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Ohlédnutí za letošním rokem
Vážení spoluobčané,
tento rok si s námi všemi zahrál zvláštní hru a my jsme se jí museli
přizpůsobovat. Všichni jsme se museli a ještě nadále musíme
podřizovat nečekaným změnám a nařízením zavedeným kvůli
coronaviru. Běžný život byl rázem naruby. My všichni se ale musíme
soustředit i na jiné věci a pokusit se dál fungovat.
Během roku se podařilo za přispění čerpání dotací z Plzeňského
kraje
pořídit budovu prodejny smíšeného zboží a zajistit
provozovatele, zrekonstruovat altán na dětském hříšti, turistické
odpočívadlo na návsi doplnit pingpongovým stolem, ve směru od
Přeštic vybavit naši obec z důvodu zajištění bezpečnosti
informativním ukazatelem rychlosti, zrekonstruovat garáž v budově
č.p. 11 pro uskladnění převážně sportovního vybavení JSDH Oplot
a zakoupit pro zásahovou jednotku SDH Oplot doplnění základního
vybavení (3 ks zásahových přileb,4 ks hasičských pásů s karabinou
a 2 ks hasičských LED svítilen). Dále jsme získali finanční dotaci na
zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období 2017 a 2018.
Celková výše získaných finančních dotací z Plzeňského kraje činila
v letošním roce Kč 646.000,Koncem letních prázdnin tohoto roku jsme na OÚ obdrželi
informaci z MMR (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR) ohledně
získání dotace na již vybudované multifunkční hřiště v areálu za
sokolovnou, o kterou jsme žádali na jaře roku 2019. V okamžiku
vyhodnocení (v létě 2019) všech podaných žádostí u jistého dotačního
programu jsme obdrželi z MMR informaci, že jsme evidováni jako
náhradníci. Jedná se částku Kč 1.660.000,-. Nyní se na nás usmálo
štěstí a po splnění požadovaných podmínek MMR (zaslání
doplňujících dokumentů a spoustě administrativy) nám byla již
zmíněná částka v měsíci listopadu 2020 připsána na účet u ČNB.
Jelikož předpokládaný příjem ze státního rozpočtu na rok 2021 bude
cca o Kč 500.000,- menší než předešlý rok, bude se tato dotace do
rozpočtu obce hodit, a to i vzhledem k plánované výstavbě vodovodu
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a kanalizace v následujících letech. V příštím roce bychom chtěli opět
žádat o dotace, které budou mít další přínos pro zvelebení obce.
Vítání občánků
Vítání občánků je bezesporu krásné
přivítání nových občánků do naší obce.
Ve středu 18.11.2020 bylo přivítáno
starostkou naší obce v průběhu celého
dne na OÚ 8 dětí (5 chlapců
a 3 děvčata) po jednotlivých rodinách
(v omezeném počtu osob), jelikož dle
nařízení vlády nebylo možno tuto akci
uspořádat tradičním způsobem, a to
hromadně jak jsme byli každý rok
zvyklí. Děti dostaly od OÚ praktický
dárek a maminky obdržely květinu.
Starostka obce poblahopřála rodičům
k narození jejich dětí, a aby děti vyrůstaly ve zdraví, radosti a štěstí.
Pak se rodiče, popř. i sourozenci podepsali do pamětní knihy a na
závěr následovalo fotografování u kolébky.
Rozsvícení vánočního stromu
Již několik let bývalo v Oplotě zvykem, že
při rozsvícení vánočního stromu zazpívaly
děti z místní MŠ, poté následovalo
vystoupení pozvaných hostů a po celou
dobu akce probíhal „vánoční jarmark“.
První adventní svařák, popř. čaj zahřál
všechny ty, kteří si nenechali ujít tuto
tradiční akci. Letos jsme bohužel toto
společné setkání tváří v tvář před OÚ kvůli
vládním nařízením v souvislosti s šířením
nemoci Covid-19 nemohli uspořádat.
Dodrželi jsme ale tradici a oplotský strom
jsme rozsvítili v neděli o prvním adventu 29.11. v 16:00 hod.
za doprovodu vánočních písní z obecního rozhlasu.
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Mikulášská nadílka
Mikulášská nadílka se konala v pondělí
30.11. od 16:30 hod. do 17:30 hod. před
budovou OÚ. Mikuláš s čertem rozdávali
místním dětem u rozsvíceného stromu
balíčky s dobrotami a společně se mohli
vyfotit. (fotografie jsou na „oplotovinách“)
Fotografie z dění naší obce naleznete na
adrese: https://oplotoviny.rajce.idnes.cz

Svoz komunálního odpadu na přelomu roku a v roce 2021
Přelom roku (liché týdny) – letošní přelom roku vyšel dle kalendáře
na dva liché týdny za sebou (53.týden roku 2020 a 1.týden roku 2021).
Toto bude mít vliv hlavně na čtrnáctidenní vývozy, které se provádějí
a jsou léta nastaveny na lichý nebo na sudý týden. Toto nastavení není
vhodné z důvodu zachování tras měnit. Níže je popsán způsob, jakým
se vzniklá situace bude řešit:

Svozy 1x za 14 dní prováděné v lichém týdnu:
- bude proveden standardní svoz v 53.týdnu roku 2020
- následující týden, tj. 1.týden roku 2021 bude svoz opět proveden
- popelnice, které nebudou připraveny 1.týden k odvozu, vyvezeme
(z důvodu zachování lichých týdnů) až ve 3.týdnu s tím, že v případě
potřeby vyvezeme občanům i pytel s odpadem, který bude ve 3.týdnu
umístěn vedle popelnice.
Svozy týdenní a měsíční nebudou nijak dotčeny. Budou se svážet ve
standardním svozovém dni.
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Odpadové hospodářství
Vláda na počátku roku 2020 schválila soubor nové odpadové
legislativy. Mezi hlavní změny patří postupné zvyšování poplatku za
ukládání odpadů na skládky, zavedení třídicí slevy z tohoto poplatku,
zákaz skládkování využitelných odpadů a uzákonění tzv. systému
PAYT, kdy občané platí za svoz odpadu podle toho, kolik ho vyhodí
do černé popelnice.
Náklady na svoz, třídění a likvidaci komunálního odpadu obce stále
rostou. Je zcela evidentní, že se neustále zvyšuje množství
vyprodukovaného odpadu v naší obci. V současné době máme za
budovou místní prodejny 7 kontejnerů na plasty, 3 kontejnery na
papír, 2 kontejnery na sklo, 2 popelnice na kov a 1 popelnici na
použitý jedlý olej a tuky. Dvakrát ročně – na jaře a na podzim jsou
přistavovány velkoobjemové kontejnery a dvakrát ročně zajišťujeme
svoz nebezpečného odpadu. Kontejner na textil je možné využít
jedenkrát ročně. Dále umožňujeme našim občanům zdarma
odevzdávat Bioodpad, Český červený kříž Oplot pořádá sbírku
nepotřebného oblečení a od letošního roku je možné celoročně
odevzdávat vysloužilé velké i malé elektrospotřebiče na určené místo
do přízemní části místní prodejny (odpovědná osoba: p. Josef Levora
ml. – tel.:723237851).
Z důvodu oznámení svozové společnosti Západočeské komunální
služby, a.s. a schvalované změně zákona o odpadech se od roku
2021 bude našim občanům navyšovat povinný roční poplatek za
likvidaci odpadu.
Výše povinného poplatku na rok 2021 dle obecně závazné
vyhlášky obce Oplot č. 2/2020 o poplatku za komunální odpad
Typ a objem
frekvence
Počet
sazba poplatku
nádoby
svozů
svozů
/rok/
Popelnice 110 l
1 x za týden
52
3 100 Kč
Popelnice 110 l
1 x 14 dní
26
2 200 Kč
Popelnice 110 l
kombinovaný
40
2 700 Kč
Popelnice 110 l
1x měsíčně
12
1 400 Kč
Popelnice 110 l
individuální
4
800 Kč
Lze využít nad rámec výše uvedeného jednorázový vývoz nádoby
o objemu 110 l za poplatek 200 Kč.
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Plánované akce:
• Betlémské světlo se bude rozdávat 23.12.2020
v místní kapli od 16:00 hod. do 18:00 hod.
• Novoroční pochod – 1.1.2021 – sraz u autobus. zastávky v 13:30
hod. (občerstvení i posezení
zajištěno) – akce bude
uskutečněna pokud to epidemiolog.situace a aktuální pravidla
dovolí
• Vybírání poplatků za svoz odpadů (dle výše uvedeného ceníku)
a poplatku za psy (ceny jsou stejné jako v minulých letech) pro
rok 2021 - 14.2.2021 od 14:00 do 16:00 hod. na OÚ

Krásné Vánoce a mnoho zdraví, štěstí a pohody v novém roce
2021 přeje všem spoluobčanům zastupitelstvo obce Oplot
za OÚ Jana Peclová

Z činnosti JSDH Oplot
Vlivem opatření vydaných vládou v souvislosti se současnou epidemií
došlo bohužel ke zrušení plánovaného podzimního kola hry Plamen
mladých hasičů i ke zrušení tradičního
letos 14. ročníku memoriálu J. Paška
a J. Hrdonky v Oplotě. Obdobně došlo i ke
zrušení ostatních obvyklých podzimních
a zimních soutěží. Naši muži se tedy stihli
zúčastnit již jen soutěže v Horšovském
Týně, kde obsadili pěkné 5. místo ze 14
soutěžních družstev. Před příchodem zimy
jsme provedli zazimování požárních
stříkaček a úklid požární techniky
i cvičiště za sokolovnou. Dále jsme
uspořádali pochod mikuláše, čerta a anděla
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po vsi. Získané finanční prostředky (kromě vynaložených nákladů)
jsme věnovali jako dar mateřské škole v Oplotě. Jednalo se cca o
2000,- Kč. Na závěr bych rád jménem SDH Oplot popřál všem
občanům krásné prožití vánočních svátků a mnoho štěstí v novém
roce.
Ing. Jan Čepický

TJ Sokol Oplot
Památný den Sokolstva
Dne 8. října, jsme se sešli společně
s občany a paní starostkou k uctění tohoto
památného dne u pomníku padlých. Tam
jsme položili kytici a při poslechu české
a sokolské hymny jsme uctili památku
padlých sokolů ve jménu boje za svobodu.
Po skončení aktu jsme vztyčili vlajku, aby
i ostatní, kteří nepřišli, mohli na tento den
vzpomenout.

Závěrem bych chtěl jménem TJ Sokol Oplot poděkovat za přízeň
v letošním těžkém roce. Přeji všem krásné prožití vánočních svátků a
do nového roku vše nejlepší, zdraví a štěstí.
Ještě malá pozvánka: pokud
nám to situace dovolí, 24.12.
uspořádáme
v
sokolovně
čekárnu na Ježíška, kam mohou
přijít děti i ostatní po 13:00 hod.,
kde společně zkrátíme čekání na
Štědrý večer a zajdeme potěšit
i zvířátka.
Za TJ Sokol Oplot Pavel Žikeš
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Z činnosti MŠ
Vánoce již klepou na dveře a jistě se již všichni těšíme, až se
v klidu domova rozzáří vánoční stromky a v očích dětí se zalesknou
hvězdičky štěstí. Ve školce jsme začali s přípravami již
v předadventním čase.
Obvykle v tento čas připravujeme adventní dílnu, kde si děti se
svými rodiči mohou vyrobit nějakou vánoční drobnost. Letos kvůli
epidemiologické situaci se konat nemohla a tak jsme připravili
podklady sněhuláka, kterého si mohli rodiče s dětmi vytvořit v klidu
domova. Vše bylo předkreslené, stačilo jen stříhat a lepit a užívat si
tvoření.
Kvůli covidovým opatřením se letos poprvé netradičně rozsvěcel
vánoční strom a děti tak neměly příležitost potěšit místní obyvatele
přichystanými koledami.
V pátek 4.12. chodil ve školce Mikuláš.
Přinesl dětem koš plný dobrot a děti, i ty
nesmělé, mu zazpívaly nějakou píseň.
Nakonec děti Mikuláškovi zazpívali
společně píseň „Bu Bu Bu“.
I ve školce dětem Ježíšek plní vánoční
přání a nosí jim dárky pod stromeček.
Některé dárky bývají pořízeny z prodeje
výrobků na vánočním jarmarku, který se
ovšem letos rovněž nemohl konat. Avšak
školka dostala sponzorský dar od
„Čertíků“. Mnohokrát jim tímto děkujeme!
Také letos, tak jako každý rok jsme pilně trénovali na vánoční
besídky. Měly se konat ve středu 16.12. 2020. Velice jsme se těšili,
ale situace se opět zhoršila a tak proběhly bez přítomnosti jakýchkoliv
hostů. Z besídky byl ale pořízen videozáznam, který si bude ke
zhlédnutí na webových stránkách MŠ Oplot.
Tento rok byl v mnoha ohledech jiný a pro mnohé složitý. O to
více Vám všichni z MŠ přejeme krásné a poklidné vánoční svátky se
všemi blízkými, ať se všem splní všechna přání a v Novém roce 2021
Vám přejeme především zdraví, ale i štěstí a radost. Doufáme, že
příští rok bude pro všechny příznivější a budeme se moci opět
potkávat na různých společenských akcích.
Za kolektiv MŠ Černohlávková Vladislava
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Z činnosti ČČK Oplot
Vážení spoluobčané,
rok se opět blíží ke svému konci a zakrátko oslavíme Vánoce.
Tento rok se jistě zapíše do našich vzpomínek jako rok boje
s pandemií coronaviru a nošení roušek, respirátorů a vyhlášení
nouzového stavu. Naše místní skupina ČČK pracovala také v tomto
omezení. Provedli jsme úklid okolo pomníku padlých na návsi od
října 3x, uklidili jsme místní kapli před poutí, kde proběhla mše svatá.
Jiné kulturní akce, kde by bylo více lidí, jsme
dělat v této době nemohli. Tak se těšíme, že si
to příští rok vynahradíme, až to pandemická
situace dovolí. Chceme poděkovat občanům,
kteří pomohli při práci pro červený kříž v obci.
Všem občanům přejeme klidné a hezké prožití
vánočních svátků a do nového roku 2021 hlavně
hodně zdraví, štěstí a pohody.
Za ČČK v Oplotě – předsedkyně Marcella Mašková
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