ZIMNÍ OPLOTSKÉ LISTY
Vážení spoluobčané,
dne 1. 11. 2019 již uplynul rok od zvolení nového zastupitelstva obce.
I přes složitou legislativu a skutečnost, že většina členů nastoupila do své
funkce jako nováčci, podařilo se získat několik dotačních titulů, o kterých
jste již byli v předešlých oplotských listech informováni.
Aktuálně se podařilo získat pozemky na výstavbu objektu ČOV
a písemné souhlasy s věcnými břemeny od většiny vlastníků nemovitostí.
Nyní probíhají jednání s dotčenými orgány.
Neméně důležitá je v současné době kauza ohledně nákupu objektu
č.p. 115 (prodejna ZKD) včetně přilehlého pozemku. Během listopadu
proběhla v obci anketa o budoucnosti tohoto objektu. Dotazník odevzdalo 48% spoluobčanů, kteří
se 100% shodli na odkupu objektu. Nejen na základě tohoto výsledku, ale i z obavy provozování
tzv. “ubytovny“ (jak se v poslední době objevují v okolních obcích), schválilo zastupitelstvo na
veřejném zasedání odkup objektu č. p. 115 na parcele č. st. 137 a sousedící parcely č. 2023/13 za
smluvní cenu 2.500.000 Kč. K podpisu smlouvy by mělo dojít v 1. týdnu roku 2020. Nyní
probíhají intenzivní jednání se zájemcem o provozování prodejny. Jelikož je objekt rozsáhlý a pro
budoucí prodejnu zbytečně velký, uvažuje se o možnosti využití zbylé části objektu k jiným
účelům. Zatím se mapují dotační tituly, zda by nebyl některý využitelný pro tento prostor.
Ohlédnutí za téměř uplynulým rokem
- za rok 2019 jsme v areálu za sokolovnou vybudovali multifunkční hřiště včetně úpravy přilehlé
plochy a poskytli odpočinkové zázemí formou osazením nových laviček v těsné blízkosti
sportoviště
- na návsi nám vyrostlo nové turistické odpočívadlo
- započalo vyklízení garáže budovy č. p. 11 (bývalý OÚ) pro plánovanou rekonstrukci
Před letními prázdninami jsme se rozloučili s ředitelkou mateřské školky paní Hanou Skalovou
a její nástupkyní se stala paní Vladislava Černohlávková.
Jak již je tradicí, i letos jsme dne 1. 12. 2019 v 16:00 hodin
rozsvítili vánoční stromek u OÚ. Po slavnostním zahájení proslovu starostky obce - vystoupily v místní kapli děti z MŠ
s vánočním programem. Poté následovalo vystoupení saxofonisty
pana Jaroslava Vacíka. V zasedací místnosti OÚ byl nachystán
„Vánoční jarmark“. Velké poděkování patří všem, kteří se na
jarmarku podíleli svými originálními výrobky, ale i těm, kteří
přispěli zakoupením výrobků (výtěžek byl předán MŠ Oplot
a bude použit k zakoupení školních potřeb či dárků pro děti). Zde
probíhala i Mikulášská nadílka. V připraveném „pekle“ rozdávala
známá trojka (čert, Mikuláš a anděl) dětem balíčky s dobrotami.
Během celé akce se podával „svařák“ a čaj.
B. Hudová
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Poplatky za svoz odpadů - z důvodu navýšení cen vývozce odpadů bylo nuceno zastupitelstvo
odsouhlasit vyhlášku č. 2/2019 o nových cenách za svoz odpadů
Typ a objem nádoby
Popelnice 110 l
Popelnice 110 l
Popelnice 110 l
Popelnice 110 l
Popelnice 110 l , pytel

frekvence svozů
1x za týden
1x 14 dní
Kombinovaný
1x měsíčně
Jednorázový vývoz

sazba poplatku /rok/
2 900 Kč
2 000 Kč
2 500 Kč
1 200 Kč
200 Kč

Vybírání poplatků se uskuteční dne 16. 2. 2019 od 14:00 – do 16:00 na
OÚ (současně se bude vybírat i poplatek za psa ve stejné hodnotě jako
v minulých letech)
Výřez palivového dřeva - jako každý rok, tak i letos se připravuje pořadník na výřez palivového
dřeva z obecního lesa. Prosíme zájemce o přihlášení u pí. Žižkové na OÚ, a to do konce ledna
2020. Veřejné slosování o pořadí výřezů se bude konat 12.2.2020 od 18:30 na OÚ.
Poděkování p. Václavu Pluhařovi - po skončení této zimní sezóny ukončí pan Václav Pluhař
mnohaletou spolupráci s naší obcí, týkající se údržby zeleně a chodníků. Za tuto dlouholetou
spolupráci mu jménem celého zastupitelstva velice děkujeme.
I nadále je cílem zastupitelů obce maximálně hospodárně a efektivně využívat zdrojů obce (regionu,
kraje, státu) pro její rozvoj, podporovat místní spolky, pořádat společenské a kulturní akce, zapojit
komise do chodu obce a spolupracovat s občany.
Z činnosti českého červeného kříže
Zúčastňovaly jsme se akcí, které se během roku v Oplotě pořádaly. Předsedkyně p. Mašková
Marcella byla při ,,vítání občánků“ do života na obecním úřadě. Provedly jsme od červeného kříže
sbírku ošacení a obuvi pro potřebné. Na mezinárodní den dětí jsme přispěly Sokolu peněžní částkou
300 Kč na koupi drobných dárků při soutěžích dětí. Evidujeme a provádíme nábor dárců krve v naší
obci. Kdo by měl zájem, kdo krev ještě nedával, tuto drahocennou tekutinu darovat a zachránit tak
životy ostatních spoluobčany, může se přihlásit u p.Maškové Marcelly. Letos jsme předávaly
bronzový odznak a plaketu za 10 odběrů krve panu Milanu Fořtovi.
Také oznamujeme všem, kdo by měl zájem, stát se členem červeného kříže, ať se nám ozve.
Všechny rádi přivítáme. Naše místní skupina provedla dle potřeby 4x úklid u pomníku padlých
vojínů na návsi. Také jsme před poutí uklidily místní kapli. Provádíme činnost i v humanitární
a sociální oblasti. Chodíme navštívit staré a nemocné občany. Též blahopřejeme i našim bývalým
členkám k jejich významnému jubileu vyššího věku, pokud to neodmítnou. V říjnu byla gratulace
u paní Miloslavy Kubešové a v listopadu jsme přály a provedly návštěvu u paní Tobrmanové Jany.
Také jsme navštívily našeho občana z Oplota pana Karla Hrdonku, který je dlouhodobě nemocný
a nyní je v Domově důchodců v Žinkovech, který měl z naší návštěvy velkou radost a pozdravuje
všechny občany z Oplota. V současné době se mu zdravotní stav zlepšil a je spokojený. Při úmrtí
pana Josefa Hrdonky jsme poslaly rodině smuteční kondolenci.

2

Činnost dobrovolné pečovatelky v rámci sousedské výpomoci v současné době provádí paní Pitrová
Jiřina. Vypomáhá paní Tobrmanové a paní Kubešové Miloslavě. Jinak se do konce roku budeme
účastnit akcí, které zde proběhnou od ostatních složek. V novém roce 2020 pak ještě upřesníme
naše akce, které se budou konat a to ,,Valná hromada ČČK“ se zdravotnickou přednáškou
a s tombolou (únor) a dále ,,MDŽ – mezinárodní den žen“ (březen) s hudbou a spolu s Obecním
úřadem. Tak již předem všechny srdečně zveme.
Jinak přejeme všem hezké a klidné prožití vánočních svátků a do Nového roku 2020 hodně zdraví,
štěstí, spokojenosti a dobré pohody.
Za ČČK předsedkyně
Mašková Marcella

Z činnosti MŠ
Čas běží jak voda, a tak za chvilku rozsvítíme doma vánoční stromky
a přivítáme Nový rok 2020. Nejkrásnější čas v roce, který trávíme se
svými nejbližšími, čas na který se nejvíce těší děti.
Přípravy na Vánoce začínají už v adventním čase, a tak je to i u nás ve
školce. O první adventní neděli děti vystoupily u rozsvěcení vánočního
stromku se svým „Vánočním příběhem“. Podíleli jsme se také se svými
vyrobenými pracemi na Vánočním jarmarku, jehož výtěžek bude využit
na pořízení pomůcek a hraček pro děti v MŠ. I letos nám přispěli
někteří spoluobčané se svými nádhernými výrobky k rozšíření nabídky
jarmarku. Chtěla bych jim touto cestou poděkovat za jejich štědrost
a pomoc.
Ve čtvrtek 5.12. přišel do školky Mikuláš. Přinesl koš plný dobrot
a děti, i ty nesmělé, mu zazpívaly nějakou píseň.
I v naší školce chodí Ježíšek, i když poněkud dříve (11.12.). Děti napsaly dopis Ježíškovi a v něm
vyobrazily svá přání. I letos jim Ježíšek připraví mnoho krásných dárků. Některé z nich jsou
pořízeny z výtěžku jarmarku (např. dřevěný pracovní stůl – ponk s nářadím, stavebnice, didaktická
hra s čísly).
Na čtvrtek 12.12. jsme pozvali rodiče na Vánoční besídku. V dopoledních hodinách jsme ji
předvedli hostům.
Poslední týden před Vánocemi jsme jeli na pohádku Lotrando a Zubejda do Kulturního střediska
v Přešticích.
Veškeré fotografie z dění naší MŠ najdete na webových stránkách: http://msoplot.uvadi.cz/
Krásné a pohodové vánoční svátky, hodně zdraví, štěstí a pohody v novém roce 2020 přejí všem
zaměstnanci Mateřské školy Oplot
Za kolektiv MŠ
Vladislava Černohlávková
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Z činnosti SDH
Družstvo mladých hasičů se zúčastnilo
astnilo podzimního kola hry Plamen tzv.
závod požárnické všestrannosti v Radochovech, kde obsadilo 15. místo
z 26. Na další soutěžž se družstvo MH vydalo do Blovic, kde obsadilo
pěkné 10. místo z 31 soutěžních
žních hlídek. Na poslední soutěž
sout v letošním
roce vyrazily děti na noční
ní soutěž
sout do Chlumčan, kam jely obhajovat
loňské vítězství.
zství. Bohužel letošní rok se nevydařil
nevyda
a děti nakonec
obsadily
sadily 22. místo z 23 hlídek. V celkovém hodnocení Ligy mladých
hasičů OSH-Plzeň-jih za ročník
ník 2018-2019
2018
skončilo naše družstvo na
vydařeném 11. místě z 25 přihlášených
ihlášených sborů
sbor v kategorii starší žáci.
Soutěžní družstvo mužů se na podzim zúčastnilo
zú
čtyř soutěží:
ží: Horšovský Týn (3. místo z 12), 13.
ročník
ník memoriálu J. Paška a J. Hrdonky v Oplotě
Oplot (1. a 3. místo ze 7), Chlumčany
Chlum
(28. místo z 43)
a Dobřany
any (1. a 5. místo z 13). Během
B
oplotské pouti jsme uspořádali
ádali již zmíněný
zmín
13. ročník
memoriálu J. Paška a J. Hrdonky. Soutěže
Sout
se zúčastnilo celkem 7 družstev mužů
muž a 2 družstva žen.
Jak již bylo zvykem, soutěžilo
žilo se pouze se stroji PS 8 a v pracovním stejnokroji. Naši muži složili
dvě soutěžní
žní družstva, z nichž jedno tvořilo
tvo ilo aktivní družstvo a druhé bylo složeno ze staré gardy
doplněné o dva mladé členy
leny ze straších žáků.
žák . Do poslední chvíle se zdálo, že Oplot obsadí obě
ob
prvníí pozice, avšak posledním soutěžním
sout žním pokusem se SDH Dnešice dostalo na druhé místo před
p
Oplot A. Soutěžž tedy vyhrála stará garda Oplot. Mezi ženami bylo nejrychlejší družstvo z SDH
Vlčí.
í. Podobné složení obou oplotských družstev soutěžilo
sout
i v Dobřanech,
anech, kde ovšem vítězství slavil
Oplot A. Naši muži se ještě zúččastnili slavnostních galavečerů na vyhlášení celkových výsledků
výsledk
ligy O pohár Hořiny
iny (10. místo z 12) a výsledků
výsledk Chodské noční hasičské
ské ligy (2. místo z 4).
V letošním roce se družstvo mužůů zúčastnilo celkem 23 soutěží
ží v období od května
kv
do listopadu. Po
poslední soutěži v Dobřanech
anech jsme uspořádali
uspo
slavnostní ukončení soutěžní
žní sezóny v klubovně
klubovn
hasičské zbrojnice.
Poslední soutěže v Dobřanech
anech se zúčastnilo
zú astnilo i znovuoživené družstvo žen. Po několika
n
intenzivních
cvičeních předvedly
edvedly ženy na soutěži
sout
skvělý výkon a soutěžž nakonec dokázaly vyhrát ze čtyř
soutěžních družstev.
Kromě soutěžní
žní aktivity jsme se zúčastnili
zú astnili velitelského dnu ve Dnešicích. Dále jsme provedli
zazimování požárních stříkaček
ek a úklid požární techniky i cvičiště za sokolovnou. Po dohodě
dohod
s obecním úřadem jsme propůjjčili prostory hasičské
ské zbrojnice organizovanému čipování psů.
Z důvodu efektivnějšího
jšího hospodaření
hospoda
s vodou jsme před
ed konáním memoriálu zakopali na cvičišti
cvi
za
sokolovnou podzemní záchytnou
tnou jímku, kam vyléváme vodu z hadic po skončení
skon
požárního útoku.
Vodu následně zpět čerpáme
erpáme do voznice a využíváme pro další požární útoky. V listopadu jsme
zahájili ve spolupráci s obecním úřadem
ú adem bourací práce na garáži budovy č.p. 11, kde je díky
získaným dotacím plánovaná
rekonstrukce. V současné
asné chvíli máme odpracováno přibližně
p
15 h bouracích prací a odvozu
stavební sutě vždy cca v počtu
tu šesti lidech. Všemu ještě
ješt předcházelo
edcházelo vyklizení vnitřních
vnit
prostor.
Dále jsme uspořádali
ádali pochod Mikuláše, čerta a anděla
la po vsi. Získané finance použijeme pro úpravu
cvičiště za sokolovnou na vybudování suchovodního potrubí mezi horní a dolní voznicí.
SDH Oplot zve všechny členy
leny i širokou veřejnost
ve
na výroční
ní valnou hromadu konanou 12. 1. 2020
v 16:00 v hostinci sokolovny.
SDH Oplot zve všechny občany
any na tradiční
tradi
hasičský bál, jež se uskuteční 8. 2. 2020 od 20:00.
Hudebním večerem
erem bude provázet skupina Sekvence a nebude chybět
chyb t ani bohatá tombola.
Za SDH
Jan Čepický
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Z činnosti TJ Sokol
Drakiáda
Dne 16.11. 2019 jsme se rozhodli, že uspořádáme po několika letech Drakiádu. Bohužel jsme
netušili, že tím zapříčíme naprosté bezvětří.
Ale i přes nepříznivý vítr se sešlo v našem areálu asi 15 dětí, které se pokoušely o vzlet draků.
Některým se za velkého úsilí tento pokus alespoň zdařil. Pro děti, kterým se to nevedlo, jsme
připravili dračí dílničku, ve které si mohly vyrobit za pomoci rodičů draka na lepší vítr. Rodiče
i děti se mohli občerstvit. Ještě jsme pro děti na sále připravili gymnastické hřiště, na němž si mohly
děti vybít energii. Na závěr jsme promítali dětský animovaný film.
Lampionový průvod
Dne 17.11. 2019 jsme se v 17:00 hodin sešli v ,,dolejšku‘‘, abychom společně s dětmi a za pomoci
lampionů rozsvítili Oplot. Sešlo se nás asi 20. Společně jsme obešli celou obec a na Sokolovně nás
čekalo vypouštění lampionů štěstí. To se bohužel nepovedlo, protože foukal silný vítr. Proto jsme se
rozhodli, že každý účastník dostane lampion domů a vypustí si ho sám. Po skončení se mohly děti
zahřát čajem a dospělci svařeným vínem. Myslím, že se akce povedla .
Vánoční dílnička
Druhou adventní neděli jsme uspořádali první Vánoční dílničku. V sokolovně jsme připravili
materiál a návrhy na výrobu vánočních dekorací. Sešlo se asi 10 dětí i s doprovodem, kteří se při
poslechu koled a popíjení svařeného vína a čaje dobře bavili. Vzniklo spoustu krásných výrobků
podle předlohy i vlastní fantazie.
Děti, které měly hotovo a nechtěly jít domů, hojně využívaly našeho sportovního vybavení
v Sokolovně. Na závěr si děti vypustily, přání pro Ježíška.
Ostatní činnost
TJ SOKOL Oplot zve všechny příznivce dobré nálady, tance a hudby na SOKOLSKÝ PLES
konaný dne 11.1.2020 od 20:00 hod. K tanci a poslechu hraje skupina MAYBE. Samozřejmě bude
připravena bohatá tombola.
Závěrem bych chtěl poděkovat za pomoc všem, kteří se podíleli na konání těchto výše zmíněných
akcích .
A ještě závěrem: Jménem mým a jménem všech členů výboru TJ Sokol Oplot bych chtěl všem
poděkovat za přízeň v roce 2019.
Do příštího roku všem přeji hodně štěstí, zdraví, životní pohody a letošní Vánoční svátky všichni
prožijte v klidu a ať jsou to ty nejkrásnější dny v roce.
Pavel Žikeš
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Změna jízdních řádů od 15.12.2019 - od 15. prosince 2019 dojde ve vybraných oblastech jižního
Plzeňska, Nýřanska, Domažlicka a Klatovska k úpravám jízdních řádů veřejné linkové dopravy.
Změny jsou vyvolané převážně výstavbou nových přestupních uzlů a změnou drážní dopravy.
POVED s.r.o. – Plzeňský organizátor veřejné dopravy zveřejnil na svých webových stránkách nové
jízdní řády pro autobusovou i železniční dopravu pro období od 15.12.2019 do 13.6.2020.
Obce Oplot se týkají především linky:
č. 450667 Přeštice-Dnešice, Černotín-Dobřany
č. 450563 Oplot-Chlumčany
Připravované akce
1. 1. 2020 – Novoroční pochod (sraz účastníků v 14:00 na návsi)
11. 1. 2020 – Sokolský bál
8. 2. 2020 – Hasičský bál

Vybrané fotografie z pořádaných akcí
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přeje všem spoluobčanům zastupitelstvo obce Oplot

8

