LETNÍ OPLOTSKÉ LISTY
Červen 2022

Vážení občané,
čas letí jako voda a po třech měsících vychází další oplotské listy, tentokrát
„letní“. Chtěli bychom Vás opět informovat o nových událostech, které se za
poslední čtvrt roku udály a zároveň i o plánovaných akcích v brzké době.
V současné době je rekonstrukce kuchyňky u společenského sálu v budově
obecního úřadu již zakončena. Již delší dobu velmi zastaralá a na dnešní dobu
téměř nevyhovující kuchyňka se v jarních měsících proměnila v moderní
a praktickou místnost s osvětlenou kuchyňskou linkou, zabudovaným
elektrickým dvouvařičem, lednicí a mikrovlnnou troubou. Teplá voda je
vyřešena novým ohřívačem. Dále byly do společenské místnosti pořízeny nové
stoly a židle. Vše bylo pořízeno z datace ze SZIF (Státní zemědělský intervenční
fond). Tímto vám, spoluobčanům, nabízíme možnost pronájmu společenské
místnosti spolu s novou kuchyňkou na konání společenských či kulturních akcí –
bližší informace na OÚ.

Foto staré a nové kuchyňky
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V minulém vydání listů bylo zmíněno, že započaly práce na vybudování
koupelny pro budoucí byt v místní prodejně smíšeného zboží. V současné době
stále probíhá realizace tohoto projektu (I. etapa) a zároveň navazuje II. etapa,
která spočívá v přebudování části skladovacích prostor v bytovou jednotku
1+kk. Tato jednotka bude sloužit pro ubytování provozovatele prodejny nebo
pro bytovou potřebu místních občanů a zároveň bude koncipována
s bezbariérovým přístupem. Na realizaci tohoto projektu (II. etapa) byla naší
obci prostřednictvím Plzeňského kraje poskytnuta dotace ve výši 360.000,- Kč,
a to z dotačního titulu „Program stabilizace a obnovy venkova“. V rámci této
II. etapy budou vyměněna 3 okna včetně vnitřních a vnějších parapetů a žaluzií,
dále budou vybourány podlahy, budou vysekány drážky pro nové rozvody
vytápění, budou vystavěny nové příčky včetně omítnutí, bude položena nová
podlaha, nové rozvody a otopná tělesa. Po skončení II. etapy bude obec s akcí
pokračovat dalšími pracemi.

Jistě jste již zaznamenali, že již započaly stavební práce na revitalizaci
veřejného prostranství pod budovou OÚ a MŠ. V plánu je oprava schodiště se
zábradlím, nově zde vzniknou 4 parkovací místa a na ně navazující veřejné
prostranství bude doplněno zelení a trvalkami. Před budovou OÚ bude ještě
osazena edukační tabule, betonový stůl a lavičky. Práce by měly být
dokončovány na podzim.

Další získaná dotace ve výši 100.000,- Kč bude použita na projekt „Doplnění
infrastruktury cyklotrasy č. 2185 na území obce Oplot. Tato finanční injekce byla
naší obci přiklepnuta z dotačního titulu „Podpora rozvoje cykloturistiky
a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji v roce 2022“. Cílem tohoto projektu je
vybudovat na značené cyklostezce č. 2185, která prochází naší obcí a napojuje
se na mezinárodní cyklotrasu č. 3, cykloodpočívadlo na kopci s vyhlídkou do
údolí na ostatní obce. Cykloodpočívadlo bude tvořeno zastřešeným stolem
s lavicemi a stojanem na kola. Dalšími prvky, které budou pořízeny z těchto
financí, budou 2 ks informační dřevěné uvítací tabule včetně smaltovaného
oválu se znakem obce, který byl naší obci schválen v roce 2020. Tyto tabule
budou umístěny na veřejném prostranství a budou viditelné při vjezdu do naší
obce jak od Přeštic, tak i od Oplot-rozcestí.
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V polovině tohoto měsíce přišla od Krajského úřadu Plzeňského kraje
informace ohledně schválení další žádosti o dotaci, tentokrát na „Arboristické
ošetření významných stromů v obci Oplot - etapa č. 2“. Prostřednictvím
dotačního titulu č. 1: Zvyšování druhové rozmanitosti, ochrana druhů, biotopů
a stanovišť, arboristická ošetření významných stromů, byla naší obci schválená
částka ve výši 50.000,- Kč.

VÝVOJ VÝSTAVBY VODOVODU A KANALIZACE
V poslední době se vám snažíme podávat informace o průběhu plánované
výstavby vodovodu a kanalizace. Všichni víme, že tento projekt je vysoce
finančně náročný a nelze ho tudíž realizovat bez přiznané dotace, neboť obec
nemá tak vysoký dostatek finančních prostředků. Jelikož je známo, že vlivem
válečného konfliktu, který rozpoutalo Rusko napadením Ukrajiny, nastala špatná
situace, a ta se projevila nejen problémy s nedostatkem mnoha druhů surovin
a materiálů a jejich výrazným zdražování, zvyšováním cen plynu, elektřiny
a potravin, ale i se získáním výrazných dotací, mezi něž patří i ta pro účely
výstavby vodovodů a kanalizací. Žádost o dotaci je z naší strany pečlivě
připravená, ale z dostupných informací se termín vyhlášení dotační výzvy od
začátku letošního roku již několikrát posunul – původní termín měl být v dubnu
2022, pak v červnu 2022 a teď aktuálně by očekávaný termín měl nastat
v měsíci říjnu 2022. Nezbývá tedy nic jiného, než že musíme být trpěliví a čekat.

ŠTĚPKOVÁNÍ VĚTVÍ
Nedávno proběhlo štěpkování větví ve vyhrazeném prostoru směrem
k pomníku – za pódiem.
Prosíme vás, občany, abyste v tomto prostoru shromažďovali pouze větve (ne
trávu!) na jednu velkou hromadu. Dochází totiž k situaci, že se v daném
prostoru tvoří několik hromádek.
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VÝVOZ KONTEJNERŮ NA PLASTY
Vzhledem k opakující se situaci u kontejnerů na plastový odpad došlo ke
změně systému vývozu kontejnerů. Původní intenzita vývozu 7 ks kontejnerů 1x
za dva týdny byla nahrazena intenzitou 5 ks kontejnerů 1x za týden. Tato změna
zvýší intenzitu vývozů a z měsíčního hlediska zajistí vývoz většího objemu
plastového odpadu. Dále prosíme občany, aby v okolí kontejnerů na tříděný
odpad udržovali pořádek. Odpad odložený mimo kontejnery (v pytlích apod.)
svozová firma NESMÍ odvážet.
Proto prosíme občany, aby v případě plných kontejnerů svůj odpad
neodkládali na zem, ale aby počkali na vyprázdnění kontejnerů a následně
odpad vyhodili.
Nedělejme si v obci zbytečný nepořádek..

ZPĚTNÝ ODBĚR PNEUMATIK
Obec Oplot uzavřela spolupráci se společností GREEN Logistics CZ s.r.o. za
účelem zpětného odběru pneumatik. V areálu Dnešické zemědělské a.s.
v Oplotě bylo zřízeno sběrné místo, kam mohou po telefonické domluvě na OÚ
občané odevzdávat pneumatiky. Po naplnění kapacity sběrného místa budou
pneumatiky odvezeny společností GREEN Logistics CZ s.r.o. bezúplatně bez
finanční spoluúčasti obce.
Do sběrného místa LZE odevzdávat pneumatiky:
• z osobních automobilů
• z motocyklů, čtyřkolek
• z lehkých užitkových vozidel
• z přípojných vozidel (vleky apod.) !!!
Pneumatiky musí být vždy ber ráfku, jinak nelze pneumatiky do sběrného
místa odevzdat !!!
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Do sběrného místa NELZE odevzdávat pneumatiky:
• pneumatiky z jízdních kol, koloběžek ani jiných zařízeních tažených či
tlačených osobou
• pneumatiky z osobních zdravotnických prostředků, rehabilitačních ani
kompenzačních pomůcek
!!!Do sběrného místa lze odevzdávat pneumatiky pouze po domluvě na OÚ!!!

KRONIKA OBCE
Kronika obce je kniha zachycující zprávy o důležitých a pamětihodných
událostech v obci pro informaci i poučení budoucím generacím. V rámci
digitalizace kronik je nově na webu obce Oplot k nahlédnutí kronika z období
1863 – 1919. Naleznete ji v sekci „Obec“ pod záložkou „Kronika“. Originál
kroniky v papírové podobě je umístěn ve Státním oblastním archivu v Plzni se
sídlem v Blovicích. V současné době obstarává a do této knihy vkládá své
zápisky paní Mgr. Vlasta Šafratová.
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V OBRAZE
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PLÁNOVANÉ AKCE
27. 7. 2022 Kominické služby–Radek Tureček (zájemci se mohou hlásit na OÚ)
Srpen/září 2022 (přesný datum bude včas upřesněn) – stopovaná pro děti

Za celé zastupitelstvo obce Oplot vám přejeme krásné letní prázdniny. Sbírejte
zážitky, poznávejte, objevujte, relaxujte, sportujte a opatrujte se.
Za OÚ Oplot Jana Peclová

Z ČINNOSTI ČČK OPLOT
Vážení spoluobčané,
nejprve jsme rádi, že už se nám rozvolnily covidové opatření a my můžeme
volně dýchat. Chtěly bychom poděkovat všem, kdo dali nepotřebné ošacení
a obuv do sbírky od červeného kříže. Úložní doba byla prodloužena až do
10. června a vše bylo dáno pro potřebné. Dále jsme několikrát uklidily
prostranství kolem pomníku padlých vojínů na návsi. V září před poutí uklidíme
místní kapli, kde se uskuteční pouťová mše. V říjnu nebo v listopadu (vše ještě
upřesníme) bychom chtěly uskutečnit zdravotní přednášku, měření TK a ocenění
dárců krve. A pro dobrou náladu nám zahraje harmonika. Termín včas
zveřejníme a budeme se těšit na vaši návštěvu. Tak vám přejeme, abyste se
během léta všichni dobře zrekreovali a odpočinuli a těšíme se na shledání
s vámi při nějaké akci ČČK.
Tak přejeme všem hodně zdraví a pohody a opatrujte se.
Za ČČK Oplot Marcella Mašková
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Z ČINNOSTI MŠ
I na jaře jsme uskutečnili mnoho akcí.
V měsíci březnu nás navštívila paní knihovnice Mgr. Červená z přeštické
knihovny a přivezla nám knihu Ivony Březinové „Teta to plete“. Knihu jsme si
přečetli a splnili úkoly, které kniha skrývala. Četbou nás provázela „teta“, která
pletla šálu, ale i pohádky. V jedné pohádce popletla příběhy z Perníkové
chaloupky a Popelky dohromady. Tento příběh jsme se pokusili výtvarně
ztvárnit. Naše dílo je vystavené v přeštické knihovně. 21. 4. 2022 naší MŠ
navštívila sama autorka této knihy. Přivezla na ukázku další knihy plné příběhů
a některé z nich nám přečetla.
K zápisu do mateřské školy 3. 5. 2022 se dostavilo 9 dětí, z nichž 6 bylo
přijato, u jednoho vzata žádost zpět a 2 byly nepřijaty. Kapacita MŠ je zcela
naplněna.
Fotografování dětí na konci školního roku se uskutečnilo 26. 5. 2022 panem
fotografem Martinem Krulichem. Okolo desáté hodiny se pan fotograf proměnil
v hudebníka a s pořadem „Veselá kytara“ nás všechny pobavil. Děti seznámil
s některými hudebními nástroji. Sestavil kapelu z dětí a všechny měly možnost
si zahrát na Orfovy nástroje.
Na plavecký kroužek jezdíme do bazénu SK Radbuza do Plzně. Děti se účastní
5 lekcí. Seznamují se s vodou, učí se základy plavání formou hry. Na konci je
čeká plavecké vysvědčení.
Pro letošní výlet jsme si vybrali návštěvu West Parku v Plzni. Děti si mohly
vyrobit indiánské čelenky a nechat si udělat indiánské malování. Měly možnost
prohlédnout si týpí nebo třeba zkusit rýžovat zlato. Shlédly i dvě vystoupení.
Jedno se cvičeným pejskem a druhé s indiánskými tanci. Celý výlet se vydařil
a děti se zpět vracely obohacené novými poznatky.
Na oslavu Dětského dne v MŠ nám paní kuchařka
Jiřina Volerová upekla ke svačině dort ozdobený
sovou. Hlavní program probíhal na zahrádce, kdy naši
malí indiáni museli zdolat „propast po visuté lávce“,
hodit „oštěp na bizona“, přejít „po kamenech v
rozbouřené řece“ a další úkoly. Nakonec si všichni
mezi „kameny“ našli svůj sladký poklad.
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Poslední akcí tohoto školního roku je rozloučení s předškoláky, které připadlo
tentokrát na pátek 24. června 2022. Letos se loučíme se 6 dětmi, které vstupují
na další životní cestu. Jako vždy máme pro ně nachystáno něco na památku.
Program je spojen s krátkým vystoupením dětí a opékáním buřtů. Večer ti
nejstatečnější mohou přespat ve školce. I pro ně je připraven zábavný program.
Dění v naší MŠ můžete sledovat na www.oplot/materska-skola/.
Přejeme všem krásné a pohodové léto.
Za kolektiv MŠ Vladislava Černohlávková
Slavnostní otevření zahrádky
Školní zahrada mateřské školy prošla rozsáhlými úpravami i drobnými
vylepšeními. Nejzásadnější jsou dvě nové stavby. Jednou z nich je pergola, která
nám poskytne prostor pro hry či výuku na čerstvém vzduchu, ale také přístřeší
a úkryt před náhlým deštěm.
Dalším novým prvkem je dětský herní domek, taková miniatura kuchyně, a je
určen pro hraní na vaření či třeba malování.
Velký den pro malé i velké nedočkavce nastal 21. dubna 2022, kdy se
slavnostním přestřižením stuhy opět otevřela školní zahrada po rekonstrukci.
Děti z mateřské školy vystoupily s krátkým pásmem písní. Ty se po
vystoupení nemohly dočkat, až budou moci prozkoumat, co vše se změnilo
v jejich oblíbené zahrádce.
Jako překvapení pro ně byl připraven skákací hrad, který nám pro tuto
příležitost zapůjčila firma D-beton, za což velice děkujeme.
Pro všechny byly připraveny buřtíky, káva i sladké mlsání, které připravila
paní kuchařka Jiřina Volerová.
Celkové náklady na rekonstruci činily 195.509,95 Kč. Nadace ČEZ přispěla na
její rekonstrukci částkou 150.000,- Kč.
Za zprocesování celého projektu chceme touto cestou poděkovat členům
zastupitelstva obce Oplot, zejména pak paní starostce Nadě Hubačové
a místostarostovi Janu Čepickému. Poděkování samozřejmě patří zástupcům
firmy D-beton v čele s panem Davidem Hudou, kteří přivedli sen v realitu.
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A nakonec patří poděkování i těm, kteří pomáhali s finálními úpravami
a přípravami na slavnostní otevření.
Celý projekt vyžadoval mnoho času a úsilí všech zúčastněných. Ještě jednou
všem mnohokrát jménem MŠ Oplot děkuji za Vaši pomoc. Bez jediného z Vás
by se tento sen nemohl zrealizovat a to by byla pro děti velká škoda.
Dětský den
Dne 4. 6. 2022 se za sokolovnou v Oplotě konala akce k oslavě
mezinárodního dne dětí, na jehož přípravách a organizaci se rovnými silami
podílela Mateřská škola Oplot, Obecní úřad Oplot a sdružení rodičů. Oslavovat
s námi přišlo zhruba 50 dětí, které se domů vracely plni zážitků z prožitého
odpoledne a s výhrami z připravených soutěží.
I když počasí bylo nejisté a hrozilo deštěm, podařilo se všechny disciplíny
zorganizovat venku. Pod lipami byly umístěny stoly s lavicemi zapůjčené
z Obecního úřadu a vše jen čekalo na dětské návštěvníky. Pro děti byly
připravené soutěže, jako skákání v pytlích, hod míčků na plechovky, překážková
dráha, aj.
Za splnění všech disciplín děti dostaly diplom,
a tašku plnou překvapení.
Kdo chtěl mohl si nechat na obličej namalovat
motýla, hada, tygra a jiná zvířátka. O tuto zábavu
se postarala slečna Jituška Šestáková ze Žerovic.
Pro zpestření Dětského dne byl pro děti
připraven kinetický písek, balónky plněné héliem a sádrové odlitky, které si
mohly vybarvit. Pro radost dětí tu byl bublinkovač, který vydržel chrlit bublinky
celé odpoledne. Hodně zábavy si děti užívaly ve dvou skákacích hradech.
Bylo připraveno občerstvení a k příjemné zábavě přispěly i písničky Míši
Růžičkové. Za sponzorské dary děkujeme firmě D-beton, Ave – svoz odpadů,
Elastoform a Policie ČR.
Jménem mateřské školy bych chtěla poděkovat všem zapojeným, kteří
v rámci svého volna pomohli zrealizovat zábavné odpoledne pro děti. Bez Vaší
pomoci bychom takovou akci v tak velkém rozsahu nemohli organizovat.
Za MŠ Oplot Vladislava Černohlávková
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Z ČINNOSTI SDH OPLOT
V jarním období roku odstartovala soutěžní sezóna a ani naše družstvo mužů
nezahálelo. Na první soutěž jsme se vypravili na okrskovou soutěž do Soběkur,
kde se soutěžilo v disciplínách štafety a požárním útoku v klasickém stylu. Na
této soutěži jsme dokázali zvítězit ze čtyř družstev. Po skončení této soutěže
navázala v Soběkurech soutěž memoriál Kadeřábka, kde se soutěžilo pouze v
požárním sportu a kde jsme rovněž dokázali zvítězit z šesti družstev. Pro další
fungování soutěžního družstva se nám podařilo začlenit do soutěžního družstva
mladé členy, kteří skončili díky věku v družstvu žáků a pomalu se z nich stávají
dospělí hasiči. Takto sestavené družstvo trénovalo a na svojí první soutěž
vyrazilo do Libákovic, kde dokázali získat 2. místo z pěti soutěžních družstev.
Další soutěže jsme se zúčastnili ve Dnešicích, kde jsme obsadili 3. místo z šesti
soutěžních družstev s pouhým rozdílem času o 0,01 sekundy za druhým
místem. A zatím poslední soutěže jsme se zúčastnili v Černotíně, kde jsme
obsadili 1. a 2. místo z šesti soutěžních týmů.
Družstvo mladých hasičů se i nadále scházelo v hojném počtu. Postupně
umožnilo počasí pořádat schůzky venku a děti si mohli osahat i hasičskou
techniku s drobnými prvky spojování jako v požárním útoku. Jarní část schůzek
mladých hasičů vyvrcholila ve čtvrtek 23.6. za sokolovnou, kde si děti s asistencí
rodičů vyzkoušeli kompletní požární útoky včetně stříkání vody na terče. Na
závěr bylo pro všechny připraveno opékání buřtů. Tato akce byla financována
z příjmů z masopustního průvodu, za což patří organizátorům velké
poděkování.
Kromě soutěžní aktivity jsme se jako zásahová jednotka SDH zúčastnili nejdříve
velitelského dnu ve Dnešicích a následně taktického cvičení ve Dnešicích, kde
pod organizací HZS Plzeňského kraje a za účasti HZS Přeštice, SDH Přeštice, SDH
Dnešice, SDH Soběkury, SDH Černotín, SDH Chlumčany a SDH Oplot byla
prováděna dálková a kyvadlová doprava vody pro fiktivní požár lesa. Naše
jednotka byla zařazena do dálkové dopravy vody jako druhá. Naším úkolem
bylo rozvinout 8 hadic B a pomocí PS 12 tlačit vodu dále do kopce na místo
zásahu a plnit cisterny, ze kterých bylo provedeno útočné vedení do lesa.
Za SDH Oplot Jan Čepický
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taktické cvičení ve Dnešicích

družstvo mladých hasičů
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