PODZIMNÍ OPLOTSKÉ LISTY
září 2022
Vážení spoluobčané,
čtyři roky uplynuly, před námi jsou další komunální volby. V minulém
volebním období se mnoho projektů podařilo dokončit nebo započít. Jmenuji
alespoň některé: proběhla výstavba multifunkčního hřiště za sokolovnou,
podařilo se získat budovu místního konzumu a obnovit provoz obchodu, byl
osazen ukazatel rychlosti, u autobusové zastávky přibylo turistické odpočívadlo
a pingpongový stůl, na jaře se dokončila modernizace hřiště Mateřské školy
Oplot, nyní probíhá revitalizace veřejného prostranství před obecním úřadem
a v budově obchodu vzniká obecní byt. Řadu dalších projektů připravujeme.
Jsou samozřejmě i ty nepodařené, někdy prostě bývá překážek v realizaci
nadmíru. O veškerých událostech, projektech, záměrech Vás informujeme
v Oplotských listech, které vychází zhruba 4 krát za rok nebo prostřednictvím
nových webových stránek nebo pomocí mobilní aplikace V obraze.
Zastupitelstvo obce Oplot pracuje jako team lidí, kteří svůj čas a energii vkládají
do obce s cílem zlepšit kvalitu bydlení a žití v naší obci. Myslím si, že se nám to
i daří. Snažíme se odpovědně a průhledně hospodařit s finančními prostředky
obce, promyšleně a dlouhodobě plánovat nové projekty, podporovat kulturní
a sportovní akce, dbát na bezpečnost obyvatel, starat se o zlepšení sociálních
vztahů a pečovat o životní prostředí. Průběžně mapujeme dotační možnosti
z různých zdrojů a analyzujeme jejich použití pro naše potřeby. Předkládáme
volební program, který vychází již ze získaných zkušeností, je realistický
a uvážlivý. Chceme naši obec Oplot posouvat dál a věříme, že veškeré naše
kroky při vedení obce budeme uskutečňovat efektivně a zodpovědně. Všichni
sledujeme dění ve světě a víme, že krize, která zasáhla nejen celý náš stát, ale
i celý svět se negativně projeví i na rozpočtu naší obce a na možnostech získání
finančních zdrojů. Přesto doufáme, že se nám podaří získat dostatek finančních
prostředků na další projekty, zejména pak na vybudování vodovodu a kanalizace
včetně úpravny vody a centrální ČOV, které jsou nezbytnou nutností pro
pohodlné bydlení v naší obci a pro nás tím pádem prioritou číslo jedna.
Naděžda Hubačová, DiS., starostka obce
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Volební program PRO OPLOT:
OPLOT
1. Realizace projektu vodovod s úpravnou vody a kanalizace včetně
v
centrální ČOV
2. Zachování provozu MŠ
3. Zachování provozu prodejny smíšeného zboží
4. Výstavba chodníků podél hlavní silnice po dokončení
ení výstavby vodovodu
a kanalizace
5. Udržování čistoty
istoty v obci, zamezení černých
erných skládek, zlepšení ttřídění
odpadů
6. Péče o zeleň
7. Údržba a rozvoj hřišť
řišť a volnočasových aktivit

Udělejte
lejte si čas a přijďte k volbám
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Revitalizace veřejného prostranství
Revitalizace před budovou OÚ a MŠ Oplot je právě dokončena, čímž bylo
opraveno schodiště se zábradlím, nově zde vznikla 4 parkovací místa a na ně
navazující veřejné prostranství se zelení a trvalkami. U budovy OÚ a MŠ je
osazena edukační tabule (herní prvek), betonový stůl, lavičky a odpadkové koše.
Fotodokumentace před realizací:

Fotodokumentace po realizací:
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Mapování technické infrastruktury
V následujících týdnech se na území naší obce budou pohybovat
pracovníci společnosti, která provádí mapování technické infrastruktury
(vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení). Nově stát ukládá povinnost sdílet tato
data do centrálně budovaného systému Digitálně technické mapy krajů, který
bude sloužit pro potřebu rozhodování a koordinace v rámci stavebního řízení.
Veškeré náklady vynaložené na mapování technické infrastruktury budou
hrazeny z Plzeňského kraje.
Arboristické ošetření stromů
V parku na návsi bude probíhat v měsících září a říjen arboristické
ošetření lip. Jedná se o zdravotní a bezpečnostní řez stromů, na který byla
získána dotace od Plzeňského kraje a ta pokryje většinu nákladů.
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Dotace na provoz prodejny
I v letošním roce se podařilo získat dotaci z Plzeňského kraje na provoz
oplotské prodejny ve výši 50.000,-- Kč. Právě zachování prodejny smíšeného
zboží v naší obci je pro nás jednou z hlavních priorit.
Plánované akce:
Oplotská pouť – víkend 1.10. a 2.10. + 3.10. (posvícení)
Memoriál J.Paška a J.Hrdonky - neděle 2.10. od 13:30 hod za sokolovnou
Mše svatá – neděle 2.10. od 14:00 hod. v oplotské kapli
Zdravotnická přednáška+ hudba - 15.10.2022 (pořádá ČČK,místo konání bude upřesněno)

Přejeme všem spoluobčanům pohodový a krásný podzim plný barev.
Za OÚ Oplot Jana Peclová

Z činnosti SDH
V letním období se aktivita našeho sboru odehrávala převážně v účasti na
soutěží v požárním sportu. Naši muži se zúčastnili těchto soutěží: Letiny
(7. místo z 10), Křištín (noční, 1. místo z 6), Střížovice (2. místo z 6),
Strýčkovice (4. a 9. místo z 12), Dolce (1. místo z 8), Štítary (noční, 2. místo
z 5) a Vlčí (4. místo z 6). Družstvo mladých hasičů mělo v červenci a srpnu
i hasičské prázdniny. K první schůzce se mladí hasiči sešli 8. září, kde si
zopakovali znalosti získané jarní přípravou. Dle možností budou tyto schůzky
resp. výchova a cvičení mladých hasičů pokračovat i v průběhu zbylé části roku.
V rámci nutné údržby techniky jsme zajistili servisní prohlídku a STK vozu
Ford Transit a servis požární stříkačky PS 20. Ve spolupráci s OÚ se podařilo
díky dotacím z Plzeňského kraje pořídit do výbavy zásahové jednotky přenosné
radiostanice, zásahové hadice B a hliníkový hák. V rámci spolupráce s SDH
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Oprechtice jsme odvezli velký dieselagregát z Plzně do Klatov na charitativní
akci "Běh pro naději".
SDH Oplot zve všechny občany na soutěž XV.
ročník memoriálu Josefa Paška a Josefa
Hrdonky pořádanou 2. 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
Z činnosti ČČK Oplot
Vážení spoluobčané,
už nám opět nastala podzimní část roku 2022. Tak vás informujeme o naší další
činnosti. V průběhu měsíce září opět uklidíme prostor kolem pomníku padlých
vojínů na návsi. Také provedeme úklid kaple před školou a připravíme ji na
pouťovou mši, která se většinou každoročně koná o pouti odpoledne. Během
měsíce října, a to v sobotu 15.10.2022 provede ČČK zdravotnickou přednášku
i s diskusí pro všechny spoluobčany. Oceníme dárce krve z Oplotu, změříme
krevní tlak před přednáškou, třeba i po ní všem, kdo bude mít zájem. Po
skončení akce bude hrát harmonika - pan Zdeněk Hrubý z Hájů. Tak vás
všechny srdečně zveme. Téma přednášky a přednášejícího ještě upřesníme. Tato
akce bude vyhlášena i místním rozhlasem. Také byly provedeny návštěvy
starých a nemocných občanů. U paní Tobrmanové to bylo i jako sousedce
s nákupy, které prováděla paní Pittrová Jiřina, za což jí děkujeme.
Tak se všichni opatrujte a těšíme se na brzkou shledanou.
Za celý Český červený kříž vám všem přejeme klidné podzimní dny, moře
zdraví, štěstí a lásky.
Za ČČK Oplot Marcella Mašková
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Z činnosti MŠ
Prázdniny utekly jak voda a podzim klepe na dveře.
A s ním i začátek školního roku.
Naše mateřská škola má zcela naplněnou kapacitu. V září
nastoupilo 5 dětí a jedno se k nám připojí až po Novém roce.
V letošním roce navštěvuje školku 14 chlapců a 6 dívek,
z toho je 15 místních a 5 přespolních.
I v tomto školním roce chystáme pro děti různé akce.
Hned 3. září jsme se podíleli na organizaci Naučné stezky pořádané ve
spolupráci rodičů a obce Oplot. Začátkem října pojedeme spolu s Mateřskou
školou Dnešice do svíčkárny v Liticích. Za pohádkou „Pohádky ovčí babičky“
pojedeme do Divadla Alfa v Plzni a Divadlo HRA přijede s pohádkou „Tři
prasátka“ k nám do MŠ.
V rámci digitalizace škol byl pro děti pořízen nový počítač, který bude
využíván ke vzdělávacím aktivitám a k seznamování s prací na PC. Vždy musí
být zachovány psychohygienické podmínky pro práci na počítači dle věku
dítěte. Dále budou v rámci tohoto projektu pořízeny další digitální hračky
podporující logické myšlení.
Více informací o činnosti školy najdete na webových stránkách
www.oplot/materska-skola/
Přejeme Vám krásné a ničím nerušené pozdní léto.
Za kolektiv MŠ Černohlávková Vladislava
Naučná stezka
První sobotu v září jste se mohli vydat na Naučnou lesní stezku pořádanou
MŠ Oplot, rodiči a obcí Oplot. Nebe bylo vybarvené do modra a sluníčko lákalo
za dobrodružstvím a tak stačilo jen vyrazit.
Trasa začínala u pódia Timbersportu, odkud vedla k pomníku v lese, kde se
stáčela vlevo směrem k Horušanům a dále podél lesa, přes „Čerenec“ a končila
v sokolovně.
Na trase bylo připraveno pět stanovišť. Děti poznávaly trofeje lesních zvířat
a přiřazovaly je k obrázkům. Přenášely obrázky oříšků pomocí brček, podle
stínů na kartičkách určovaly lesní zvířata. Poznávaly druhy stromů, nakonec
i některé obyvatele lesa. Mezi jednotlivými stanovišti bylo umístěno 16 kartiček
s úkoly týkající se přírody. Zodpovězením otázky se získalo písmeno, které bylo
součástí tajenky. V cíli si každý mohl své odpovědi zkontrolovat.
Pro děti byla připravena malá odměna a diplom. Každý si mohl opéci buřta
nebo klobásu či smlsnout mini větrník. Dále se děti mohly zabavit
vybarvováním sádrových odlitků nebo omalovánek.
Akce se zúčastnilo cca 35 dětí.
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Jménem mateřské školy bych chtěla poděkovat
všem, kteří se podíleli na organizaci Naučné
stezky, za jejich ochotu a vstřícnost. Bez Vaší
pomoci bychom takovou akci nemohli
uskutečnit.
Za MŠ Oplot Vladislava Černohlávková
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