvedeny v příloze č. 11 Zákona
201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Požadavky neplní kotle na pevná paliva, které
jsou zařazeny do nižší než 3. emisní třídy.

Jak zjistit, jakou třídu má můj kotel?
Třídu kotle je možné zjistit ze štítku kotle nebo návodu k použití, případně ji
sdělí pracovník, který provádí pravidelnou kontrolu technického stavu a provozu
kotle.
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Co dělat, když můj kotel nesplňuje alespoň 3. třídu?
Takový kotel je nutné nejpozději do 1. 9. 2022 vyměnit
za takový, který požadavky zákona splňuje.

Pozor také na pravidelné revize
Zároveň je nutné, každý rok, nechat provést odbornou
firmou pravidelnou provozní revizi stávajícího kotle na
pevná paliva (nového i starého). Tato revize je
vyžadována při případné kontrole ze strany úřadů, ale i
pojišťovnou v případě pojistného plnění (např. při
požáru). Její nepředložení může mít za následek udělení
vysoké pokuty nebo odmítnutí plnění ze strany
pojišťovny.

Plánované akce:

4.4.–15.5.2022 Sbírka nepotřebného ošacení a obuvi(ČČK)
Český červený kříž v Oplotu pořádá sbírku nepotřebného ošacení a obuvi
(pánského, dámského i dětského). Možno nosit v igelitových pytlích na Obecní
úřad Oplot (zadní chodba) od 4. dubna 2022 do 15. května 2022.

9.4.2022 – Očkování psů
2.5.2022 – Nebezpečný odpad
6.–8.5.2022 – Velkoobjemový
kontejner
4.6.2022 – Dětský den (čas a místo
konání včas upřesníme)
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Krásné jaro a příjemné prožití Velikonočních svátků.

Za OÚ Oplot Jana Peclová

Z činnosti JSDH Oplot
Vlivem vládních opatření jsme bohužel ani v tomto roce nemohli uspořádat
tradiční hasičský bál ani halovou soutěž pro mladé hasiče. Na začátku letošního
roku jsme uspořádali výroční valnou hromadu sboru. Jelikož se v roce 2020
vlivem epidemie koronaviru tato valná hromada nemohla konat, byla na té
letošní představena činnost a aktivita sboru za uplynulé roky 2020 a 2021.
Zástupci našeho sboru spolu se zástupci obce se zúčastnili i výroční valné
hromady okrsku Dnešice.
V průběhu měsíce února se
nám podařilo nově otevřít
kroužek mladých hasičů, kam
dochází cca 10 dětí předškolního
a školního věku. Děti se zde
formou hry a zábavy seznamují
s
hasičskou
tématikou
(topografie, uzly,
technické
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prostředky, stříkání džberovou stříkačkou na plechovky apod.) a pomalu se
formuje budoucí družstvo, které bude náš sbor reprezentovat na soutěžích
mladých hasičů.

V sobotu 5. března jsme spolupořádali masopustní průvod obcí. V průběhu
zimního období se soustředíme na průběžné opravy hasičské techniky, aby byla
co nejlépe připravena na jarní a letní soutěžní sezónu.
Za JSDH Oplot Ing. Jan Čepický
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Z činnosti ČČK Oplot
Vážení spoluobčané,
jsme velice rádi, že už se rozvolnily covidové opatření a my se můžeme
věnovat své činnosti. 11.března spolu s OÚ jsme oslavily “Mezinárodní den
žen” v místní Sokolovně, kde jsme dostaly kytičku, občerstvení a zahráli nám
muzikanti i se zpěvákem pro dobrou náladu. Akce se zdařila a líbila se nám.
Přítomné ženy přivítala malým proslovem a básní předsedkyně paní Mašková
Marcella.
Dále provedeme od ČČK sběr ošacení i obuvi jak pro dospělé, tak pro děti.
A to od 4.dubna do 15. května 2022. Možno nosit věci v igelitových pytlích ve
všední dny do 15 hodin do zadní chodby budovy obecního úřadu. Nutno
zazvonit u dveří a paní Žižková vám otevře.
Dále jsme uklidily kolem pomníku na návsi po zimě. Máme v plánu
uskutečnit na podzim zdravotní přednášku, měření TK a ocenění dárců krve
a pro dobrou náladu zahraje harmonika. Termín včas zveřejníme a doufáme, že
se naší akce zúčastníte. Rodinám po zemřelých občanech
jsme doručily kondolence.
Tak se všichni opatrujte a těšíme se na shledání
s vámi na nějaké akci ČČK.
Za ČČK Oplot Mašková Marcella

TJ Sokol Oplot
Předem mého článku chci poděkovat všem, kdo nás podporoval a spolupracoval
s námi v roce 2021. Největší poděkování patří ovšem celému našemu výboru.
Turnaj v línem tenise
Mezi vánočními svátky jsme uspořádali již 25. ročník turnaje v línem tenise.
Sešlo se 5 dvojic, které se utkaly systémem každý s každým. První čtyři dvojice
si to rozdaly v semifinále a finále o celkové vítězství. Po skočení a vyhlášení
vítězů si všichni poseděli i s pořadateli.
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Valná hromada
V letošním roce skončil mandát výboru sokola, proto se na valné hromadě
konala volba nového. Složení nového výboru TJ Sokol Oplot:
Starosta - Roman Klír
Jednatel - Pavel Žikeš
Místostarosta - Václav Rada
Náčelník - Milan Kubeš
Hospodář - Dušan Fořt
Předseda kontrolní komise - Roman Novák
Člen kontrolní komise - Martin Kozel

Plán akcí na rok 2022

7.5.- Tradiční výlet na kolech (rozhledna Štěpánka)
4.6. - Dětský den (možná budeme jen spolupořádat)
24.6. – Noc sokoloven (zábavné odpoledne pro celou rodinu)
2.7. – Petropavlovská zábava (Agnes rock)
8.10. – Den sokolstva
22.10. – Drakiáda
17.10. – Lampionový průvod
12.11. – Martinské hody
3.12. – Vánoční dílnička
Za TJ Sokol Oplot Pavel Žikeš
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Z činnosti MŠ
Po Novém roce jsme si připomněli tříkrálovou tradici. Děti se proměnily
v Baltazary, Kašpary a Melichary a vyrazily na obchůzku po budově školy.
V únoru k nám do MŠ zavítalo divadlo Hra s pohádkou Liška a vlk. I z dětí
se stali herci a tak musely ochránit kůzlátka před vlkem a osvobodit Budulínka
z liščího doupěte. A jako vždy se náramně pobavily.
I letos jsme se vydali za zvířátky do lesa s mlsáním do krmelce. Cestou jsme
plnili úkoly a snažili se rozlišit práci hajného, myslivce a dřevorubce.
Po covidovém období, kdy byly omezeny návštěvy, pojedou 29. 3. 2022
předškoláci poznávat život ve školních lavicích do ZŠ v Přešticích a navštíví tak
kamarády v 1. třídě. Zápis do 1. třídy proběhne již 7. 4. 2022.
Ve středu 13. 4. 2022 pozveme všechny rodiče se
svými dětmi na velikonoční vyrábění. Po společném
úsilí a radosti ze zhotoveného výrobku si svými
výtvory ozdobí svoje příbytky.
Teta to plete. To je název knihy Ivone Březinové,
kde teta plete i pohádky. S knihou budeme zase
pracovat, pokusíme se ztvárnit děj knihy. Autorka
knihy do naší MŠ zavítá dne 21. 4. 2022. Celá tato akce
je sponzorována MAS Aktivios Nezdice.

Maškarní bál
Dne 26. 3. 2022 se za spolupráce mateřské školy, sdružení rodičů a obce Oplot
podařilo uskutečnit maškarní bál pro děti v místní sokolovně. MŠ Oplot děkuje
paní Ivetě Janečkové za výrobky věnované do velikonočního jarmarku. Výtěžek
z této akce byl věnován naší školce.
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Chceme touto cestou poděkovat všem, kdo se jakýmkoli způsobem podíleli na
organizaci bálu.
Plánujeme další akce, jako je fotografování dětí, školní výlet a plavání.
Všechny akce MŠ najdete na webových stránkách
https://www.oplot.cz/materska-skola/ a zároveň tak fotografie či videa z
besídek.
Přejeme všem veselé prožití jarních svátků, hodně zdraví, štěstí i pohody.
Za kolektiv MŠ Vladislava Černohlávková
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