LETNÍ OPLOTSKÉ LISTY
Červen 2021

Vážení spoluobčané,
Po dlouhém, chladném a velmi deštivém jaru přišlo konečně léto, jak má být.
Pandemie sice ustupuje, proočkovanost občanů roste, ale přesto jsme stále ještě
daleko od situace, kdy se budeme moci vrátit k našim životům tak, jak jsme na ně
byli zvyklí. Řada věcí zřejmě již nebude jako dřív.
Schválené finanční dotace
Z Plzeňského kraje se podařilo získat:
1. dotaci na provoz místní prodejny v hodnotě
30.000,- Kč
2. dotaci na akci Arboristické ošetření
významných stromů v obci Oplot – etapa č. 1
z dotačního titulu: Adaptační opatření v ochraně
přírody 2021 ve výši 42.000,- Kč (zdravotní
a bezpečnostní řez)
Zabezpečení hlavního vchodu do MŠ a OÚ před útočníky
V měsíci květnu se šířila skrz celou republikou zpráva, a to v podobě anonymní
výhrůžky o připravovaném útoku na mateřskou školku. Jelikož školka nebyla nijak
blíže specifikována, museli všechny mateřské školky přijmout bezpečnostní
opatření. Od té doby je budova místní MŠ a OÚ trvale uzamčena. Bylo tedy
nezbytně nutné zabezpečit tento objekt před nezvanými hosty a tudíž nainstalovat
do hlavního vchodu tohoto objektu videozvonky a dveřní kouli. Jeden videozvonek
je určen pro MŠ a druhý pro OÚ. Oba jsou popsané. Přicházející návštěva je
monitorována videokamerou a dostane se do budovy až po zazvonění a ohlášení se.
Systém slouží k eliminaci výskytu nežádoucích osob.
Navýšení frekvence vývozů kontejneru na papír
Vzhledem k opakovanému nepořádku kolem kontejnerů na
papír se od 15.6. navýšily počty vývozů papíru. Kontejnery
jsou nyní vyváženy 1x týdně. Prosíme občany, aby kartony
sešlapávali a nenechávali papíry mimo kontejnery. Věříme,
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že tato změna povede ke zlepšení situace a zajištění většího pořádku kolem
kontejnerů. Zároveň vás žádáme o ukládání tříděného odpadu do těch nádob, do
kterých daný odpad skutečně patří! Stává se, že v černé popelnici, která je určena
pro použitý potravinářský olej, se nachází plechovky od nápojů či jiný odpad.
Svozová firma pak samozřejmě odmítá vývoz uskutečnit.
Děkujeme za ohleduplnost a pochopení.
Úprava dětského hřiště na návsi
Pro větší bezpečnost dětí, hrající si na dětském hřišti, byly v prostoru ohraničení
hřiště podél silnice odstraněny obrubníky a tento prostor byl zvětšen a vyplněn
dekoračními kamínky-kačírkem směrem k silnici.
Pitná voda
Prosíme spoluobčany, aby v letních měsících šetřili pitnou vodou a nenapouštěli
bazény z obecního vodovodu.
Doporučená regulace hlučných činností
Na základě několika upozornění od místních občanů ohledně častého vykonávání
hlučných činností, zvláště pak v ranních hodinách o víkendech a svátcích, bychom
vás chtěli požádat o omezení používání hlučných strojů. Hlučným strojem,
přístrojem a zařízením se rozumí zejména sekačka na trávu, drtička dřeva,
křovinořez, řetězová či kotoučová pila, pneumatické kladivo, kompresor atp.
Dle §34 odst. 2, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví je doba
nočního klidu stanovena každý den v době od 22:00 hod do 6:00 hod.
Obec doporučuje nad rámec zákona omezení používání hlučných strojů,
přístrojů a zařízení v době:
- v pracovní dny od 21:00 hod do 22:00 hod
- o víkendech a státem uznávaných svátcích od 6:00 hod do 8:00 hod a od 21:00
hod do 22:00 hod
Tato prosba k našim spoluobčanům vede k zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku (zejména pokojného soužití občanů – sousedů) a ukazuje na
činnosti, které by mohly svou hlučností narušovat klidný a spokojený vesnický
život. Děkujeme za pochopení.
Doporučená omezení v tomto článku se nevztahují na činnosti v rámci sezónních
prací v zemědělství, údržbu veřejně prospěšných zařízení, komunikací a veřejných
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prostranství, dále na neodkladné činnosti související s odstraňováním následků
havárií, přírodních kalamit a jiných událostí ohrožujících život, zdraví nebo majetek.

Otravy koček - nebezpečí číhající na každém rohu
V naší obci došlo v poslední době k několika případům otravy koček. Otravy patří
mezi nejčastější příčiny smrti koček, které tráví svůj čas venku. Venkovní život
skrývá spoustu nástrah. Pouštíme-li tedy kočičku na čerstvý vzduch bez naší
asistence, musíme počítat i s možným rizikem. Mezi časté zdroje otrav
patří návnady na hubení hlodavců, které jsou na vesnicích i v současnosti často
používané a děsí tak většinu majitelů na vsi chovaných koček. Dále otravu můžou
způsobit přípravky na hubení hmyzu a plevele. Kočky žerou trávu, dávejte si tedy
pozor, jaké pesticidy na vaši zahradu používáte. Pokud zaregistrujete příznaky
otravy, proveďte sami první pomoc či neotálejte a navštivte okamžitě veterináře.
Bohužel se vyskytují i otravy, které někdo způsobí úmyslně. Ty jsou považovány
za přestupek nebo trestný čin.
Věnujte, prosím, zvýšenou pozornost svým mazlíčkům při jejich venčení.
Pozor na krádeže jízdních kol
Příchod jara a pěkného počasí vyláká mnoho cyklistů na své vyjížďky. S rostoucí
oblibou cyklistiky, dochází bohužel také k nárůstu krádeží jízdních kol. Někdy stačí
jen drobná nepozornost majitele či nedokonalé zabezpečení. A právě to se stalo v
sobotu 5.6. v odpoledních hodinách zde v Oplotu. Došlo k odcizení elektrokola
značky TREK černomodré barvy před rodinným domem. Neznámý pachatel využil
okamžiku, kdy majitel si nezajištěné elektrokolo opřel o fasádu domu a odešel si pro
cyklistickou přilbu. Po několika minutách muž zjistil, že jízdní kolo někdo odcizil
a celou věc oznámil. Škoda byla vyčíslena na 85 tisíc korun. Po pachateli
a elektrokolu přeštičtí policisté pátrají. Dle policejních statistik dochází ke krádežím
kol na volných prostranstvích, kdy jsou kola nejčastěji volně opřena o zeď, lavičku,
nebo sloup veřejného osvětlení. V některých případech si zloději troufnou i na kola
umístěná ve stojanech a zajištěná levnějšími lankovými zámky. Zloději však kradou
jízdní kola i ze sklepů, garáží nebo balkónů. Vzhledem k tomu, že jsou v dnešní
době jízdní kola dražší a je o ně větší zájem, stávají se častěji cílem zlodějů
i organizovaných skupin. Upozorňujeme občany, aby si na svá kola dávali pozor
a co nejlépe je zabezpečili proti krádežím.
Pozor! V Přešticích, Dobřanech a Chlumčanech řádí parta zlodějů benzínu!
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Svatba
V místním areálu TJ Sokol Oplot či sokolovně se již uskutečnilo mnoho kulturních
akcí, spousta zábav, soutěží a oslav. Nyní zde měla velkou
premiéru svatba. Právě toto místo si pro svůj životní krok k
uzavření manželství vybrali i naše rodačka slečna Ivana a její
snoubenec pan Milan. Za svůj svatební den zvolili sobotu
19.6.2021. Své „ANO“ si řekli pod jasně
prosluněnou oblohou. Oddávající byla paní
starostka a byl to pro ni již druhý svatební počin
v roli oddávajícího. Novomanželům přejeme
upřímně ze srdce, aby se v jejich manželství naplnila všechna jejich
přání a všechny jejich tužby a aby tento sobotní den pro ně zůstal tou nejkrásnější
vzpomínkou.

Na kole i pěšky - cykloturistická aplikace
www.nakoleipesky.cz -zde naleznete cyklostezky, zajímavá místa, tipy na výlet
a mnoho dalších informací. V dnešní době, době chytrých mobilních telefonů
nahrazuje tato aplikace tištěné mapy. I naši obec Oplot již naleznete v této zajímavé
aplikaci.
Všem spoluobčanům přejeme pohodové a krásné letní prázdniny, nádherné léto,
mnoho odpočinutí, pohody a zážitků na vašich cestách.
Za OÚ Jana Peclová

TJ Sokol Oplot
Dětský den
Letos připadl Den dětí na všední den, proto jsme ho uspořádali,až následující víkend
a to 5.6. Dětí se sešlo asi 20, bylo pro ně připaveno 5 soutěžních disciplín, které byli
tradiční i netradiční, jako třeba souboj v zorbingových koulích, chůze po laně. Po
splnění disciplíny se děti dozvěděli písmenko do tajenky, která po vyluštění sloužila
k vyzvednutí odměny. Dále byli připraveny soutěžní disciplíny o ceny a to skok
v pytli a pomalá jízda na kole. Během celého dne probíhal doprovodný program.
Celou akcí nás provázelo kásné počasí. Děti si na závěr užili pěnu a záplavu bublin.
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Závěrem chci poděkovat všem organizátorům a partnerům, kteří nás jak finančně
i materiálně podpořili.

Hýbeme se hezky česky
Náš sokol se zapoji do akce Hýbeme se hezky česky. Pokud nás máte v oblibě
apodporujete nás i během roku, hlasujte na adrese:www.hybemesehezkycesky.cz
Děkujeme

Zveme Vás srdečně na naše akce
Akce Sokola: 3.7. od 20:00 hod Venkovní zábava - hraje skupina Maybe

Fotografie z dětského dne:

Pavel Žikeš, jednatel TJ Sokol Oplot
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Činnost místní skupiny ČČK Oplot
Jsme velice rády, že se nám již rozvolnily protiepidemická
koronavirová opatření a že se můžeme opět setkávat. Provedly
jsme úklid u pomníku padlých vojínů na návsi. Dále jsme
uskutečnily sbírku nepotřebného ošacení a obuvi, jak pro dospělé,
tak pro děti, která bude použita pro potřebné od ČČK. Kdo jste
dali něco do sbírky, všem vám děkujeme. Nyní bude proveden
odvoz. Poslaly jsme kondolence rodinám po úmrtí paní Marie Pluhařové a pana
Jaroslava Šlajse a vyjadřujeme pozůstalým upřímnou soustrast. Dále plánujeme před
poutí úklid místní kaple. A abychom nevynechaly naší náhradní Valnou hromadu
s měřením krevního TK, přednáškou lékaře, tombolou, občerstvením a také
harmonikou, uskutečníme ji asi v 1. polovině září, ještě to upřesníme. A v plánu do
konce roku máme uspořádat opožděnou oslavu MDŽ spolu s Obecním úřadem,
s hudbou a občerstvením. Datumy a ostatní okolnosti k tomuto ještě podrobněji
zveřejníme (bude to přibližně ve 2. polovině roku, pokud vydrží doba bez
koronaviru). To je zatím náš plán a doufáme, že ho budeme moci splnit. Také
uskutečníme zdravotní přednášku u dětí v mateřské školce na podzim. Tak se
všichni opatrujte, ať se můžeme opět spolu sejít a přejeme všem hezky prožité léto.
Za ČČK Oplot předsedkyně Mašková Marrcella
Z činnosti MŠ
Mateřská škola byla kvůli covidovým opatřením uzavřena do 5.dubna 2021, kdy se
mohli zpět vrátit alespoň předškoláci, pro něž je předškolní vzdělávání povinné
a děti rodičů, kteří pracují u záchranných složek. Ostatní děti se mohly vrátit až
26. dubna 2021. Takovéto opatření nám překazilo plány ohledně příprav pohádky
O Budulínkovi na besídku pro maminky, protože z časových důvodů bychom ji
nestačili nacvičit. Nakonec se nám ale podařilo připravit alespoň krátké pásmo, které
jsme natočili a uložili na webové stránky MŠ.
Dne 1. června 2021 jsme oslavili Den dětí, který paní kuchařka dětem
zpříjemnila sladkým překvapením v podobě dortu (foto na webu
školy). Děti si vyzkoušely skoky v pytlích, podlézání a přeskakování
lana a jiné hry. Všichni jsme si dopoledne náramně užili a s námi i dvě
praktikantky, Kateřina Levorová a Denisa Vonásková, které si svým
vstřícným chováním získaly děti a byly nám velice nápomocny.
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Díky zlepšení covidové situace za poslední období jsme mohli uskutečnit výlet na
Bijadla u Merklína. Prošli jsme naučnou stezku, kde jsme se seznámili s některými
volně žijícími zvířaty a ptáky- např. s divokými prasaty, kánětem, bažanty, pávem,
aj. Cestou jsme si prohlédli i historické zemědělské stroje. Děti upoutal i herní
koutek s kolotočem a houpadlem. Na oběd jsme se vrátili zpět do MŠ. Výlet se
vydařil, děti si odnesly svoje zážitky včetně jízdy autobusem.
Na závěr školního roku se vždy loučíme s předškoláky. Tak
tomu bylo i letos. V pátek 25. června jsme se rozloučili
s Kryštofem Oberdörferem, Bětuškou Bryndovou, Nikolkou
Maříkovou a Damianem Denkem, kteří od září nastoupí do
ZŠ Přeštice. Obec Oplot předala předškolákům knihy
s věnováním a zaměstnankyním školky květiny. Bylo
připraveno krátké vystoupení pro rodiče, opékání buřtů a pro
ty statečné děti, které přespaly v MŠ, pohádkový program.

Od 1. července bude MŠ uzavřena do 15. srpna. Po tuto dobu se bude měnit vzhled
naší školní zahrady. Měli jsme plány rozšířit možnosti jejího využití o pergolu, kde
bychom získali útočiště i za nepříznivého počasí nebo bychom ji využívali i ke
vzdělávacím činnostem, a herní domek, který by sloužil dětem ke hrám na vaření,
péči o domov. Za tímto účelem jsme oslovili zastupitelstvo obce, které souhlasilo.
Pan místostarosta Jan Čepický zhotovil plány dle našich požadavků, oběhal potřebná
povolení. Zároveň zastupitelstvo obce získalo dotaci ve výši 150.000,- Kč na
výstavbu obou projektů. A tak se nejen děti mohou těšit na novou tvář zahrady.
Chceme jim touto cestou poděkovat za náročnou práci.

Veškeré fotografie z dění naší MŠ najdete na webových stránkách školy
https://www.oplot.cz/materska-skola/.

Přejeme Vám krásné a pohodové léto bez všech omezení a hlavně pevné zdraví.
Za

kolektiv MŠ Vladislava Černohlávková
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Vážení občané,
chtěla bych touto cestou poděkovat Zatupitelstvu obce Oplot, zejména paní starostce
Nadě Hubačové a místostarostovi Janu Čepickému, kteří neprodleně zařídili
videozvonek pro mateřskou školu, jehož neodkladnou instalaci si vyžádaly
nepříjemné okolnosti.
V polovině května neznámý pachatel oznámil útok na mateřské školy po celé
republice, který se měl uskutečnit v konkrétní den. Bohužel, po čtrnácti dnech nás
kontaktovala policie s informací o další výhrůžce. Z bezpečnostních důvodů do
odvolání jsme měli zakázáno opouštět budovu MŠ, která musela být uzamčena, aby
nedocházelo k nežádoucímu nekontrolovanému pohybu jakékoli osoby po budově.
Proto se museli i rodiče vždy telefonicky nahlásit a my jsme si došly pro děti dolů ke
vchodu. Tato skutečnost nám velice komplikovala chod MŠ. Řešením byl
videozvonek s otevíráním dveří přímo ze třídy MŠ, ale zárověň i obecního úřadu,
který sídlí ve stejné budově. A právě díky pohotové činnosti paní starostky a pana
místostarosty se situace okamžitě vyřešila a videozvonek byl nainstalován.
Děkujeme!
Za kolektiv MŠ Vladislava Černohlávková
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