LETNÍ
OPLOTSKÉ
LISTY
K datu 1.8.2019 v obci dochází ke změně vývozce tříděného odpadu. Vývoz bude
zajišťovat společnost Západočeské komunální služby a.s. a to v následujících intervalech.
Plast – 1x za 14 dní v úterý (lichý týden)
Papír – 1x za 14 dní v pátek (sudý týden)
Sklo – první čtvrtek v měsíci
Nově se v obci objeví nádoba na sběr použitého kuchyňského oleje. Použitý kuchyňský
olej nepatří do odpadu, šetřete životní prostředí i životnost vaší kanalizace. Stačí olej
doma slévat do PET lahví a uzavřené PET lahve vhazovat do nádoby na sběr použitého
oleje umístěné u ostatních kontejnerů na tříděný odpad. Olej je pak určen k ekologické
likvidaci.
Prosím spoluobčany, aby udržovali kolem kontejnerů na tříděný odpad pořádek.

Vítání občánků
V naší obci jsme 8.6. přivítali 6 nových
občánků, kteří se narodili během
uplynulého roku. Součástí slavnosti bylo
i vystoupení dětí z místní MŠ. Ještě
jednou přejeme za obec Oplot občánkům
do života spoustu štěstí, zdravý a
životního optimismu.
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Multifunkční hřiště
Při oslavách 100 let Sokola bylo
oficiálně otevřeno multifunkční
hřiště, které je pro občany volně
přístupné. Sportovní vybavení (sítě a
sloupky) jsou možné vyzvednout u
p.Medvece v čp. 76. Hřiště bylo
slavnostně
otevřeno
krátkým
projevem
starostky
obce
a
přestřižením pásky bývalým a
současným místostarostou. Sokolu
Oplot popřáli zástupci obce hodně
elánu do své činnosti a předali dar –
velký koláč.
Dotace
Obci Oplot se podařilo získat z Plzeňského kraje následující dotace:
- 500.000 Kč na výstavbu multifunkčního hřiště
- 200.000 Kč na projektovou dokumentaci obecního vodovodu a kanalizace
- 80.000 Kč na opravu garáže v budově bývalého úřadu čp. 11
- 60.000 Kč na turistické odpočívadlo, které bude umístěno v parku na návsi vedle
pomníku
- 29.900 Kč na dovybavení JSDHO
Výběrové řízení
Dlouholetá ředitelka MŠ Oplot Hana Skalová odchází ke konci školního roku do
zaslouženého důchodu. Touto cestou bychom ji ještě jednou rádi poděkovali za
vynikající, obětavou práci, kterou dělala nad rámec svých povinností. V obci proběhlo
výběrové řízení na její nástupkyni, kterou se po konkurzním řízení stala paní Vladislava
Černohlávková.
SDH Oplot
Družstvo mladých hasičů se v období od května do června zúčastnilo tří soutěží - v
Želčanech, v Žákavé a v Nepomuku (okresní kolo hry Plamen). Za zmínku stojí úspěšný
výsledek v Žákavé, kdy děti skončily na 4. místě ze 17 soutěžních družstev. Rovněž
pěkné umístění obsadily na okresním kole hry Plamen, kde se děti umístily na 6. místě z
16 družstev.
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Soutěžní sezónu začalo již i družstvo mužů. V období od května do poloviny června se
muži zúčastnili celkem 9 soutěží, převážně v rámci ligy O pohár Hořiny, ale i v rámci
Chodské noční hasičské ligy, kde se soutěží s požárním strojem PS 12. V této noční lize
si družstvo vede velmi dobře, když na soutěži v Nové Vsi obsadilo 2. místo a na soutěži v
Mochtíně rovněž 2. místo. Rovněž se družstvo zúčastnilo soutěže v rámci okrsku.
Umístění z ostatních soutěží - Hradec u Stoda (9. místo z 23), Ves Touškov (6. místo z
16), Vstiš okrsek (2. místo ze 4), Křenovy (9. místo z 19), Štítary (12. místo z 16) a
Honezovice (8. místo z 15).
V sobotu 25. května jsme uspořádali již 6. ročník soutěže v požárním sportu v areálu za
sokolovnou. Soutěže se zúčastnilo celkem 24 družstev (19 mužských a 5 ženských).
První místo v kategorii mužů a poukaz na prase věnované společností Dnešická
zemědělská a.s. získalo družstvo ze Štítar s časem 15,07s. V kategorii žen vyhrálo rovněž
družstvo ze Štítar s časem 18,82s. Naši muži obsadili 12. místo.
V rámci ostatní činnosti jsme zajistili STK na voze AVIA. V polovině dubna jsme se
zúčastnili velitelského dnu ve Dnešicích, kde proběhlo školení jednotek JSDHO.
Průběžně dle potřeby provádíme opravy a údržbu požárních stříkaček PS 12 a PS 20.
Dále se nám do výbavy našeho sboru podařilo zakoupit přívěsný vozík s rámem a
plachtou, který nám jednak umožňuje lépe převážet techniku
na soutěže a jednak slouží i k ostatním praktickým činnostem
sboru.
Za SHD
Jan Čepický
Z činnosti MŠ
Před Velikonocemi jsme pozvali rodiče s dětmi na
Velikonoční dílnu, kde si mohli na velikonoční dekoraci
vyrobit slepičku z papíru nebo ozdobu do okna s tulipánem.
Všechna díla byla velice vydařená.
Koncem března jsme navštívili Městskou knihovnu v
Přešticích, kde si paní knihovnice Bc. Červená pro děti připravila zajímavé povídání.
Nakonec si děti mohly samy prohlédnout podle domluvených pravidel některé knihy.
Vypůjčili jsme si i knihy do školky. V knihovně se dětem velice líbilo.
Začátkem května se konal zápis do Mateřské školy Oplot. Byly přijaty 4 děti.
V měsíci květnu jsme také oslavili Den matek. Děti si nejen pro svoje maminky
připravily dramatizaci pohádky O lesní chaloupce. Nakonec přednesly básničku
Maminkám a předaly jim dárek v podobě papírové kytičky, kterou samy vyrobily.
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Koncem května jsme pozvali do naší školky tatínky, aby si užili odpoledne hraním se
svými dětmi. Tentokrát bylo téma Cirkus. Tatínkové dětem namalovali barvami na
obličej masku klauna a cvičení „krotitelů“ mohlo začít. Celé odpoledne panovala hravá a
radostná nálada.
Začátkem června nás pozvali na návštěvu do Základní umělecké školy Přeštice na
koncert. Žáci ZUŠ předvedli svůj um na některé hudební nástroje. Děti si zazpívaly a
dokonce si mohly vyzkoušet hru na tympány.
Den dětí jsme oslavili výletem na hrad Švihov. Kromě prohlídky hradu pro nás
bylopřipraveno divadelní představení „ Pohádky proti pláči“ a vyrábění dřevěných
loutek, které děti velice zaujalo.
Děti z naší školky se také zúčastnily plaveckého výcviku v Klatovech. Absolvovaly pět
lekcí, při kterých se formou hry seznamovaly s vodou a základy plavání.
V červnu jsme také vyrazili za prasátky do místního zemědělského družstva. Děti si
prohlédly chov, odvážné si mohly pohladit prasátko. Poté jsme se vydali na prohlídku
zemědělské techniky.
Poslední akcí tohoto školního roku bylo rozloučení na zahrádce s předškoláky a
současnou paní ředitelkou Hanou Skalovou, která odchází na zasloužený odpočinek. Byl
připraven krátký program pro děti a rodiče a poté opékání buřtů a občerstvení. Po
skončení programu mohly v MŠ zůstat odvážné starší děti, pro které byl připraven další
zajímavý program spojený s přespáním v MŠ do druhého dne.
S přáním pohodového léta za kolektiv MŠ
Vladislava Černohlávková
Jízdní řády ČD
dovolujeme si Vás informovat, že na stránkách společnosti POVED, s. r. o., pod
odkazem https://www.poved.cz/cz/navrh-zeleznicniho-jizdniho-radu-2019-2020/ byl
zveřejněn NÁVRH jízdního řádu železniční dopravy pro období 2019/2020 . Připomínky
prosím zasílejte na OÚ do 10. 7. 2019 do 12 hodin
Pitná voda
Prosíme spoluobčany, aby šetřili v letních dnech pitnou vodou. V případě zájmu např. o
napuštění bazénu kontaktujte p. Žižkovou z OÚ, která
Vám předá kontakt na dovoz vody v cisterně.
Fotky
z akcí
najdete
www.oplotoviny.rajce.idnes.cz

na

stránkách

Všem spoluobčanů přejeme pohodové prožití letních
dnů, odpočinkovou dovolenou a dětem prázdniny
plné zážitků.

4

