JARNÍ OPLOTSKÉ LISTY
Obecní úřad informuje
V obci bude přistaven kontejnerr na velkoobjemový odpad dne 17.5.2019 - 19.5.2019
v prostorách pod školkou.
5.4.2019 - 7. 4. 2019 bude tamtéž přistaven
p istaven kontejner na textil. Žádáme občany,
ob
aby odpad a
textil ukládali pouze do přistaveného
istaveného kontejneru.
Navýšení vodného
Společnost
nost Kanalizace a vodovody Starý Plzenec a.s. navýšila cenu vodného z 56 Kč/m3 na
62 Kč/m3 z tohoto důvodu
vodu zastupitelstvo schválilo cenu vodného pro rok 2019 následovn
následovně
obec 26 Kč/m3 občané 36Kč/m3.
č/m3.
Zaplombování elektroměrů
Prosíme všechny občany, aby si zkontrolovali zaplombování svých elektroměrů.
elektrom
Pokud
zaplombované nejsou, musí každý občan
ob
tuto skutečnost
nost nahlásit na infolinku ČEZ Distribuce
a.s. tel.: 800 850 860. Za nezaplombování nehrozí žádný postih.
Informační
ní tabule na prodejně ZKD
Od ledna letošního roku je na budově
budov prodejny ZKD umístěna
na informační
informač tabule, která slouží
všem občanům k poskytování aktuálních informací. Pravidelně
Pravideln se zde vyvěšují
vyv
např. kulturní
a společenské
enské akce všech spolků v obci, různá sdělení občanům (např.
ř. koná
konání veřejných
zasedání zastupitelstva obce, očkování
čkování ps
psů, vybírání poplatků,, termíny vývoz
vývozů
velkoobjemových kontejnerůů a kontejner
kontejnerů na textil a mnoho dalších důležitých
dů
informací). Občané
ané se zde mohou dozvědět i informace z hlášení obecního
rozhlasu.
MDŽ
V sobotu 9. 3. 2019 od 18:00 hodin byly prostory místního hostince
v sokolovně vyhrazeny ženám. Konalo se zde přátelské
p
posezení při
ři příležitosti
Mezinárodního dne žen. O zahájení se postarala předsedkyně
p
ČČK
K Oplot paní M. Mašková,
která přečetla proslov. Poté společně
společ se starostkou obce paní N. Hubačovou pozvedly číše
s přípitkem.
ípitkem. Každá žena obdržela kytičku
kyti
a malé občerstvení - kávu, víno, zákusek a
chlebíček. K poslechu a dobré náladě
nálad hrál po celý večer
er pan Zapletal. Všem, kteří
kte se podíleli
na přípravách této akce, moc děkujeme,
ěkujeme, zejména však paní J. Hrdonkové za výrobu zákusků.
zákusk
Oslava svátku žen, pořádaná
ádaná obecním úúřadem ve spolupráci s ČČK
K Oplot, se velice vydařila.
vyda

Změna jízdního řádu ČSAD
Na přání místních občanů bylo zažádáno o změnu jízdního řádu na trase Přeštice-PřestavlkyChotěšov-Zbůch z důvodu lepší časové návaznosti na školní výuku žáků druhého stupně ZŠ
Přeštice. Žádosti bylo vyhověno a nový jízdní řád je platný od 3.3.2019 .
Za OÚ J. Peclová
Informace od SDH
V neděli 13. ledna jsme uspořádali výroční valnou hromadu, na které byla představena činnost
a aktivita sboru za uplynulý rok 2018. V plesové sezóně v sobotu 9. února jsme uspořádali
tradiční hasičský bál. Jak jsme zvyklí i letos se těšil velké oblibě, čemuž odpovídá vysoká
návštěvnost cca 200 lidí. Pro návštěvníky byla připravena bohatá tombola a zábavný program
v podobě vystoupení našich hasičů. Ti předvedli vystoupení znázorňující
výcvik neukázněné zásahové jednotky. V sobotu 2. března jsme navštívili
našeho významného člena Jaroslava Čepického při oslavě životního
jubilea. Začátkem února jsme v dopoledních hodinách zajistili čerpání vody
ze zatopeného výkopu při výstavbě multifunkčního hřiště za sokolovnou.
Průběžně celou zimu pracujeme na opravě požární stříkačky PS 12.
Družstvo mladých hasičů se od začátku roku zúčastnilo zatím dvou soutěží.
První byla soutěž v Dobřanech, kde obsadilo 5. a 16. místo z 26 soutěžních družstev. Další
soutěží byla oplotská halová soutěž konaná v sobotu 23. března ve venkovních i vnitřních
prostorách sokolovny. Této soutěže se zúčastnilo celkem 55 hlídek (20 v kategorii mladší a 35
v kategorii starší žáci). Naše dvě družstva nakonec obsadila slušné 10. a 26. místo.
SDH Oplot zve všechny občany na soutěž v požárním sportu pořádanou 25. května v areálu za
sokolovnou. Tato soutěž bude i letos zapsaná do soutěže O pohár Hořiny, což je příslibem
velké účasti soutěžních družstev a sledování velmi rychlých požárních útoků.
Za SDH Oplot
Jan Čepický
ČČK
Český červený kříž v Oplotě pořádá sbírku nepotřebného ošacení a obuvi, jak pánského,
dámského i dětského. Možnost nosit v igelitových pytlích na Obecní úřad (zadní chodba) do
15. dubna 2019
TJ Sokol
V úvodu našeho článku bych chtěl poděkovat všem spoluobčanům za podporu naší
organizace.
Letošní rok jsme hned druhou lednovou sobotu uspořádali Sokolský bál, na kterém se sešlo asi
90 lidí, kteří si užili večerní zábavu. Jelikož se v letošním roce naše jednota pyšní velkým
výročím, a to 100 let od jejího založení, rozhodli jsme se i na našem bále ocenit několik členů
výboru. Dále jsme se vrátili k tradičnímu pořádání bálu. Jednalo se o návrat starších kulturně
zábavných vložek jako je Dámská volenka, losovaná tombola a jiné.
V únoru jsme uspořádali tradiční Dětský maškarní bál, kam přišlo asi 40 dětí s maskami i bez
nich. Všichni si odpolední rej užívali a odnesli si i spoustu cen z naší hodnotné tomboly. Na
závěr bylo vyhlášení nejlepších masek a vyhodnocení soutěží.

Dále se v únoru konala Výroční
ční valná hromada
hromad Sokola, kde proběhla
hla i volba nového výboru.
Po několika
kolika letech se rozhodl skončit
skon ve funkci předsedy
edsedy Martin Kozel, který nás neopustil
úplně, ale ujal se méně časověě náročné
náro
funkce v kontrolním výboru sokola. Jeho funkci
převzal
evzal Roman Klír a funkci jednatele,
jedna
kterou svědomitě a bezchybněě vykonával, převzal
p
Pavel Žikeš, dále byl Václav Rada zvolen do funkce místopředsedy,
místop edsedy, Dušan Fo
Fořt hospodářem,
Milan Kubeš náčelníkem,
elníkem, Michal Jelínek a Roman Novák členové
lenové výboru, funkci vzd
vzdělavatele
bude nadále vykonávat Pavel
vel Žikeš. Valná hromada se usnesla, že bude i nadále naše jednota
plnit v naší obci podporovat a pořádat
pořádat kulturní a sportovní akce pro naše spoluobčany.
spoluob
Na konci února jsme uspořádali
ádali Vepřové
Vep
hody, na které přišla
išla spousta lidí i z okolních obcí.
Pan Josef Hrdonka připravil
ipravil veškeré tradiční
tradi zabijačkové
kové pochoutky. Návšt
Návštěvníci mohli v naší
hospůdce
dce ochutnat ovar, zabijačkovou
kovou polévku a zbylé produkty si mohli nakoupit a odnést
domů.. Jelikož už kolem 11. hodiny bylo vše vyprodáno, vvěřím,
ím, že se akce líbila a všichni
vš
byli
spokojeni.
Závěrem bych chtěl poděkovat
kovat všem členům sokola za příkladnou
íkladnou práci a věřím,
v
že bude i na
dále pokračovat.
Všechny spoluobčany
any bych chtěl pozvat na Výlet do Plze
Plzeňské
ské ZOO, který bude 4. 5. 2019.
Výlet je určen pro všechny občany
čany obce a bude zcela zdarma (doprava + vstupné). Prosíme
zájemce, aby se včas (nejpozději
ěji do 30. 4.)
.) nahlásili panu Pavlu Žikešovi (tel. 601 082 523,
zikespavel@seznam.cz). Kapacita výletu je omezena na 50 osob.
Další informace o naší činnosti
innosti a podrobný program na
našich
šich akcí bude oznámen obvyklým
způsobem.
Pavel Žikeš
Jednatel TJ Sokol Oplot
Z činnosti MŠ
Po přivítání
ivítání v novém roce a „pochlubením“ se dárky od Ježíška jsme si ppřipomněli tříkrálovou
tradici. Některé děti se přeměnily
ěnily v Baltazara, Melichara a Kašpara, ostatní v koledníky a s
písní „My třii králové jdeme k vám“ zavítaly k paní kuchařce
kucha ce a na obecní úřad.
ú
Koncem ledna jsme si udělali
lali turisticko - naučnou
nou vycházku do lesa s pln
plněním různých úkolů.
Mezi ně patřilo
ilo poznávání stromů,
stromů pozorování ptactva a zvířat,
at, zdolávání překážek
p
v podobě
pařezů,, hod šiškami na cíl a jiné. Cílem vycházky byl krmelec v lese, kam jsme nesli
zvířátkům kaštany a jablka.
V únoru jsme se seznámili s masopustní tradicí. Děti
D si vyráběly
ěly masky a celý týden byl
završen karnevalem v prostorách mateřské
mate
školy. Děti si mohly přinést
řinést masky z domova a
nebo mohly využít svoje vyrobené. Při
P tanci a různých soutěžích
žích se velice dobře
dob bavily. Bylo
pro ně připraveno
ipraveno i karnevalové ob
občerstvení,
erstvení, balónky, konfety a tombola.
Jarní den jsme přivítali
ivítali na zahrádce upálením Morany, symbolu zimy, kterou si děti
d samy
nakreslily dle vlastní fantazie.
Koncem března
bř
navštívili naši předškoláci
edškoláci Základní školu v Přešticích.
P
Byli se podívat na svoje kamarády, kteří
kte í již usedli do školních
školníc lavic v
loňském
ském roce. Za chvíli i oni půjdou
p jdou k zápisu do první třídy
t
a tak jim
toto prostředí bude méně
mén neznámé.
Foto z akcí najdete na webových stránkách školy:http://msoplot.uvadi.cz/
Za kolektiv MŠ Černohlávková
ernohlávková Vladislava

KAM S BIOODPADEM?
Žádáme občany, aby větve ze stromů a keřů shromažďovali na místo nad „Františkem“
směrem k lesu (nad pódiem) a rozložitelný bioodpad (např. listí, tráva, plevel, zbytky ovoce a
zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a
keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.) v areálu zemědělské společnosti Dnešická
zemědělská a.s. „na hnojišti“.
NA UVEDENÁ MÍSTA SE UKLÁDÁ POUZE BIOODPAD!
Děkujeme, že správně třídíte!
Timbersport
Vážení spoluobčané, jménem Timbersportu si Vás dovolujeme pozvat na závod série
TIMBERSPORT CZECH TROPHY který proběhne 1. 5. 2019 od 11:00. Zde Vám osm
nejlepších závodníků timbersporu z ČR v čele s Martinem Komárkem předvedou jistě
zajímavou podívanou a připraví neotřelý zážitek. Disciplína spočívá v rychlém a co
nejpřesnějším řezání kmene motorovou pilou, dále závodník předvede přesekání ležícího
kmene a následně se přesune k neméně náročnému řezání ruční pilou, po kterémž svůj výkon
zakončí přesekáním stojícího. Veškeré tyto úkony jsou pro závodníky otázkou půl druhé
minuty a jsou jistě nesmírně náročné na fyzickou kondici. I pro tuto skutečnost proběhnou
jakési kvalifikační tréninky rozhodčích a závodníků pro sezónu 2019 konané ve dnech 13. -14.
4. 2019. Prosíme tedy všechny spoluobčany, aby v uvedených termínech byli shovívaví a
omluvili omezený průjezd po polní cestě k pomníku a připravili se na zvýšený pohyb osob a
vozidel v celé obci především však na ,,Františku“.
Plánované akce
SDH Oplot pořádá v sobotu 25. května od 12:00 v areálu za sokolovnou soutěž v požárním
sportu, jež je zařazena do ligy "O pohár Hořiny". Přijďte se podívat a podpořit naše hasičské
družstvo.
TJ Sokol Oplot pořádá 4. 5. 2019 výlet do plzeňské ZOO. Výlet je určen pro všechny občany
obce a bude zcela zdarma (doprava + vstupné). Prosíme zájemce, aby se včas (nejpozději do
30. 4.) nahlásili panu Pavlu Žikešovi (tel. 601 082 523, zikespavel@seznam.cz). Kapacita
výletu je omezena na 50 osob.
TJ Sokol Oplot pořádá 1. 6. 2019 Dětský den + tajný závod na kolech s překvapením.
Podrobnější informace budou oznámeny obvyklým způsobem.
Oznámení
Mateřská škola Oplot oznamuje, že zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2019/2020 se
koná ve čtvrtek 2. května 2019 v době od 8.00 hod do 11.00 hod v prostorách mateřské školy.
Zákonný zástupce dítěte si s sebou přinese občanský průkaz a rodný list dítěte.
Fotky z kulturních akcí naleznete na www.oplotoviny.rajce.idnes.cz

