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Z činnosti zastupitelstva obce:
Smlouvy na výstavbu a odkoupení kanalizační a vodovodní
přípojky
Vážení spoluobčané,
zastupitelstvo obce Oplot již v roce 2018 zahájilo postupné kroky
vedoucí k vybudování splaškové kanalizace s ČOV a vodovodu
včetně vodojemu a úpravny vody. Již jsme ve fázi probíhajícího
stavebního řízení. Dle předběžné kalkulace celkové náklady
plánovaného díla přesáhnou 110.000.000,-- Kč (a jak všichni víte,
ceny stavebního materiálu i práce neustále rostou). Skutečné náklady
plánovaného díla budou zřejmé až po uskutečnění výběrového řízení
na zhotovitele. Realizace výstavby je podmíněna získáním finanční
dotace a zárukou připojení minimálního počtu domácností stanovené
podmínkami konkrétní dotační výzvy. Tento proces je velmi časově
i administrativně náročný, předpokládaný termín samotné realizace se
odvíjí od získání dotace a úvěru od banky. Celé dílo je pro obec
obrovskou finanční zátěží, ale vodovod i kanalizace jsou nezbytné pro
základní potřeby domácností a rozvoj obce. Pro zdárné dokončení celé
akce bude nezbytná kombinace různých finančních zdrojů: dotace,
peněžní prostředky obce, úvěr z banky a spoluúčast občanů.
Spoluúčast občanů bude pokrývat pouze část skutečných nákladů na
vybudování přípojek. V případě nevybudování kanalizace hrozí obci
nemalé finanční pokuty za znečišťování životního prostředí.
Jak jsme Vás již dříve informovali od 1.1.2019 vstoupil v platnost
nový zákon 113/2018 Sb. – Zákon o vodách, který definuje zákonný
způsob likvidace splaškových vod.
Podle tohoto zákona má vlastník
rodinného domu povinnost dokládat
vývoz žumpy (septiku). V Případě
domácích čistíren odpadních vod
(ČOV) platí povolení vypouštění
odpadních vod na dobu určitou. Po
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vybudování centrální ČOV a splaškové kanalizace není toto povolení
od odboru životního prostředí dále prodlouženo. Nemovitosti
nenapojené na novou obecní splaškovou kanalizaci budou pravidelně
podrobovány kontrole dokladů o vývozu žump (septiků) pracovníky
odboru životního prostředí MěÚ v Přešticích. Z toho vyplývá, že
nejlepším řešením pro občany, jež mimo jiné preferuje i zákon
o vodách, je napojení na novou splaškovou kanalizaci.
Příklad:
Dle vyhlášky č. 428/2001 Sb. je směrná potřeba vody 35 m3/rok.
V případě dvoučlenné rodiny se tedy jedná o doložení vývozů na
množství 2 x 35 = 70 m3/rok, tříčlenná rodina 3 x 35 = 105 m3/rok,
4 členná rodina 4 x 35 = 140 m3/rok. Cena vývozu 1 m3 činní cca
300,-- Kč. Dvoučlenná rodina by tedy ročně zaplatila 21.000,-- Kč,
tříčlenná 31.500,-- Kč a čtyřčlenná 42.000,-- Kč. Tyto průměrné
hodnoty budou pracovníci odboru životního prostředí kontrolovat.
Budoucí cenu stočného v současné době nemůžeme vědět. Bude
záležet na budoucím provozovateli, který dle kalkulace nákladů na
provoz kanalizace a ČOV stanoví výši stočného. Cena obvyklá je
v řádech desítek korun za m3, tudíž několikanásobně nižší než vývoz
žump. Obdobná situace nastane i se stanovením ceny vodného.
V posledních letech dochází z důvodu extrémního sucha k úbytku
spodních vod a ke zhoršování kvality pitné vody. Někteří naši občané
se již v obci s tímto problémem
potýkali. Napojení na centrální
obecní vodovod je zárukou trvalého
zásobování kvalitní pitnou vodou
i v období sucha. Po vybudování
vodovodu nebude obec zajišťovat
náhradní zdroj pitné vody do
nenapojených
nemovitostí.
Doporučujeme všem majitelům nemovitostí, aby si vodovodní
přípojku nechali vybudovat alespoň jako záložní zdroj pitné vody bez
nutnosti odběru vody (potrubí přípojky ukončené na pozemku
vlastníka nemovitosti).
Vedení splaškové kanalizace i vodovodního řadu zasáhne do
místních komunikací i hlavní silnice. Po dokončení díla (vodovodu
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a kanalizace) se nebude moci 60 měsíců na vodovodní a kanalizační
řad dopojit, a to z důvodu trvání záruky na opravené povrchy
komunikací.
Ze zákona je vodovodní i kanalizační přípojka majetkem vlastníka
připojené nemovitosti. Přípojky budou vybudovány v rámci hromadné
stavební akce a na základě kupní smlouvy a finanční spoluúčasti
přejdou do majetku vlastníka připojené nemovitosti. A v této
souvislosti je potřeba, aby každý vlastník nemovitosti
podepsal smlouvu o smlouvě budoucí kupní na
vodovodní a kanalizační přípojku. Znění těchto smluv
bylo schváleno na veřejném zasedání č. 3/2021 dne
1.9.2021 a bude
k náhledu na webu obce Oplot
(www.oplot.cz ) nebo na OÚ. Žádáme občany
o seznámení se smlouvou před samotným podpisem.

Při stanovení výše finanční spoluúčasti na vybudování přípojek
vycházelo zastupitelstvo obce Oplot ze zkušeností okolních vesnic,
které v nedávné minulosti podobnou výstavbu realizovali. Výše
spoluúčasti v těchto vesnicích se pohybovala cca 30.000,-- Kč v roce
2017. Sama obec Oplot při výstavbě vodovodu již v roce 2005
stanovila výši spoluúčasti na vodovodní přípojku v průměru na 6.000,- Kč. Od této doby samozřejmě ceny materiálu i práce výrazně
vzrostly.
Náklady na vybudování přípojek nejsou hrazeny z dotačního titulu.
Dle předběžné kalkulace jsou průměrné náklady na jednu přípojku
(vodovodní či kanalizační) cca 90.000,-- Kč. V této ceně nejsou
započínány náklady na projektovou dokumentaci, náklady na zajištění
stavebního povolení přípojek ani náklady za jednorázová věcná
břemena, jež vznikají uložením přípojek do hlavní silnice nebo do
pozemku s potokem. Skutečné průměrné
náklady tedy budou podstatně vyšší. Finanční
spoluúčast vlastníků nemovitosti za výstavbu
části kanalizační přípojky na veřejném pozemku
(tzn. od kanalizačního řadu na hranici Vašeho
pozemku) a vodovodní přípojky na veřejném
pozemku (tzn. od vodovodního řadu na hranici
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Vašeho pozemku) byla schválena na veřejném zasedání konaném
1.9.2021 usnesením č. 3/2021 ve výši 25 000 Kč za každou
vybudovanou přípojku (tzn. 25 000,- Kč za vodovodní přípojku
a 25 000,- Kč za kanalizační přípojku). Tato částka bude rozdělena do
třech splátek v období cca dvou let. První platba bude vyžadována po
zahájení výstavby celkového díla. Výstavbu kanalizace a vodovodu
včetně přípojek na veřejném pozemku bude provádět společnost, která
vyhraje soutěž o veřejnou zakázku.
Při stanovení výše spoluúčasti vlastníků nemovitosti vycházelo
zastupitelstvo obce ze zkušenosti okolních vesnic a z průměrné ceny
za realizaci přípojky. Je zřejmé, že k některé nemovitosti bude
přípojka dlouhá v řádu metrů, k jiné v řádu desítek metrů, některá
bude realizována výkopem, jiná protlakem pod silnicí včetně poplatku
za věcné břemeno apod. Všechny okolnosti plynoucí z konkrétní
místní situace nelze zohlednit a nelze pro každou nemovitost určovat
odlišnou cenu. Náklady na zhotovení přípojky si nelze představovat
jen jako "trubku" v zemi. Samotná stavba se skládá z několika
postupných kroků (vytyčení okolních sítí v místě výkopu, kombinace
ručního a strojního výkopu, pažení výkopu, uložení potrubí,
opískování, zásyp, hutnění, signalizační fólie, zpětná úprava povrchu)
a tudíž skutečné náklady na každou přípojku vždy přesáhnou
stanovenou výši spoluúčasti 25 000,- Kč. Spravedlivost tohoto
rozhodnutí spočívá v tom, že každý vlastník nemovitosti dostane za
stejnou cenu stejnou věc (stejné podmínky pro napojení nemovitosti).
A každému vlastníku nemovitosti těmito přípojkami stoupne tržní
cena nemovitosti.
Žádáme vlastníky všech připojovaných nemovitostí, aby se
dostavili v období od 1.11.2021 do 17.12.2021 k podepsání
smlouvy o smlouvě budoucí kupní na OÚ Oplot dle svých
možností. V případě spoluvlastnického podílu je potřeba podpis
všech vlastníků nemovitosti.
Za OÚ Oplot Naděžda Hubačová, DiS, Ing. Jan Čepický
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Co nás čeká do konce roku 2021
Očkování proti Covid--19 mobilním týmem – pátek 1.10. v 8:00 hod.
na OÚ Oplot
Oplotská pouť – víkend 2.10. a 3.10. + 4.10. (posvícení)
Pouťová zábava – sobota 2.10. od 20:00 hod.
Memoriál J.Paška J.Hrdonky neděle 3.10. od 13:30 hod.
hod za
sokolovnou
Mše svatá – neděle
le 3.10. od 14:00
hod. v kapli
Volby do Poslanecké sněmovny
sn
- pátek 8.10. a sobotu 9.10.
9.
2021
(první
rvní den probíhá hlasování od
14:00 do 22:00 hod. a druhý den od
8:00 do 14:00 hod.)
Rozsvěcování vánočního
čního stromu – 1. adventní neděle
ěle 28.11. od 16:00
hod. (vystoupení dětí
ětí z MŠ Oplot a vánoční písně zazpívají zpěváci:
Filip Brada, Štěpánka
pánka Vyletová)
Vyletová
Betlémské světlo – 51. týden (přesný
(p
datum rozdávání světla
svě v místní
kapli bude včas upřesně
řesněn)

Z činnosti
innosti TJ Sokol Oplot:
Oplot
Milí čtenářii Oplotských listů,
list úvodem Vám chci popřát
řát hodn
hodně zdarů
a spokojenosti v novém školním roce. My sokolové tenhle školní rok
vezmeme jako start po době
dob covidové a pokusíme se vrátit naši
činnost
innost do starých dobrých kolejí.
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Ještě se vrátím k naší činnosti před prázdninami.
Noc sokoloven - dne 25.6.2021 jsme se připojili k celosvětové akci
Noc sokoloven. Celosvětové proto, že všude ve světě stojí sokolovny
s odkazem na Sokolskou myšlenku, které postavili občané ČR, kteří se
rozhodli žít v jiné zemi.
Náš program začal v 18:00 hodin, kdy jsme přivítali první
návštěvníky. Byli jsme jim k dispozici a odpovídali na dotazy.
Program byl zaměřen převážně na rodiny s dětmi. Připravili jsme pro
děti sportovní program, společnou večeři, promítání v našem mini
kině. Po skončení kina byla pro děti připravena stezka odvahy. Tu
všichni zdárně prošli a odměnou jim byl pohled na slavnostní
ohňostroj. Po jeho skončení se asi 12 dětí rozhodlo využít možnosti
přespání v Sokolovně. Položili se do improvizované ložnice, a to
přímo na sále. Bratři sokolové jim převyprávěli pohádky a šli se
věnovat dospělým návštěvníkům. Ti měli připravené občerstvení
a promítání v mini kině. Po skončení filmu se rozloučili a šli domů.
Pořadatele přespali s dětmi a ráno po snídani předali děti spokojeným
a odpočatým rodičům.

Petropavlovská zábava - dne 3.7. jsme uspořádali venkovní zábavu
jako malou náplast za nekonané bály a plesy, kde k tanci a poslechu
hrála skupina Maybe. Sešlo se asi 75 platících diváků a užili si pěkné
počasí a doufám i zábavu až do ranních hodin. Závěrem chci
poděkovat všem členům naší jednoty a především všem nečlenům,
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kteří nám s touto akcí hodně pomohli a bez nich by se asi jen těžko
povedla do této míry a kvality. Děkuji děvčata.
Hýbeme se hezky česky - Co se týče akce
,, Hýbeme se hezky česky“ díky hlasům,
které jste nám udělili v internetovém
hlasování, jsme se dostali do finále.
Bohužel nám byla přidělena prodejna
Penny v Klatovech a Sušici, kde můžete
hlasovat pro náš Sokol. Je to trochu z ruky,
ale pokud budete mít cestu a chuť nás
podpořit i v těchto prodejnách, budeme
rádi.
Památný den Sokolstva - dne 8. 10. 2021 od 19:00 Vás zveme na
uctění památky ke dni Sokolstva. Sraz u pomníku na návsi, kde
proběhne položení květin. Noc světel , každý si pustí lodičku se
svíčkou. Vhodné i pro děti.
Nyní co nás čeká a nemine
Od 24.9. spouštíme opět tréninky florballu a to od 18:30 hodin
v sokolovně
Od 24.9. spouštíme nový kroužek pro děti od předškolního věku do
věku kdy je to bude bavit nikoho nevyženeme. Jde o kroužek ,,Potkal
jsem se se sportem“ Kde se děti seznámí formou hry s několika
sporty.
23.10.,,Sokolská hrabárna“ v sokolovně- Od 9:00hod do 12:00 hod
prodejní bazar oblečení pro širokou veřejnost. Prodávající zaplatí
vstupné 60Kč za jedno prodejní místo. Občerstvení zajištěno
23.10. Drakiáda od 14:00 hod v sokolovně. Doprovodný program
i na bezvětří jsme připraveni. Občerstvení zajištěno
13.11. Plánujeme pochod s ochutnávkou vína a večerní posezení
u vína a piva.
17.11. Tradiční Lampionový průvod. Od 17:00 hod – sraz
v ,,Dolejšku“
Za TJ Sokol Oplot Pavel Žikeš
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Z činnosti SDH Oplot
První polovina tohoto roku byla ve znamení rušení tradiční akcí
a činností, jichž se náš sbor účastnil nebo organizoval - hasičský bál
v Oplotě, soutěž mladých hasičů v Oplotě, letní tábor mladých hasičů,
ostatní soutěže dětí a mužů. Až koncem června došlo k dostatečnému
rozvolnění omezujících opatření, čímž se mohla činnost sboru opět
zvýšit.
Družstvo mužů začalo trénovat požární sport na jaře a již se v
období od června do září zúčastnilo 11 soutěží. Z tohoto počtu se
podařilo našemu družstvu zvítězit v pěti případech - okrsek v
Černotíně, memoriál v Černotíně, memoriál v Soběkurech, soutěž v
Dolcích a soutěž na nádvoří plzeňského pivovaru. Družstvo mužů
bylo reprezentovat náš sbor i ve vzdálené obci Jesenice u Sedlčan v
rámci Brdské ligy. Šlo o víkendové dvoukolo, kdy v sobotu obsadili
naši muži pěkné 6. místo a v sobotu
7. místo vždy z 16 soutěžních
týmů. Dle možností se naše družstvo účastní i soutěží v rámci ligy
O pohár Hořiny (Všekary, Újezd, Strýčkovice) i mimo ligu (Vlčí).
Kromě soutěžní aktivity se staráme i o požární techniku. Kromě
obvyklých drobných oprav na sportovním vybavení jsme zajistili
povinné STK na vozy AVIA a Ford. Připravenost a akceschopnost
sboru byla prověřena v rámci taktického cvičení dne 22.7.
organizovaného HZS Plzeňského kraje. Jednalo se o fiktivní požár
lesa v Soběkurech včetně dálkové dopravy vody do nepřístupných
ohnisek požáru. Během přívalových dešťů 29.6. jsme v pozdních
večerních hodinách prováděli čištění ucpaných kanálů v obci,
abychom předešli případnému vytopení přilehlých nemovitostí.
Prosíme občany, aby udržovali pořádek v okolí kontejnerů na tříděné
odpady - volně pohozené odpadky ucpávají kanalizační vpusť a bez
včasného zásahu hrozí vytopení přilehlé nemovitosti. Také jsme ten
večer zajistili ořezání větví z větrem vyvráceného stromu, které
zasahovali do silnice. V sobotu 11.9. jsme se zúčastnili slavnostní
schůze ve Dnešicích při tamních oslavách 130 let založení sboru.
Pravidelně se samozřejmě účastníme i potřebných školení (vedoucích
mládeže, strojníků apod.). Na podzim plánujeme zorganizovat
hromadný sběr železného šrotu. O termínu sběru budeme včas
informovat. V neděli 19.9. jsme uctili památku dvou hasičů jednotky
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SDH Koryčany, zesnulých při výbuchu rodinného domu
v Koryčanech na Kroměřížsku. V pravé poledne vyjela technika před
hasičskou zbrojnici se zapnutým výstražným světelným zařízením
a naši hasiči nastoupili k uctění památky zesnulých hasičů minutou
ticha.

SDH Oplot zve všechny občany na soutěž XIV. ročník
memoriálu Josefa Paška a Josefa Hrdonky pořádanou 3. října od
13:30 hodin 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 SDH Oplot Ing. Jan Čepický
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Z činnosti místní skupiny ČČK Oplot
Vážení spoluobčané,
jsme rády, že se již rozvolnily coronavirová opatření a můžeme se
opět setkávat. Tak doufejme, že to již vydrží.
Naše místní skupina chce uspořádat
zdravotnickou přednášku lékaře a posezení
s harmonikou pro členy ČČK, ale i ostatní
občany. Bude podáno občerstvení a po
skončení přednášky nám zahraje harmonika.
Před přednáškou bude, kdo by měl zájem,
změřen krevní tlak. To vše by mělo být
v pátek 12.listopadu od 18 hodin
v Sokolovně v Oplotě. Od 17 hodin měření TK.
Před oplotskou poutí jsme provedly úklid kaple-jak členky, tak
i ostatní občanky z Oplota. Všem jim děkujeme. V průběhu roku, tak
i před poutí jsme provedly úklid okolo pomníku padlých vojínů na
návsi. Poslaly jsme kondolenci rodině Baumrukrové po úmrtí pana
Jiřího Baumrukra a vyjadřujeme pozůstalým upřímnou soustrast.
Tak se všichni opatrujte a těšíme se na setkání s Vámi. Jinak vám
přejeme hezky prožitý podzim a babí léto.
Za Český červený kříž Oplot Mašková Marcella
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Z činnosti MŠ Oplot
Školní rok jsme zahájily 1. září se 17 dětmi. V polovině září přibyl
ještě jeden chlapec a další dva nastoupí až po Novém roce. Kapacita
MŠ je tedy zcela zaplněna - 13 chlapců a 7 děvčat, 10 oplotských
a 10 přespolních.
Hned druhý týden v září nás navštívila paní Mgr. Červená
z Městské knihovny Přeštice, aby nám ukázala dětské knihy se
zvířátky, které si mohou děti v knihovně vypůjčit, a především aby
nám předala knihu spisovatelky Markéty Harasimové
„Z deníku
kočičky Ťapičky“ v rámci spolupráce s neziskovou organizací MAS
Aktivios se sídlem v Nezdicích. Tímto za knihu, s kterou v MŠ
prožíváme příběhy malého koťátka, děkujeme. MAS Aktivios nám
také zajistila setkání s paní spisovatelkou na 26.10.
V pátek 8. 10. pojede naše MŠ na pohádku „Veselá pouť“ do KKC
Přeštice. Představení zajišťuje divadelní skupina Loudadlo, která má
v repertoáru i kamarády Jů a Hele.
S úspěchem jsme se zúčastnili výtvarné soutěže „Zvířátka na
dvorku“ pořádané Českým svazem chovatelů Dnešice. Díla jsou
rozdělena do tří kategorií dle věku zúčastněných. V první kategorii
nejmenších jsme obsadili dvě 2. místa a 3. místo, v druhé kategorii(45 let) 2. a 3. místo. V poslední kategorii (nad 5 let) se na 1. místě
umístila naše malířka. Na 2. místě jsme měli jednoho úspěšného
malíře a o 3. místo se podělily tři naše děti.
Blahopřejeme všem dětem k úspěchu, jmenovitě:
Klárce Bagošové a Jolance Samkové za 2. místo v I. kategorii,
Dominikovi Macháčkovi za 3. místo v I. kategorii,
Martínkovi Kühnelovi za 2. místo ve II. kategorii,
Ondráškovi Burčovi za 3. místo ve II. kategorii,
Karolínce Dvořákové za 1.místo ve III. kategorii,
Davídkovi Macháčkovi za 2. místo ve III. kategorii,
Davídkovi Kvěchovi, Karolínce Čepické, Dadulce Žižkové za 3 místo
ve III. kategorii
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Za kompletní finanční podpory MAS Aktivios navštívíme 20. 10.
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, kde pro nás společně připravili
program s názvem„Se skřítkem do muzea“. V rámci tohoto setkání si
prohlédneme muzeum a děti budou mít dokonce i možnost si nějakého
skřítka vyrobit.
Výstavba nových herních aktivit na školní zahradě se, bohužel,
opozdila z důvodu, s kterým se v současné době potýká mnoho
menších i větších stavebních projektů, a to z důvodu nedostatku
stavebních materiálů a jejich opožděné dodávky. Přesto už je možné
pozorovat, jak se mění vzhled zahrady. Už se všichni těšíme. Touto
cestou mnohokrát děkujeme všem zúčastněným na projektu!
Veškeré dění spojené s MŠ naleznete na webových stránkách školy
https://www.oplot.cz/materska-skola/

Přejeme krásné a ničím nerušené podzimní dny
Za kolektiv MŠ Vladislava Černohlávková
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