PODZIMNÍ OPLOTSKÉ LISTY
září 2020
Vážení spoluobčané,
po čtvrt roce nastal opět čas vás seznámit s událostmi a novinkami z činnosti
obecního úřadu, MŠ a spolků naší obce. Nelze opomenout, že šíření epidemie
onemocnění covid-19 v celorepublikovém měřítku nadále pokračuje. Zpomalení
šíření epidemie závisí na zodpovědném přístupu každého občana. Nezbývá nám všem
tedy nic jiného, než sledovat v médiích aktuální epidemiologickou situaci a řídit se
a dodržovat stále se měnící opatření.
Ve dnech 2. a 3. 10. 2020 se konají volby do zastupitelstev krajů. Volit se bude opět
na obecním úřadu. V případě kroužkování volebních hlasovacích lístků až ve volební
místnosti doporučujeme si kromě platného občanského průkazu, hlasovacího lístku
a roušky vzít i svoji propisku.
Obecní znak a vlajka
Udělení heraldického symbolu je významným historickým okamžikem v životě každé
obce. Na základě rozhodnutí předsedy Poslanecké sněmovny z 10. září 2020 byl naší
obci schválen obecní znak a vlajka, které byly navrženy a vypracovány ve spolupráci
se zastupiteli naší obce a heraldikem panem PhDr. Zdeňkem Kubíkem. Každý znak,
a tudíž i vlajka pro danou obec, se skládá z několika symbolů dle základních
heraldických pravidel – tinktur (tj. kovů), barev a figur.
Ikonografický význam našeho navrženého obecního znaku je následující:
Heroldská čili geometrická figura stříbrného (tj. bílého) třikrát lomeného břevna
vychází z erbu vladyckého rodu z Oplotu, nejstarší vrchnosti obce – stříbrné lomené
břevno v červeném štítě. Proto je první pole štítu znaku obce v této (české zemské)
barvě. Obecná figura stříbrné (tj. bílé) lilie symbolizuje patronku místní velké kaple
Panny Marie, jako známý mariánský atribut. Obecké figury dvou zlatých (tj. žlutých)
lipových listů připomínají zdejší lípy (národní stromy slovanské vzájemnosti),
rostoucí u kaple. Obecná figura zlatého (tj. žlutého) plotu představuje klasické tzv.
mluvící znamení, název vyjádřený symbolem, neboť Oplot pochází od oplocení
středověké osady. Logicky je druhé pole šítu obecního znaku v zelené barvě venkova
(lesů, luk a polí i rekreace).
Odborný heraldický slovní popis (blason) znaku naší obce zní takto: v červenozeleně polceném štítě pod stříbrným třikrát dolů lomeným zúžených břevnem
stříbrná lilie provázená po stranách dvěma zlatými položenými odvrácenými
lipovými listy nad zlatým plotem vynikajícím z dolního okraje.
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Znak obce Oplot

Vlajka obce Oplot

Aktuální stav vodovodu a kanalizace – na základě průzkumu zájmu našich
spoluobčanů byl objednán projektant Ing. Václav Mach (tel.: 603 431 504, e-mail:
mach@ingvama.cz), který bude o víkendu ve dnech 10. - 11. 10. 2020 v rozmezí 8:00
– 16:00 hod. po oba dny obcházet nemovitosti a následně vypracuje projekty
vodovodních a kanalizačních přípojek pro každý dům. Prosíme občany, aby se termínu
přizpůsobili. Současně se vypracovává projekt na stavební povolení pro vodovodní
a kanalizační řady, což navazuje na již vydané územní rozhodnutí. V nejbližší době
bude provedena čerpací zkouška pro ověření vydatnosti a kvality vody ve vrtu mezi
obcí Oplot a obcí Soběkury.

Odběr vysloužilého elektrozařízení - elektrospotřebiče – již v minulých listech
jsme vás informovali o zavedené službě v naší obci, a to odběr vysloužilých
elektrospotřebičů. Jedná se o:
• ledničky, mrazničky, pračky, myčky, sporáky, bojlery, vysavače, žehličky, vrtačky...
• televizory, monitory, rádia, počítače...
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Podmínkou převzetí je kompletní vysloužilé elektrozařízení.
Tel. kontakt: pan Josef Levora 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 (u prodejny) a řídili se
pokyny odpovědné osoby – p. Josefa Levory ml.
Rozšíření veřejného osvětlení v Oplotu – žádáme vás o zamyšlení a následně
o návrh na doplnění veřejného osvětlení do temných míst v naší obci. Návrhy můžete
nahlásit na obecní úřad do 31. 10. 2020.
Plánované akce:
Mše svatá – neděle 4. 10. 2020 od 14:00 hod.
Hasičská soutěž – neděle 4. 10. 2020 od 13:00 hod.
Položení kytice k pomníku na návsi – čtvrtek 8. 10. 2020 (Památný den sokolstva)
od 17:00 hod.
Vítání občánků – neděle 18. 10. 2020 od 10:00 hod. na OÚ v zasedací místnosti.
Tentokrát budeme vítat celkem 8 dětí (5 holčiček a 3 chlapečky).
Rozsvěcování vánočního stromu – neděle 29. 11. 2020 od 16:00 hod. u OÚ
O případných změnách konání výše uvedených akcí, které mohou nastat důsledkem
neustále se měnících nařízení, budete včas informováni.
Za OÚ Oplot Jana Peclová
Z činnosti MŠ
Čas běží jak voda, a tak tu máme opět začátek školního roku. Loňský školní
rok nám přinesl mnoho změn a překvapení. Nejvíce nás, a to myslím nejen v MŠ,
zasáhla různá epidemiologická opatření v souvislosti s virem COVID-19. Mnoho
naplánovaných akcí pro děti muselo být proto zrušeno. A tak jsme uvítali, že jsme se
po rozvolňovacích opatřeních mohly alespoň tradičně rozloučit s předškoláky - akce
spojená s krátkým vystoupením dětí, opékáním buřtů a přespáním těch odvážných
v MŠ. Prázdninový provoz ve školce jsme zahájili již 10. srpna jako malou
kompenzaci za uzavření MŠ v době předprázdninových hygienických opatřeních.
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V září jsme přivítali tři nové žáčky.
V současné době má MŠ Oplot 19 dětí, z toho
10 oplotských a 9 přespolních. Po Novém roce
by se k nám měla připojit ještě jedna holčička.
Kapacita školy je tedy plně využita. I letos se
zapojíme do soutěže Dnešických chovatelů.
Obrázky s tématem „Zvířátka na našem
dvorku“ máme již nakreslené a připravené
k odevzdání. V měsíci říjnu vyhlásíme pro
rodiče a děti akci „Ježčí rodinka“, jejíž cílem
bude společně vyrobit ježky z jakéhokoli
materiálu. Už teď se těšíme na jejich vydařená díla. V tomto měsíci přivítá naše obec
do svých řad nové občánky a naši předškoláci je potěší s krátkým pásmem básní.
Naše MŠ se zapojila do spolupráce se spolkem MAS Aktivios, z.s. (spolek pro místní
akční plán rozvoje vzdělávání). V rámci této spolupráce nám byla zapůjčena kniha
O Květušce a tesaříkovi, jejímž prostřednictvím se děti seznámí se světem hmyzu.
V říjnu by se pak děti při besedě o knize měly setkat se spisovatelkou této knihy paní
Hanou Vítovou.
Do Vánoc bychom také měli zavítat do přeštické solné jeskyně, kde děti mají
možnost relaxačních her se solí. A pokud se vše zadaří (a epidemiologická situace to
dovolí), tak se ještě před Vánoci setkáme s rodiči u adventního vyrábění a o první
adventní neděli předvedeme něco málo ze svého repertoáru při příležitosti rozsvěcení
vánočního stromku. A konec roku si užijeme přípravami na Vánoce i vánoční
besídky.
Mnoho informací z dění naší MŠ najdete na webových stránkách
http://msoplot.uvadi.cz/.
Přejeme všem hodně zdraví a krásný a pohodový podzim.
Za kolektiv MŠ Oplot
Vladislava Černohlávková
Z činnosti JSDH Oplot
Na konci letních prázdnin se, po dlouhé odmlce vlivem virové epidemie, opět
začalo scházet družstvo mladých hasičů a začalo pilně trénovat na plánované
podzimní soutěže, mimo jiné i na podzimní kolo hry Plamen.
Družstvo mužů se v období od června do září zúčastnilo celkem 14 soutěží a to
v rámci ligy O pohár Hořiny, Chodské noční hasičské ligy, Brdské ligy a v rámci
našeho okrsku. Výsledné umístění ze soutěží jsou následující: Dnešice (1. místo z 9),
Újezd CHNHL (3. místo z 6), Všekary OPH (4. místo z 14), Krchleby OPH (7. místo
z 20), Křenovy OPH (9. místo z 15), Štítary CHNHL (3. místo z 5), Strýčkovice
(2. místo z 6), Mochtín CHNHL (3. místo z 5), Kostelec OPH (7. místo z 15),
Soběkury (1. místo z 5), Vranovice - Brdská liga (11. místo z 22), Dolce (1. místo
z 12), Nové Sedliště (2. místo z 6) a Srbice (5. místo z 13). V rámci celkového
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vyhodnocení Chodské noční hasičské ligy se naše družstvo umístilo na 3. z 6 a v
rámci ligy O pohár Hořiny se umístilo na 10. místě z 36 přihlášených týmů.
Kromě soutěžní aktivity probíhá naše činnost i na
poli obce či hasičské zbrojnice. Dostali jsme do užívání
nově zrekonstruovanou garáž v budově č.p. 11, kde jsme
uskladnili převážně sportovní vybavení. Ve spolupráci
s OÚ jsme doplnili výbavu zásahové jednotky
o 3 homologované helmy, 4 opasky a 2 LED svítilny.
Zakoupili jsme z vlastní pokladny nový stan 3x6m
v hodnotě cca 18 000,-, jež bude sloužit výhradně pro
potřeby SDH. Zprovoznili jsme odběrné místo pro
celoroční sběr vysloužilých elektrospotřebičů, které budou dále předány svozové
firmě k recyklaci. Opravili jsme zrezivělé dno sportovní kádě na vodu v areálu za
sokolovnou. Zajistili jsme STK automobilu Ford Transit. Průběžně provádíme opravy
a údržbu všech požárních stříkaček a automobilů. U méně využívaného vozu AVIA
provádíme kondiční jízdy. Zúčastnili jsme se školení vedoucích mládeže
a shromáždění delegátů sborů, kde proběhli volby do výboru OSH Plzeň-jih.
Pozvánka: SDH Oplot zve všechny občany na soutěž XIV. ročník memoriálu Josefa
Paška a Josefa Hrdonky pořádanou 4. října v areálu za sokolovnou. Soutěžit se bude
pouze s požárními stříkačkami PS 8. Uskutečnění soutěže je ovšem závislé i na
vývoji epidemiologické situace a vydaných vládních nařízeních. V případě zhoršení
situace může být soutěž zrušena, o čemž bychom včas informovali.
Za JSDH Oplot Ing. Jan Čepický
Památnému dni sokolstva
Každý rok si 8. října připomínáme naše padlé bratry a sestry během tří domácích
odbojů. V roce 2019 jsme si poprvé připomněli Památný den sokolstva jako
Významný den České republiky. I letos bychom rádi, aby se se k vzpomínce připojilo
co nejvíce jednot. Níže je k dispozici manuál s možnostmi, jak si důstojně tyto členy
Sokola připomenout.
Stručný historický úvod
Z rozhodnutí zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha byla Česká obec
sokolská rozpuštěna a její majetek úředně zabaven. Gestapo v noci ze 7. na 8. října
1941 zatklo, takřka naráz, všechny sokolské činovníky z ústředí, žup i větších jednot,
kteří „ještě byli na svobodě“. Byli mučeni, vězněni, deportováni do koncentračních
táborů a naprostá většina z nich se již na svá místa po skončení války nevrátila. Tato
akce byla nejrozsáhlejším zásahem proti členům Sokola v celé jeho historii a postihla
především řadu jeho nejvyšších představitelů, a tím i významných osobností celého
národa, které, jak ukázal další vývoj naší společnosti, pak v jejích dalších osudových
chvílích nenahraditelně chyběly. Cílem a smyslem této akce byla totální likvidace
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celého spolku. Říjnové události roku 1941 představují nejpočetnější zásah totalitní
nacistické moci vedený proti skupině občanů dobrovolně se organizujících v jedné
zájmové organizaci.
Pozvánka: TJ Sokol Oplot zve všechny občany na položení kytice
u příležitosti Památného dne sokolstva 8. 10. 2020 u pomníku
padlých na návsi v 17:00 hod.
Za TJ Sokol Oplot
Pavel Žikeš

Z činnosti ČČK Oplot
Nejprve vás všechny srdečně zdravíme. V době koronavirové i postkoronavirové
neděláme žádné kulturní akce, ale v naší činnosti pokračujeme v rámci možností
stále. Provedly jsme úklid na návsi u pomníku padlých vojínů za války. V současné
době uklidíme místní kapli a připravíme jí na mši, která se bude konat o pouti 4. října
2020 od 14 hodin. Jsou zváni všichni příznivci. Snažíme se pomáhat starším a méně
pohyblivým lidem svézt do Přeštic k lékaři za různými účely a nákupy. Změřily jsme
u 8 občanů krevní tlak. Pokud bude „Vítání občánků“ do života od obecního úřadu,
zúčastní se předsedkyně Mašková Marcella tohoto aktu. Provedly jsme návštěvu
s blahopřáním k půlkulatým narozeninám paní Hrdonkové Jany.
Přejeme vám všem hodně pevného zdravíčka a opatrujte se.
Za ČČK Oplot
Marcella Mašková
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