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Vážení spoluobčané,
právě procházíme dobou, která je pro nás všechny zcela neznámá. I když období nošení roušek
postupně ustupuje a dodržování přísných bezpečnostních opatření se rozvolňuje, musíme být stále
opatrní. Astronomické léto klepe na dveře, teploty stoupají a my nesmíme zapomínat na dodržování
pitného režimu. Je totiž základem pro fungování imunity každého z nás. Nedostatek tekutin má
za následek oslabení imunity. Pokud zůstanou díky správnému pitnému režimu během dne sliznice
stále dobře hydratované, organismus se onemocnění spíše ubrání.
Pomoc občanům – i naše obec se zapojila do akce „šijeme roušky“. Velké poděkování za pomoc
s ušitím roušek patří paní J. Volerové, paní V. Černohlávkové a paní J. Hrdonkové. Moc si této
pomoci vážíme. Roušky se rozdávaly našim spoluobčanům v několika etapách. Dále se nám
podařilo zakoupit a zdarma podělit naše spoluobčany dezinfekcí na ruce a povrchy Anti-covid, byť
jen v omezeném množství. Zbylá (nevyzvednutá) dezinfekce je používána pro provoz místní MŠ.
Změna v zastupitelstvu obce - dnem 1. 4. 2020 nastoupil do zastupitelstva obce Oplot náhradník
z kandidátní listiny č.1-Sdružení pro Oplot pan Josef Levora, který dne 20. 5. 2020 složil slib
zastupitele. Vystřídal tak paní B. Hudovou, která podala rezignaci na mandát zastupitele
k 31. 3. 2020.
Obecní vodovod - jak už jsme vás informovali v předchozích listech, od 1. 4. 2020 se stala naše
obec samosprávcem místního vodovodu. Nyní je systém nastaven tak, že na základě stavu
vodoměru v čísle popisném ke konci roku 2019 se stanovily výše tří záloh na období do konce roku
2020 (a to bez ohledu zda někdo odebíral méně či více vody). V lednu 2021 proběhne zápis stavů
vodoměrů a přijde vám vyúčtování za rok 2020 a s ním i nový rozpis záloh na další období.
Vyúčtování bude zahrnovat pevnou složku za vodoměr a pohyblivou složku za spotřebu vody. Zápis
vodoměrů se bude provádět jen jednou ročně (v lednu).
Zároveň vás žádáme, abyste nenapouštěli bazény vodou z obecního vodovodu. V loňském
roce docházelo v důsledku napouštění bazénů k vyčerpávání obecního vrtu, a to vedlo
k nedostatku vody pro běžný chod domácnosti. V případě, že by nastala situace s nedostatkem
vody, mohli bychom přistoupit k individuálnímu šetření s majiteli bazénů.
Tel. kontakt na pana Hrušku, který zajišťuje přepravu vody: 607 821 417
Prodejna smíšeného zboží - po několikaměsíční pauze je opět otevřená místní prodejna smíšeného
zboží. Současný provozovatel podepsal s obcí Oplot nájemní smlouvu na dobu neurčitou a od 20. 4.
2020 zde můžete nakupovat. Jedná se o samoobsluhu s příjemnou atmosférou a širokým výběrem
potravin, nápojů, ovoce, zeleniny a všelijakých dobrot. Je zde i možnost si individuálně domluvit
s panem provozovatelem i jiné zboží.
Otevírací doba: Po–So 7:00–19:00 hod, Ne 8:00–17:00 hod.
Obecní znak a vlajka - v minulých (jarních) oplotských listech jsme vás informovali o skutečnosti,
že naše obec bude disponovat obecním znakem a vlajkou. Vzhledem k situaci ohledně pandemie je
v současně době proces stále ve stavu schvalování Poslaneckou sněmovnou. Po schválení vás
prostřednictvím následujících vydání oplotských listů s obecním znakem a vlajkou seznámíme.
Uzavření oplotského lesa - zastupitelstvo obce Oplot uvažuje o umístění 2 ks uzamykatelných
závor do oplotského lesa. Cílem tohoto plánu je zamezení černých skládek v oplotském lese, zvláště
v oblasti „vápenek“. Tímto by došlo k uzavření lesa jak z Oplota (směrem od „Františku“), tak
i z Horušan. Konkrétní místa, kde budou závory nainstalovány, jsou ještě v řešení. Klíče od závor
budou na OÚ Oplot a na základě opodstatněného důvodu pro vjezd do lesa (např. těžba dřeva, výřez
dřevin apod.) si je bude možno zapůjčit.
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Dotace - po zveřejnění nových dotačních titulů na rok 2020 žádalo zastupitelstvo naší obce o dotace
prostřednictvím Krajského úřadu Plzeňského kraje. Všechny naše žádosti o dotaci byly dne
8. 6. 2020 Radou Plzeňského kraje schváleny – viz níže:
1) Dotační titul: Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2020 (žádost podána
v 1/2020)
• Název akce: Pořízení budovy prodejny smíšeného zboží
• Schválená částka: Kč 450 000,2) Dotační titul: Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje 2020 (žádost podána
v 3/2020)
• Název akce: Dotace na provoz prodejny v obci Oplot
• Schválená částka: Kč 30 000,3) Dotační titul: Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti 2020 (žádost podána
v 3/2020)
• Název akce: Informativní ukazatel rychlosti
• Schválená částka: Kč 37 500,Informativní ukazatel rychlosti bude instalován u pozemní komunikace II. třídy číslo 230 u č. p. 76
ve směru od Přeštic. Umístěn bude pomocí výložníku na stávajícím betonovém sloupu VO.
Napájení bude řešeno z veřejného osvětlení. Ukazatel upozorní přijíždějící vozidlo při překročení
maximální povolené rychlosti v obci.
4) Dotační titul: Podpora rozvoje venkovského a industriálního cestovního ruchu v Plzeňském
kraji pro rok 2020 (žádost podána v 2/2020)
• Název akce: Rozvoj a posílení vybavenosti turistické základny v obci Oplot
• Schválená částka: Kč 50 000,Prostřednictvím tohoto dotačního titulu chceme vybudovat u stávajícího turistického odpočívadla
venkovní betonový ping-pongový stůl. Tento stůl naváže a rozšíří turistické odpočívadlo
vybudované v roce 2019 s podporou dotačního titulu Plzeňského kraje a dále umožní projíždějícím
turistům a cyklistům strávit sportem volný čas. Dalším cílem je na veřejném dětském hřišti opravit
dřevěný odpočinkový altán, který je v dezolátním až havarijním stavu. Altán bude doplněn
o odpadkový koš. Cílem projektu je zvýšení turistické atraktivity venkovského cestovního ruchu
a podpora aktivního trávení volného času pro širokou veřejnost sportováním v kombinaci
s následným odpočinkem.
5) Dotační titul: Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy (žádost podána v 4/2020)
• Název akce: obec Oplot: JSDHO Oplot, kat. V
• Schválená částka: Kč 21 900,Účelem této dotace je zakoupení 3 ks zásahových přileb, 4 ks hasičských pásů s karabinou a 2 ks
hasičských LED svítilen.
Aktuální stav plánované kanalizace – územní řízení bylo zahájeno dne 11. 5. 2020. Po nabytí
právní moci územního rozhodnutí naváže objednání zpracování projektu pro stavební řízení, což je
další nutný stupeň celého legislativního procesu. V druhé polovině roku se budou také zpracovávat
projekty vodovodních a kanalizačních přípojek pro každý dům. Bude proveden průzkum zájmu
občanů o přípojky a dle toho bude projektant jednotlivé domy obcházet a domlouvat se na trase
přípojek ohledně umístění šachet, umístění vodoměru apod. Kdo nevyplnil a neodevzdal předběžný
dotazník, který byl součástí loňských Letních oplotských listů, bude v nejbližších dnech osloven.
O termínu návštěvy projektanta budete včas informováni.
Odběr vysloužilého elektrozařízení - elektrospotřebiče jsou již dlouhá desetiletí nedílnou součástí
našeho života. Jejich vývoj se neustále zrychluje a cenově jsou čím dál dostupnější. To vše s sebou
ale přináší i závažný problém: co s nimi, když doslouží? Zastupitelstvo obce ve spolupráci s JSDH
Oplot nově zrealizovalo v naší obci zdarma odběr vysloužilých elektrospotřebičů. Jedná se např. o:
• ledničky, mrazničky, pračky, myčky, sporáky, bojlery, vysavače, žehličky, vrtačky apod.
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• televizory, monitory, rádia, počítače...
Podmínkou převzetí je kompletní vysloužilé elektrozařízení. Cílem tohoto záměru je:
a) umožnit spotřebitelům v dostupné vzdálenosti odložit elektrozařízení
b) chránit lidské zdraví a omezit negativní dopady na životní prostředí, protože mnohá
elektrozařízení obsahují látky, které mohou být pro lidské zdraví nebo životní prostředí škodlivé
nebo nebezpečné.
Vysloužilé elektrospotřebiče se budou shromažďovat v přízemní části prodejny smíšeného zboží
(boční dveře za rampou). Zájemci musí nejprve kontaktovat pana Josefa Levoru ml., č. p. 78,
tel.: 723 237 851. Po vzájemné domluvě dojde k převzetí a uložení daného elektrozařízení
v domluveném čase na konkrétním místě. Žádáme občany, aby z bezpečnostních důvodů a z důvodu
udržování pořádku v naší obci svévolně neshromažďovali elektrozařízení u odběrného místa a řídili
se pokyny odpovědné osoby – p. Josefa Levory ml.
Městská hromadná doprava Přeštice – na základě změny dopravce (od 14. 6. 2020 jezdí firma
ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.) již není možné nastupovat do autobusu MHD ani vystupovat
z něj u křižovatky za Oplotem ve směru na Skočice a Žerovice. Toto místo není evidováno jako
autobusová zastávka, tudíž zde řidič nesmí otevřít dveře a tím umožnit nástup nebo výstup. Vše je
přísně monitorováno prostřednictvím GPS, které je nainstalováno ve všech nových autobusech. Je
možnost využívat spoj, který jezdí pravidelně přes Oplot, a to odjezd v 8:18 hod.
od autobusové zastávky Oplot a příjezd v 8:28 hod. do zastávky Přeštice, nám. Zpáteční spoj jede
v 10:10 hod. ze zastávky Přeštice, nám. a příjezd na autobusovou zastávku v Oplotě je v 10:20 hod.
Informování občanů – prostředky, kterými vás informujeme jsou webové stránky obce, rozesílání
informací prostřednictvím e-mailů, hlášení obecního rozhlasu, informační tabule na prodejně
smíšeného zboží, úřední deska a prostřednictvím čtvrtletního vydání oplotských listů.
Jana Peclová
Z činnosti MŠ
Mateřská škola byla uzavřena od 17. března 2020 z důvodu preventivního opatření proti riziku
šíření nákazy COVID-19, a to v návaznosti na zavedená opatření Ministerstva zdravotnictví ČR
o uzavření všech základních a ostatních vyšších stupňů škol. Zároveň bylo k tomuto kroku
přistoupeno i s ohledem na doporučení MŠMT ČR týkající se omezení nebo přerušení provozu MŠ.
Na základě rozvolňování opatření byla pak znovu otevřena od 25. května 2020 za dodržování
pravidel a hygienických podmínek stanovených MŠMT ČR. Kvůli této nenadálé situaci byly
zrušeny všechny plánované akce pro děti i rodiče.
V naší školce jsme nezaháleli. Pomohli jsme s šitím roušek pro obec. Třída, herna, kuchyně,
chodba, šatna i umývárna se pyšní novou výmalbou. Novou barvu získaly i zárubně a zábradlí. Pro
děti jsme připravili překvapení v podobě nových taštiček na přezůvky. Všechny hračky i prostory
byly vydezinfikovány, aby byly připraveny na otevření školky.
Chceme poděkovat panu hajnému Žihlovi, který věnoval dva větší modřínové špalky naší školce.
Byla z nich vyrobena lavička, pět „pařízků“ a jeden “poddubák“ na sezení. Vše je využito na školní
zahrádce. Nový kabát si vysloužilo i houpadlo ptáka na zahrádce, a to za velké pomoci obce. Velice
děkujeme.
Zápisy do mateřské školy v letošním roce byly velice netradiční. Vzhledem k omezení
způsobenému virem Covid -19 probíhaly bez účasti dětí i rodičů. Byly zapsány 4 děti.
Po znovuotevření se do školky vrátilo 14 dětí, dle stanovení MŠMT ČR je docházka dobrovolná,
děti z ohrožených skupin mohou zůstat doma. Díky tomu, že situace okolo koronaviru se
stabilizovala a Ministerstvo zdravotnictví ČR povolilo i akce s vyšším počtem osob, uspořádáme na
závěr roku Rozloučení s předškoláky spojené s opékáním vuřtů a spaním v MŠ pro starší děti.
Přespání je dobrovolné. Pro děti je připraven program s překvapením.
Fotografie i aktuální informace z dění MŠ můžete sledovat na www.msoplot.uvadi.cz
S přáním klidného a pohodového léta za kolektiv MŠ
Vladislava Černohlávková
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Z činnosti JSDH Oplot
Vzhledem k virové epidemii a omezením společenských akcí ze strany vlády se za uplynulé období
od března do současnosti nekonaly žádné akce ani soutěže. Soutěže dětí byly zrušeny na celou jarní
sezónu včetně jarního kola hry Plamen. Soutěže mužů byly zrušeny do odvolání a až nyní
v průběhu června začínají soutěže postupně nabíhat. I soutěž O pohár Hořiny proběhne
v upraveném počtu 7 soutěží místo běžných 11. Po poradě pořádajících sborů SDH Přeštice, SDH
Střížovice a SDH Oplot byl zrušen i každoroční letní tábor mladých hasičů.
V tomto omezeném období jsme provedli kondiční jízdu vozu Ford Transit. Ve spolupráci s OÚ
jsme poskytli prostory hasičské zbrojnice pro hromadné očkování psů. V rámci brigádnických prací
jsme v areálu za sokolovnou položili vodovodní potrubí a kabel pro elektrickou zásuvku, jež nám
umožní trvale propojit horní a dolní voznici na vodu.
Ing. Jan Čepický

Prosíme občany, kteří se na této fotce poznají, aby se přihlásili na OÚ Oplot. Jde o fotku družstva
mladých hasičů cca z roku 1970 (zaslal nám ji SDH Dnešice).
Z činnosti ČČK Oplot – uspořádali jsme sběr nepotřebného ošacení a obuvi od občanů, které bude
použito pro potřebné občany. A jelikož byla doba koronaviru, nebyla ještě možnost šatstvo odvézt.
Do konce června se prý neodváží. Tak doufáme, že již to bude brzy. Poněvadž byl vyhlášen stav
nouze a občané nevycházeli, nemohli jsme nic dělat. Až teď, kdy se postupně zákazy rozvolňují.
Zatím byla odvolána i Valná hromada s přednáškou paní doktorky a pana Stanislava Havlíčka.
Poslali jsme smuteční kondolenci rodině po paní Libuši Svobodové, která zemřela a bývala také
naší členkou. Obdrželi jsme od ČČK také 5 ochranných štítů na obličej a v době koronaviru šila
naše členka paní Hrdonková Jana roušky na obličej, dali jsme na ně látky. Tak doufejme, že se nám
koronavir nevrátí. Přejeme vám všem hodně pevného zdraví, abychom se brzy opět viděli a snad
i bez roušek.
Za ČČK Mašková Marcella
Příští Veřejné zasedání zastupitelstva obce Oplot se bude konat 3. 8. 2020 od 19:00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Oplot.

Krásné léto plné odpočinku, klidu a zážitků vám všem
přeje zastupitelstvo obce Oplot
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