ZIMNÍ OPLOTSKÉ LISTY
prosinec 2021

Vážení spoluobčané,
poslední měsíc v roce je spojen s časem adventním. Je to doba příprav na vánoční svátky
a čas očekávání. Snad i očekávání lepších časů. I letošní rok byl pro nás všechny velmi
náročný a každý se s jeho náročností vypořádává po svém. Ale všichni doufáme, že bude
brzy lépe a uplynulé měsíce budou pro nás další životní zkušeností, která nám ukáže, jaké
jsou nejdůležitější životní hodnoty – zdraví naše i všech našich blízkých. Vážení
spoluobčané, upřímně Vám přejeme, abyste vánoční svátky prožili ve zdraví a klidu se
svými nejbližšími, protože to je jistě ten největší dárek, jaký si vůbec můžeme přát.

Z činnosti obce Oplot
V letošním roce jsme se opět snažili využít nabízené dotační tituly za účelem rozvoje,
vybavení, zkulturnění a zmodernizování nejen veřejného prostranství, ale i vnitřních prostor
obecních objektů naší malé obce. V listopadu nám byly schváleny toto dotace:
1.) ve výši Kč 300.000,- dotace z Plzeňského kraje na projekt „Stavební úpravy za
účelem změny užívání části objektu č.p.115“ – 1. etapa. Tato dotace bude použita
na vybudování koupelny pro budoucí byt v č.p.115 (prodejna smíšeného zboží).
2.) ve výši Kč 234.256,- dotace ze SZIF (Státní zemědělský intervenční fond) na
projekt „Modernizace společenského sálu v budově obecního úřadu“. Záměrem je
zakoupení 50 ks dřevěných židlí, 12 ks stolů, 10 ks pivních setů, dále kuchyňské linky
se dřezem, lednicí, mikrovlnou troubou a dvouplotýnkovým vařičem.
3.) ve výši Kč 472.384,- dotace ze SZIF na projekt „Revitalizace veřejného
prostranství pod budovou OÚ a MŠ Oplot“. Tato dotace je určena na modernizaci
schodiště, k němu navazující nově vybudovaný chodník, u něhož budou 4 parkovací
stání ze zatravňovacích bloků a část štěrkové plochy se zamění na travnatou plochu.
Dále se pořídí 4 ks betonových laviček s dřevěnými prkny, 1 ks venkovního
betonového stolu, 1 ks stojanu na kola, 2 ks odpadkových košů a 1 ks edukační tabule
(herní prvek). Toto prostranství bude ještě zdobit záhon s trvalkami.
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Od roku 2022 se změní výše poplatku za odkládání komunálního odpadu
Od letošního ledna platí nový zákon o odpadech (zákon č. 541/2020 Sb.), který postupně
až do roku 2030 prodražuje skládkování komunálních odpadů, a to tak, aby bylo skládkování
co nejméně výhodnou cestou, jak s odpadem nakládat. Tento velmi diskutovaný zákon
přináší velké změny i pro obce, respektive pro každého z nás. Všechny obce v ČR, musí
nejpozději pro rok 2022 nastavit nový systém v této oblasti. Vybrat způsob sběru a tomu
přizpůsobit veškerou dokumentaci, jako jsou obecně závazné vyhlášky atd. A právě kvůli
novému zákonu zastupitelé na svém zasedání dne 22. listopadu 2021 projednali a schválili
novou Obecně závaznou vyhlášku obce Oplot č. 1/2021, o místním poplatku za odkládání
komunálního odpadu z nemovité věci. Vyhláška bude účinná od 1. ledna 2022.
Dvě varianty poplatku
Možnosti stanovení poplatku byly dvě, buď poplatek za obecní systém odpadového
hospodářství, tzn. jednotný paušál na osobu za rok nebo poplatek za odkládání komunálního
odpadu z nemovité věci. Po nekonečném počítání a zvažování jednotlivých variant, jsme
dospěli k názoru, že se pokusíme zachovat model, na který jste léta zvyklí, a ponechat Vám
možnost výběru četnosti vývozu. Tento poplatek už ale nebude vybírán podle zákona
o odpadech, ale podle zákona o místních poplatcích, který má poněkud odlišná pravidla.
V prvé řadě nám ukládá, abychom vyčíslili částku, kterou budeme vybírat za litr
vyprodukovaného odpadu od 0,- do 1,- Kč za 1 litr. Výše místního poplatku byla
stanovena ve výši Kč 0,80 za litr. Poplatníkem tohoto místního poplatku je fyzická osoba,
která má v nemovité věci bydliště, nebo vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná
fyzická osoba. Předmětem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci je
odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný
dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která se nachází na území obce.
O tom, že je důležité třídit odpad, kterého neustále přibývá, a že je nutno vzniku tohoto
odpadu předcházet, v dnešní době již nikdo nepochybuje. Hlavním cílem je ochrana našeho
životního prostředí a zdraví. Tím třídění odpadu určitě je. Tříděním dochází ke snižování
množství odpadu odkládaného na skládky nebo likvidovaného spalováním. Vytříděné složky
jsou pak zdrojem pro výrobu tzv. druhotných surovin
a ve výrobě se využívají především jako náhrada
primárních materiálů. V neposlední řadě tříděním
šetříme naše finanční prostředky, protože o množství
vytříděného odpadu se nám snižují poplatky za
zbytkový komunální odpad. Důležité je zvolit si
dostatečnou frekvenci svozů odpadu, aby se do nádoby
(popelnice) po vytřídění recyklovatelných složek vešel
veškerý zbytkový odpad.
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Výše povinného poplatku:
Typ a objem
nádoby

Frekvence svozů

Počet
svozů

Sazba
poplatku /rok/

Výpočet

Nádoba
(popelnice) 120 l

1 x za týden

52

Kč 4 992,-

120 l x Kč 0,80 x 52 svozů

Nádoba
(popelnice) 120 l

1 x 14 dní

26

Kč 2 496,-

120 l x Kč 0,80 x 26 svozů

Nádoba
(popelnice) 120 l

kombinovaný

40

Kč 3 840,-

120 l x Kč 0,80 x 40 svozů

Nádoba
(popelnice) 120 l

1x měsíčně

12

Kč 1 152,-

120 l x Kč 0,80 x 12 svozů

Nádoba
(popelnice) 120 l

individuální (pouze
pokud 1 popl.
v nemovitosti)

6

Kč 576,-

120 l x Kč 0,80 x 6 svozů

Nepravidelné svozy nad rámec povinného poplatku
Objem nádoby

Frekvence svozů

Nádoba (max. 120 l)

individuální

•
•

Počet
svozů
1

Sazba za 1 svoz
Kč 96,-

Individuální svozy lze využívat v případě, že v nemovitosti žije pouze jeden trvale hlášený poplatník
– výše ročního poplatku činí Kč 576,nebo
Individuální svozy lze využívat, pokud dané nemovitosti nebudou stačit výše uvedené frekvence
svozů (tzn. tomu odpovídající roční známka) - jednorázový poplatek za vývoz nádoby o objemu 120
l činí Kč 96,(příklad: nemovitost si pořídí známku, která zahrnuje 12 svozů - 1 x měsíčně
a v průběhu roku zjistí, že vyprodukuje více odpadu a tudíž 12 svozů nestačí, může si přikoupit
libovolné množství individuálních svozů (známek)
Minimální základ dílčího poplatku činí 60 l odpadu za kalendářní měsíc na 1 poplatníka
(tj. osoba s trvalým pobytem v obci Oplot).

Poplatek za odkládání komunálního odpadu je koncipován jako roční s tím, že se vypočte
jako součet dílčích poplatků za jednotlivé kalendářní měsíce, na jejichž konci měl poplatník
v nemovité věci bydliště nebo neměla v nemovité věci bydliště žádná fyzická osoba
v případě, že poplatníkem je vlastník této nemovité věci. Měsíční poplatek se vypočte jako
součin základu dílčího poplatku zaokrouhleného na celé litry nahoru a sazby pro tento
základ.
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Platbu je možné provést od 1.1.2022 do 13.2.2022
• bankovním převodem na účet obce Oplot č. 28127361/0100. Variabilní symbol
bude číslo popisné dané nemovitosti nebo číslo evidenční u rekreačních objektů.
Podle zaplacené částky, odpovídající frekvenci svozů (dle tabulky „Výše povinného
poplatku“), si budete moci na OÚ vyzvednout známku. Proces se tak urychlí a zabrání
se shlukování lidí. Upřednostňujeme tento způsob platby!
• hotově do pokladny OÚ Oplot
V případě nejasností s výběrem známek, prosím, kontaktujte OÚ. Vyzvednutí známek je
možno do konce února na OÚ. Od 1.března bude platit nová známka.

Poplatek za psa
Poplatek za jednoho psa ve výši Kč 50,- zůstává stejný jako v minulých letech. Platbu
bude možné provést:
• bankovním převodem na účet obce Oplot č. 28127361/0100, variabilní symbol bude
číslo popisné dané nemovitosti nebo číslo evidenční u rekreačních objektů a do zprávy
pro příjemce uvedete počet psů (např. 1 pes)
• hotově při vyzvednutí známky na popelnici.
Výše poplatku bude záležet na počtu psů v domácnosti. Poplatek za psa je potřeba
uhradit na účet samostatně a nezahrnout společně s odpady.

Poděkování paní Kühnelové
Obecní úřad děkuje paní Kühnelové za milé překvapení ve formě
ručně vyrobeného sněhuláka, který je umístěn u velkého vánočního
stromu před budovou MŠ a OÚ Oplot a je tak vhodným doplňkem
vánoční výzdoby pro navození zimní atmosféry.

1. adventní neděle - Rozsvícení vánočního stromu
Rozsvícení vánočního stromu na 1. adventní neděli se letos konalo.
Sice netradičně, a to bez „svařáku“ a jarmarku, ale přeci. Ač aktuální epidemiologická
situace nebyla příliš příznivá a vládní nařízení velmi přísné, po dlouhém rozmýšlení a čekání
do poslední chvíle jsme se rozhodli tuto v letošním roce jedinou slavnostní a veřejnou
kulturní akci uskutečnit. V neděli 28. listopadu o půl čtvrté odpoledne za začaly vinout
z místního rozhlasu vánoční písně, aby tak naladily předvánoční atmosféru a přivábily
občany k místní MŠ, kde probíhala celá akce. V 16:00 hodin se rozsvítilo oplotské vánoční
osvětlení, paní starostka přivítala všechny přítomné a popřála všem příjemně strávený
adventní čas a hezké svátky. O hudební program se postarala místní MŠ a dále následovalo
zpívání vánočních písní prostřednictvím Štěpánky Vyletové a Filipa Brady. Poté rozdali čert,
Mikuláš a anděl dětem nadílku s dobrotami.
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Ukládání suti a střešních tašek v areálu Dnešické zemědělské a.s. v Oplotu
Žádáme občany, aby na určené místo v areálu Dnešické zemědělské a.s. ukládali pouze
stavební odpad (suť) a střešní tašky. V případě ukládání tohoto druhu odpadu je potřeba
nejprve kontaktovat buď pana Jaroslava Kasala nebo OÚ Oplot, aby se předešlo situacím, že
se zde objeví odpad, který sem vůbec NEPATŘÍ, a to sanitární keramika (WC, umyvadla
apod. a keramické obklady a dlažby). Stavební suť se drtí a ne všechny materiály jsou
vhodné do drtícího stroje, aby nedošlo k jeho poškození. V případě, že bude opakovaně
docházet k ukládání tohoto odpadu bez nahlášení uvedeným osobám, popř. se zde bude
ukládat nepatřičný odpad, budeme nuceni zpřísnit podmínky. Prosíme o dodržování
doporučených stanovisek.
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Nejpozději však do 31.1.2022
Úhradu zálohy zatím neprovádějte, vyčkejte na výzvu k zaplacení !
Zásilkovna v naší obci bohužel zatím nebude
Během podzimu jsme vedli jednání ohledně instalace samoobslužného výdejního místa
v naší obci tzv. Z-BOXu od Zásilkovny. Krédem Zásilkovny je rychlé a pohodlné
vyzvedávání zásilek bez front a bez čekání, až vám zavolá kurýr. K vyzvednutí zásilky stačí
použít „appku“ a za doručení i dobírku se zaplatí online. Bohužel když mělo dojít k podpisu
smlouvy mezi obcí Oplot a Zásilkovnou, zpřísnil poskytovatel služby podmínky a neumožnil
tak do naší obce instalovat Z-BOX. Vysvětlení ohledně momentálního zamítnutí této služby
je skutečnost, že v současné době je abnormálně velké množství žadatelů o tuto službu,
a proto se společnost Zásilkovna rozhodla, že menším obcím do 400 obyvatel, a to ani za
podmínky spolufinancování obce, Z-BOXy zatím poskytovat nebude.

Plánované akce
• Betlémské světlo – čtvrtek 23.12.2021 od 16:00 do 18:00 hod. v místní kapli
• Novoroční pochod – sobota 1.1.2022 od 13:30 hod. – sraz u autobus. zastávky (akce
bude uskutečněna, pokud to epidemiolog. situace a aktuální pravidla dovolí)
za OÚ Oplot Jana Peclová

Celé zastupitelstvo obce Oplot přeje
všem spoluobčanům veselé Vánoce
a šťastný nový rok 2022
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Z činnosti JSDH Oplot
S blížícím se koncem roku již soutěžní činnost pomalu spěla ke svému konci. Naši muži
se ještě zúčastnili soutěže ve Vlčí (5. místo z 7), v Dobřanech (3. místo z 11) a 14. ročníku
memoriálu J. Paška a J. Hrdonky v Oplotě. Na této domácí soutěži se nám podařilo sestavit
dvě soutěžní družstva a nakonec jsme obsadili 1. a 2. místo z 11 soutěžních týmů. Za
vítězství jsme získali poukaz na živé sele, které do soutěže věnovala Dnešická zemědělská
a.s. Za tento sponzorský dar velice děkujeme. O týden později jsme uspořádali pečení selete
pro nás a přátelé hasičů.
Před příchodem zimy jsme provedli zazimování požárních stříkaček a úklid požární
techniky i cvičiště za sokolovnou. Dále jsme uspořádali pochod mikuláše, čerta a anděla po
vsi. Získané finanční prostředky (kromě vynaložených nákladů) jsme věnovali jako dar
mateřské škole v Oplotě. Jednalo se cca o 2000,- Kč. Od jednotky HZS Přeštice jsme
obdrželi vyřazené šatní skříně uzpůsobené pro zásahovou výstroj. Za tento dar HZS Přeštice
velice děkujeme. Šatními skříněmi nahradíme stávající plechové skříně, které pro zásahovou
výstroj nejsou příliš vhodné. SDH Oplot tímto nabízí tyto plechové skříně k prodeji za
symbolickou cenu 200,- Kč (za plechovou dvojskříň). Zájemci nechť kontaktují zástupce
SDH Oplot.
Z preventivního hlediska SDH Oplot připomíná občanům, aby si ve vlastním zájmu
zajistili alespoň 1x za zimní období čištění komína. Od zanesených komínů nejčastěji vzniká
požár komínového tělesa a následně ostatních částí domu.
V poslední době se objevilo na objektu hasičské zbrojnice bahno naházené na fasádu, okna
a vrata. Jelikož viníci nebyli dopadeni (ačkoli máme podezření), budeme instalovat fotopast,
abychom viníka odhalili a usvědčili. Tento pak bude muset vzniklou škodu odstranit na své
náklady. Tímto žádáme rodiče dětí hrajících si u hasičské zbrojnice, aby svým dětem
domluvili.
V neděli 16.1.2022 od 16:00 se v hostinci sokolovny uskuteční výroční valná hromada.
Konání je ovšem závislé na aktuální epidemiologické situaci a opatřeních vydaných vládou.
O tom, zda se výroční valná hromada nakonec uskuteční, budeme včas informovat.
Po jednání výboru SDH bylo rozhodnuto, že vzhledem k omezením vlivem
protiepidemických opatření bude tradiční hasičský bál pro rok 2022 ZRUŠEN. Omlouváme
se a budeme doufat, že v roce 2023 budeme moci bál opět uskutečnit.

Na závěr bych rád jménem SDH Oplot popřál všem občanům krásné prožití
vánočních svátků a mnoho štěstí v novém roce.
Za JSDH Oplot Ing. Jan Čepický
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Z činnosti TJ Sokol Oplot
Letošní podzimní sezonu jsme zahájili již tradičními kroužky
pro děti a to kroužkem pro nejmenší ,,Potkal jsem se se
sportem“ a kroužek Florbalu , na které chodí děti
předškolního i školního věku vždy v pátek.
Den Sokolstva
Letošní oslava Dne Sokolstva připadla na pátek. U pomníku
na návsi se sešlo několik občanů, aby uctili památný den
společně s členy našeho Sokola. Úvodní slovo pronesl
starosta Sokola p. Roman Klír. Po položení květin k pomníku
a uctění minutou ticha, jsme se přesunuli k rybníku, kde si
děti pustily lodičky se svíčkami.
Sokolská hrabárna
Letos jsme uspořádali bazárek pro prodej
oblečení a použitého zboží. Sešlo se asi
10 prodejců
všeho
možného.
Prodejci
i nakupující si vybrali spoustu věcí a mohli se
i občerstvit.

Drakiada
Letos jsme drakiadu uspořádali v neděli a dokonce nám
přálo počasí, bylo slunečno a větrno. V jeden okamžik
létalo cca 12 draků a bavili se děti i rodiče, kteří se
vrátili do dětských let. Děti i rodiče si užili i
doprovodný program a při kávě si odpočali v této
nelehké době. Děti využily i naše sportovní náčiní a
zahrály si Discgolf na našem čtyřjamkovém hřišti.
Svatomartinský pochod
Svatomartinský pochod jsme letos pořádali prvně a bohužel se nesetkal s velkým úspěchem.
Ochutnat mladé víno přišlo asi 10 lidí. Sešli se v sokolovně, kde proběhla první ochutnávka,
poté se pochod vydal k větrolamu, kde byla další ochutnávka. Po návratu se mohli
návštěvníci občerstvit svařeným vínem i sudovým vínem a teplým občerstvením například
lokši. Na zábavu, která se konala od 19:00 hod, přišlo málo lidí, a tak jsme se po 24:00
rozešli. Nevím, jestli byla malá návštěva způsobena aktuální Kovidovou situací nebo
neoblíbeností naší jednoty.
Ale ti, co přišli, byli spokojení a divili se, že nikdo další nepřišel.
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Lampionový průvod
Na letošní lampionový průvod
dorazilo cca 20 dětí v doprovodu
rodičů,
průvod
vyrazil
z dolejška, prošel obcí a po
příchodu na Sokolovnu, kde
bylo
připraveno
malé
občerstvení, si každý účastník
vypustil na svítícím balonku
přání Ježíškovi.
Plánovaná akce
• Sokolský ples se bude konat 8.1. 2022 od 20: 00, zahraje Maeby- teda pokud to
dovolí vládní nařízení.

Závěrem chci popřát všem našim spoluobčanům krásné Vánoce a klidný
Nový rok a hlavně zdraví a spokojenost.
Za Tj Sokol Oplot Pavel Žikeš

Z činností ČČK
Tím, že se nám opět vrátil během roku Koronavir, přesto se
nám podařilo splnit nějaké plánované akce. Ať to byl úklid
kolem pomníku na návsi několikrát během roku. Dále jsme před
poutí uklidily místní kapli, kde se konala mše. Děkuji všem, kteří
se na úklidu podíleli, i těm, kteří nejsou v Českém červeném
kříži. Také jsme uskutečnily zdravotní přednášku na téma
„Lékaři bez hranic – Bangladéž“. Přednášku provedl pan doktor
Standa Havlíček s ukázkami z diapozitivů tam odtud a další téma
bylo povídání o historii léků. Přednáška se líbila a těšila
dobrému zájmu občanů. K dispozici byl také prodej jeho knih.
Před přednáškou byl změřen krevní tlak pro ty, kdo měli zájem.
A po ní nám zahrál na harmoniku hudebník pan Hrubý z Hájů.
A nyní je opět nouzový stav, tak se budeme těšit na příští rok,
zda-li se situace zlepší a my budeme moci opět svobodně pracovat a realizovat naše akce.

Za celý Český červený kříž vám všem přejeme klidný advent, krásné
vánoční svátky a v roce 2022 všem moře zdraví, štěstí a lásky!
Za ČČK Marcella Mašková
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Z činnosti MŠ
Přestože je doba plná omezení a zákazů, nám se v naší MŠ podařilo zrealizovat mnoho
plánovaných akcí.
V říjnu jsme vyhlásili pro rodiče a děti akci “Kuchtík a jeho recepty”. Požádali jsme
rodiče o vizualizaci jejich ideálního kuchtíka a také o recepty oblíbených jídel jejich dětí,
aby paní kuchařka mohla více rozmazlovat své strávníky. Kuchtíci se velice vydařili, někteří
je namalovali a jiní vyrobili. Sami můžete posoudit zhlédnutím fotogalerie na webových
stránkách školy: www.oplot.cz/mateřská-škola/.
Ve spolupráci s neziskovou
organizací
MAS
Aktivios
a Městskou knihovnou Přeštice
jsme obdrželi knihu "Z deníku
kočičky Ťapičky". Knihu jsme si
četli, plnili různé úkoly a pak se
těšili na setkání s autorkou knihy
Markétou Harasimovou. Setkání
se dětem velice líbilo, autorka část
své
knihy
zdramatizovala
a převlečená za kočičku Ťapičku
nám ji přiblížila. I my jsme
vyrobili kočičky, které se velice
vyvedly a jsou vystaveny v knihovně v Přešticích, kam jste všichni srdečně zváni.
Letošní rok se nám podařilo zrealizovat relaxační pobyt dětí v solné jeskyni v Přešticích,
kde si užívaly hry se solí. Pokaždé na ně čekalo plnění úkolů a maňásci Solanka a Solánek.
Čekání na autobus jsme si vždy zpestřili návštěvou u paní učitelky Hany Skalové, která nám
poskytla azyl vzhledem k listopadovému počasí. Děti se nemohly dočkat jejích vynikajících
sušenek a už při jízdě autobusem do solné jeskyně zjišťovaly, jestli paní učitelka přijde.
Zúčastnili jsme se dalších dvou
soutěží. Jedné v rámci JUNIORESTU
na téma “Gump - pes, který naučil
lidi žít”. Děti namalovaly obrázky s
pejsky, které byly poskládány jako
film.
Druhá byla vyhlášena přeštickou
knihovnou na téma Draci a dráčci.
Zde jsme získali zvláštní cenu za
trojhlavého draka. I toho můžete
shlédnout v prostorách přeštické
knihovny do konce ledna 2022.
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V listopadu na nás čekala příjemná zpráva, byla totiž dokončena realizace staveb na
školní zahrádce. Projekt stál přes 195 tis. Kč. Obecnímu zastupitelstvu se na tento projekt
podařilo získat dotaci ve výši 150 tis. Kč od Nadace ČEZ. Slavnostní otevření zahrádky je
plánováno na jaro. Ještě jednou děkujeme všem zúčastněným za pomoc s realizací.
Koncem listopadu jsme přizvali rodiče na adventní vyrábění. Mohli si udělat sněhuláka
z lahve od jogurtového mléka nebo dekoraci z papíru do okna. Panovala předadventní nálada
doplněná koledami. Všichni se pustili do díla s velkým nadšením a domů si odnášeli krásné
vánoční dekorace.
Na první adventní neděli se v naší obci rozsvěcel vánoční stromeček a o vánoční koledy
se postaral pan Filip Brada se svou kolegyní Štěpánkou Vyletovou. I my jsme přispěli
s troškou vánoční nálady, kdy děti zazpívaly některé písničky z plánované vánoční pohádky,
a ve dvou písních jsme měli doprovázet pana Bradu. Vzhledem ke covidovým opatřením
jsme už dlouho nevystupovali před větším množstvím lidí a tak, přestože vše bylo
natrénováno, měly, bohužel, některé děti velkou trému.
Vzhledem k vládním opatřením se nemohl konat tradiční vánoční jarmark, ale MŠ již
v tento čas obdržela od paní Ivety Janečkové úžasné vánoční dekorace vyrobené právě pro
jarmark. Tyto výrobky jsme nabídli pouze v MŠ. Tímto děkujeme paní Janečkové za pomoc.
Tento rok nám na Mikuláše přijelo divadlo Hra s Mikulášskou pohádkou. Děti musely
z pekla vysvobodit kouzelný zvoneček, co přivolává Mikuláše, a který ukradl nezbedný
čertík. A tak se vydaly na cestu, aby splnily všechny úkoly a s kouzelným zvonečkem mohly
zazvonit. Nakonec se vše zdařilo a Mikuláš přišel. Čertík měl seznam všech nezbedů
a Mikuláš zase andělskou knihu s dobrými skutky. A tak vše dobře
dopadlo, čertík si do pekla nikoho neodnesl a od Mikuláše děti dostaly
nadílku. Celé dopoledne si s pohádkou náramně užily.
I u nás chodí Ježíšek. Děti mu pomáhají zdobit stromek. Samozřejmě
nesmí ani chybět nakreslená přání všech dětí. Všechny pak s napětím
čekají, jestli si jejich přání ponechané za oknem již Ježíšek odnesl.
I letos jsou pro ně připravené dárky, které snad všem dětem vykouzlí
úsměv na tváři a radost v očích. Tímto chceme poděkovat všem, kteří se
podíleli svými příspěvky na vánočních dárcích.
Každý rok se těšíme na vánoční besídky. Pořádáme vždy dvě, a to pro hosty a pro rodiče.
Bohužel, vzhledem ke zhoršující se epidemické situaci nemůžeme letos pozvat rodiče ani
hosty na připravovanou vánoční besídku s pohádkou O sněhulácích. Proto besídku natočíme
a po zpracování ji umístíme na webové stránky.
I letos je školka o vánočních prázdninách uzavřena. Vánoční svátky jsou největší radostí
pro děti a jistě každý z nás se těší na jejich rozzářené oči při svitu vánočních světýlek.

A tak dětem i Vám všem přejeme krásné a příjemné prožití vánočních
svátků strávených v kruhu blízkých a ať radost, štěstí i zdraví Vás provází
po celý nový rok.
Zaměstnanci MŠ Oplot
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