JARNÍ OPLOTSKÉ LISTY
Březen 2021

Vážení spoluobčané,
opět po třech měsících vydáváme další informační listy obecního úřadu. Už je
tomu rok, co se začalo poprvé mluvit o koronavirové situaci v naší zemi. Všichni
jsme tehdy věřili, že tato situace nebude trvat dlouho a brzy se vše vrátí do starých
kolejí. Ale nestalo se tak. Onemocnění COVID-19 se ale bohužel nevyhýbá ani naší
obci, a tudíž prosíme o dodržování platných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR
k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění
COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2. Prosíme, chovejme se tedy
ohleduplně k ostatním. Všichni máme kolem sebe přece někoho, na kom nám záleží
a koho bychom nechtěli za žádnou cenu ohrozit. Věříme, že u nás v obci je většina
občanů rozumných a ohleduplných, těch si velice vážíme a za nás za všechny jim
děkujeme. Stále trvá naše nabídka pomoci se zajištěním nákupů základních potravin
a léků pro seniory, osoby pozitivní na Covid-19 a osoby v karanténě, které nemají
nikoho, kdo by jim mohl pomoci. Kontaktovat můžete obecní úřad na telefonním
čísle 377 982 220 nebo na e-mailové adrese info@oplot.cz.

Legislativní povinnosti internetových stránek obce
Začátkem letošního roku došlo vlivem zákonných povinností k přeměně
webových stránek naší obce. Důvodem přeměny je splnění pravidel přístupnosti
www stránek, což je soubor technických pravidel, která zajišťují dostupnost
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informací a bezproblémové používání webových stránek bez ohledu na typ zařízení.
Díky této přístupnosti se tak uživatelé, včetně seniorů a zdravotně hendikepovaných
občanů, snadno orientují bez ohledu na zařízení, které pro přístup k internetu
používají. Stránky jsou optimalizovány pro stolní počítače, mobilní telefony,
tablety, čtečky, případně i chytré televize.
Zútulnění zahrady MŠ
Prostřednictvím společnosti Nadace ČEZ jsme v měsíci únoru získali dotaci ve
výši Kč 150.000,-, která bude použita na zhotovení venkovní pergoly a pořízení
herního prvku – zahradního domku s kuchyňkou v objektu zahrady MŠ. Tyto nové
prvky budou moci děti z místní MŠ využívat od nového školního roku 2021/2022.

MDŽ
Mezinárodní den žen se každoročně slaví 8. března.
Letošní setkání místních žen na oslavě MDŽ jsme ale
kvůli epidemiologickým opatřením nemohli uskutečnit.
Tak snad alespoň kytičkami od OÚ, které byly v rámci
možností osobně předány všem místním slečnám,
dámám, dívkám, maminkám, babičkám zkrátka všem
místním ženám od 18 let věku, jsme připomněli
významný den a udělali malou radost v tak těžké
covidové době. Všem přejeme všechno nej, nej, mnoho úspěchů, splněných snů
a přání a hlavně hodně zdraví, které je v dnešní době to nejcennější.
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Aktuální stav výstavby vodovodu a kanalizace
V současné době je vyhotoven projekt na vodovodní a kanalizační přípojky. Pro
účely povolení dle stavebního zákona bude zapotřebí, aby každý vlastník
připojované nemovitosti udělil písemný souhlas.
Žádáme vlastníky všech připojovaných nemovitostí, aby se dostavili
k podepsání potřebného dokladu nejpozději do 19.04.2021 na OÚ dle svých
možností. V případě spoluvlastnického podílu je potřeba účast všech vlastníků
nemovitosti.
Děkujeme za vstřícnost.

ČEZ Distribuce, a.s. - Nový způsob oznamování plánovaných odstávek
elektřiny
Od 1.1. 2021 se již nevylepují papírová oznámení a přechází se na elektronický
způsob informování. Každý zákazník si může sjednat zasílání upozornění na
plánované odstávky ke svému odběrnému místu e-mailem nebo SMS zdarma na
www.cezdistribuce.cz/sluzba. Pro veřejnost jsou informace k dispozici také na
stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky, a to vždy nejpozději 15 dnů před
konáním odstávky. Na webových stránkách naší obce www.oplot.cz je nově
umístěn banner k plánovaným odstávkám elektřiny přímo v katastru naší obce.
Kliknutím na tento panel se pak zobrazí aktuální upozornění na nejbližší plánované
odstávky elektřiny.
POVED – změny v jízdních řádech od 7. března
vzhledem k vládním opatřením přešla veřejná linková doprava od 7. března do
prázdninového režimu. Datum ukončení prázdninového režimu bude souviset se
spuštěním běžné výuky na základních školách, a to alespoň pro jeden ročník.
O změně vás budeme informovat. Informace jsou též k nalezení zde:
https://www.idpk.cz/cz/nova-opatreni-vlady-k-cestovani-verejnou-dopravou/
Seznam změn na běžných jízdních řádech k 7. březnu naleznete zde:
https://www.idpk.cz/cz/zmeny-jizdnich-radu-bus-od-7-3-2021/ .
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Plánované akce:
Kontejner na textil – 9.4. – 11.4. 2021
Velkoobjemový kontejner – 23.4. – 25.4. 2021
Sbírka ČČK – 1.4. – 30.6.2021 (zadní chodba budovy OÚ Oplot – možno nosit
v igelit.pytlích)

Občané - příznivci Facebooku - od konce loňského roku můžete sledovat dění v naší obci na
facebookové stránce Oplot !

Krásné prožití velikonočních svátků

Přejeme vám všem pokud možno klidné prožití Velikonoc, hodně zdraví, pevné
nervy, ale především pozitivní myšlení.
Za OÚ Jana Peclová
Nový web MŠ Oplot
Mateřská škola Oplot má nové webové stránky www.oplot.cz/materska-skola/,
které jsou nyní součástí webu obce. Některé části jsou ještě rozpracované a budou
postupně zveřejňovány. Nové řešení webu nám umožnilo zřízení speciální sekce
"Co se vaří pod pokličkou", kde budete nacházet fotografie dobrot z naší kuchyně,
Zápis dětí do MŠ Oplot pro školní rok 2021/2022
Zápis bude probíhat ve dnech 3.5. - 14.5.2021 bez osobní přítomnosti dětí
a zákonných zástupců. Více informací naleznete na webových stránkách školy
https://www.oplot.cz/materska-skola/. V případě nejasností nás kontaktuje na
msoplot@seznam.cz nebo 776 270 537.
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Z činnosti MŠ
Po novém roce jsme si s dětmi vyprávěly o jejich zážitcích a dárcích od Ježíška.
Bohužel, letos si děti nemohly přinést z domova žádný dárek na ukázku a to kvůli
covidovým opatřením.
Hodně radosti jsme si užili při vycházce do lesa za zvířátky, přestože jsme nakonec
žádná nespatřili. Nechali jsme jim alespoň dobroty v krmelci a cestou jsme
poznávali stromy, přeskakovali přes větve a jiné překážky a házeli šiškami na cíl.
Letošní zima byla taková, jaká má být a tak jsme si užili i zimní radovánky.
Stavěli jsme sněhuláky, koulovali se, ale nejvíce jsme si užili ježdění na
podsedácích.
Další plány a zimní radovánky nám, bohužel, v únoru překazilo uzavření naší
školky na tři týdny, jelikož se COVID-19 dostal i za naše dveře/z důvodu zamezení
šíření koronaviru. A po týdenní činnosti následovalo uzavření v rámci nařízeného
„lockdownu“.
Byť máme takovou dobu zavřeno, tak předškoláci nezahálejí. Pravidelně
dostávají úkoly, aby si procvičili svoje znalosti potřebné ke vstupu do základní
školy.
Máme naplánovanou pohádku O Bulínkovi na besídku pro
maminky a tak jen čekáme na otevření školek, abychom
mohli začít trénovat. Na všechny děti se už moc těšíme.
Přejeme všem hodně zdraví a krásné jarní dny, plné
sluníčka a pohody.
Za kolektiv MŠ Vladislava Černohlávková
ČČK Oplot – činnost od ledna do konce března 2021
I když ten náš nepřítel „coronavirus“ nám stále ještě nedovoluje se scházet
a pořádat různé akce, naše místní skupina zatím dělá to, co se s nařízením vlády
smí. Shrabaly jsme listí a uklidily na návsi u pomníku padlých vojínů za války.
Poslaly jsme kondolence pozůstalým při úmrtí jejich členů rodiny a to byla paní
Stanislava Vizingrová, paní Marie Mrázová, pan Josef Hrubý a paní Jarmila
Kasalová. Vyjadřujeme pozůstalým upřímnou soustrast. Stále jsme nemohly ještě
udělat oslavu Mezinárodního dne žen, kvůli té pandemii, tak byly alespoň
rozneseny od Obecního úřadu květiny. Do budoucna je během roku tato oslava
plánovaná i s občerstvením a i s hudbou. Také bude uskutečněna „Valná hromada“
s přednáškou lékaře a měřením TK, ovšem zatím nevíme kdy to bude. Děláme jen
to, co je z nařízení vlády možné. Předsedkyně se zúčastní on-line konference
Českého červeného kříže v Plzni. I letošním rokem uskutečníme sbírku
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nepotřebného ošacení a obuvi, jak pro dospělé, tak dětské ošacení. Bude to dáno vše
pro potřebné od ČČK. Sbírka proběhne od 1. dubna do 30. června. Věci možno
nosit ve všední dny do 15 hodin do zadní chodby Obecního úřadu v igelitových
pytlích. Jinak děkujeme všem, že nosí respirátory.
Všechny vás zdravíme a těšíme se na pomalé rozvolňování covidové situace a
opatrujte se.
Předsedkyně ČČK Marcella Mašková
TJ Sokol Oplot
Úvodem našeho článku vám chci všem popřát mnoho zdraví v této nelehké době.
Tato doba nám bohužel neumožňuje věnovat se naší obvyklé činnosti. Přišli jsme
o možnost pořádání bálů, ať už sokolského nebo dětského. Na naší poslední možné
schůzi jsme se dohodli, že pokud to situace dovolí, uspořádáme na začátku léta
dětský den s diskotékou a večerní zábavu pro všechny. Bohužel nemůžeme
uspořádat Valnou hromadu, která se bude muset v měsíci březnu konat v krizové
podobě, a to formou videokonference výboru.
Tato doba nás ale nezastavila v pokračování získávání finančních dotací na
obnovu a opravy naší sokolovny. Aktuálně jsme získali
40.000Kč od Plzeňského kraje, které použijeme na
zavedení obecního vodovodu. Další žádosti směřujeme
na dokončení oprav vnitřních prostor.
Zřídili jsme si účet na Facebooku, na kterém vám
budeme blíže alespoň v online světě. Sledujte nás na:
https://m.facebook.com/tj.sokol.12. Na této adrese se
dozvíte i o plánované online hře Hledání velikonočních vajíček, kterou se pokusíme
uspořádat s ohledem na všechna platná opatření. Půjde o hledání vajíček v duchu
geocachingu a sdílení fotografií na našem profilu. Více informací včas na našem
profilu.
Za TJ Sokol Oplot vám přeji, abyste byli v dobrém slova smyslu negativní
Pavel Žikeš
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