PODZIMNÍ OPLOTSKÉ LISTY
Velkoobjemový kontejner
V obci bude přistaven kontejner na velkoobjemový odpad ve dnech
27. 9. 2019 – 29. 9. 2019 v prostorách pod budovou OÚ a MŠ.
Do VOK patří například: starý nábytek, koberce a linolea, lyže, snowboardy, kola, velká
zrcadla, umyvadla, vany, WC mísy, autoskla, kovové předměty.
Zásadně se nesmí do VOK odkládat: lednice, televizory a monitory, zářivky a výbojky,
autobaterie, jiné nebezpečné odpady a ostatní vytříditelné složky komunálního odpadu
(papír, plasty, sklo, nápojové kartony apod.). Tyto odpady lze uložit do sběrných dvorů.

Svoz nebezpečných odpadů
V obci bude proveden svoz nebezpečných odpadů ve dnech 21. 10. 2019 – 22. 10. 2019 pod budovou OÚ.
Co např. patří: olověné akumulátory, lednice, televizory, zářivky, staré léky, suché články, monočlánky,
olejové filtry, oleje, odmašťovací přípravky, lepidla, kyseliny, nádoby od barev, rozpouštědla, vývojky
a ustalovače atd.
Co nepatří: železný šrot, azbest, stavební materiály, bioodpad a vše co lze třídit.
B.Hudová

Obecní vodovod a kanalizace
Dne 28. 8. 2019 proběhla seznamovací schůzka občanů s připravujícím se projektem obecního vodovodu a
kanalizace. Občané byli informováni o způsobu řešení zásobování pitnou vodou z již připraveného
zkušebního vrtu za větrolamem. Z něj bude voda přečerpávána do vodojemu u pomníku. Vodojem bude
z větší části pod terénem, nadzemní část bude tvořit úpravna vody. Rozvod vody do domácností bude pak
již jen samospádem, nadmořská výška vodojemu je dostačující pro vyhovující tlak vody v celé obci.
Občané byli rovněž informování i o možnostech likvidace splaškových odpadních vod (domácí čistírna,
kořenová čistírna, centrální mechanicko-biologická čistírna), dále pak o všech výhodách a nevýhodách
těchto variant a důvodech, proč zastupitelstvo vybralo právě variantu mechanicko-biologické čistírny
odpadních vod. Projekt vodovodu a kanalizace je ve fázi zpracování projektové dokumentace pro územní
řízení a vyřizování dotací na tuto PD.
B.Hudová

Tříděný odpad
Od 1. 8. 2019 obec Oplot změnila vývozce tříděného odpadu. V příloze Oplotských listů máte brožurku jak
správně třídit odpad do barevných kontejnerů. Jen chceme upozornit, jelikož obec nedisponuje oranžovými
kontejnery, mohou se nápojové kartony (např. Tetra Pak) vkládat do žlutých kontejnerů na plast.
Firma EKO-KOM a.s. nabízí našim občanům možnost objednat si sadu tašek na tříděný odpad - sada 3 tašek
(modrá, zelená a žlutá) na sběr papíru, skla a plastů. Tašky jsou max 80% primární PP, min. 20%
recyklovaný PP, omyvatelný. Ucha jsou k tašce křížově prošitá, aby bylo možné garantovat nosnost tašky 10
kg. Sada tašek o velikosti 40 l (šířka 35cm, výška 50cm, hloubka 26 cm) stojí 43,-Kč a sada o velikosti 20 l
stojí 39,-Kč. Zájemci o některou ze sad tašek se mohou hlásit na OÚ do 31. 10. 2019. Poté budou sady tašek
objednány hromadně.
B.Hudová

Místní prodejna ZKD Plzeň
V červenci tohoto roku byla místní prodejna na základě rozhodnutí vedení Západočeského konzumního
družstva Plzeň na dobu neurčitou uzavřena. Důvodem dočasného uzavření prodejny byl přesun paní
prodavačky do prodejny ve Dnešicích (střídání pracovní síly po dobu čerpání dovolené).
Případné připomínky a náměty na články zasílejte na e-mail : oplotske.listy@seznam.cz. Uzávěrka příštího čísla 9.12.2019
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V posledním srpnovém týdnu zastupitelstvo obce Oplot kontaktovalo vedení ZKD Plzeň a požadovalo znovu
otevření prodejny v obci Oplot. Bylo sděleno, že vedení ZKD Plzeň rozhodlo o trvalém uzavření prodejny, a
to od 1. 9. 2019. Jako důvod uzavření uvádí absenci kvalitní pracovní síly a s tím spojenou dlouhodobou
neziskovost prodejny.
Rozhodnutí ohledně zrušení prodejny je ze strany ZKD Plzeň definitivní a nezvratné.
V současné době probíhají se ZKD Plzeň jednání ohledně budoucnosti objektu. Nejprve má společnost v
úmyslu objekt pronajmout a v případě neúspěchu jej prodat. Bližší cenové nabídky nám zatím nejsou známy.
Případní zájemci o provozování prodejny se mohou hlásit jak na ZKD Plzeň, tak na OÚ Oplot.
Pokud by někdo z občanů měl vážné existenční problémy s pořizováním základních potravin, nechť se obrátí
na OÚ. Pokusíme se nastalou nepříjemnou situaci řešit.
J. Peclová

Čipování psů
Od 1. 1. 2020 bude platit novela veterinárního zákona, která ukládá povinnost čipování psů na celém území
ČR. Nedodržení zákona bude trestáno ztrátou platnosti očkování proti vzteklině, čímž se majitel vystavuje
riziku sankcí, plynoucích ze Zákona o veterinární péči. Příslušná novela zákona (veterinární zákon) nezavádí
povinný zápis do jakéhokoli registrů psů. Povinností je, aby v dokladu o očkování proti vzteklině (tj.v
očkovacím průkazu, v pasu psa) bylo uvedeno číslo mikročipu. Cena za čipování se odvíjí od ceny čipu a
ceníku veterinární ordinace.
Proč se povinnost zavádí?
Zavedení povinného označení všech psů na území ČR by mělo být přínosem zejména v těchto oblastech:
- zjištění identity psa v případě potřeby kontrolních orgánů
- účinnější monitoring chovů a kontrola dodržování
stanovených pravidel a předpisů a postih chovatelů
Od 1. ledna 2020 bude
v případě týrání zvířat
povinné očkování psa proti vzteklině
- umožnění kontroly při prodeji psů prostřednictvím
platné pouze v případě, že je pes
obchodníků
označený mikročipem. Od tohoto
- bude možné prokázat vlastnictví psa v případě odcizených
data by měl být na území ČR
psů i v případě postihu vyplývajícího ze zodpovědnosti za
označený každý pes. Štěňata musí
psem způsobenou škodu
- zatoulané řádně označené a evidované zvíře má podstatně
být označena mikročipem nejpozději
větší naději, že se vrátí ke svému původnímu majiteli
v době prvního očkování proti
vzteklině (tedy nejpozději v půl roce
Co je to mikročip a jaké informace obsahuje?
věku). Mikročipem nemusí být
Mikročip (neboli transpondér) je elektronická součástka, která
označeni psi, kteří mají jasně čitelné
obsahuje unikátní kód. Čip je pasivní – to znamená, že nemá
tetování provedené před 3. 7. 2011.
žádné baterie, nenabíjí a nevybíjí se, a především nevysílá žádný
signál. K přenosu informace dochází pouze mezi čipem a čtečkou
z bezprostřední blízkosti.

MVDr. Rybárová z důvodu novely zákona o čipování psů nabízí možnost plošného
očipování psů v obci. Pokud budete mít o tuto službu zájem, nahlaste se prosím na
OÚ do 16. 10. 2019. Zároveň je třeba nahlásit druh mikročipu – viz. níže. Posléze
bude s paní veterinářkou dohodnut termín hromadného očipování, který se včas
dozvíte.
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MVDr. Rybárová nabízí 2 druhy mikročipů:
1. mikročip značky BackHome včetně aplikace přijde na Kč 500,- (u tohoto čipu je zápis
do Národního registru majitelů zvířat již v ceně, tento mikročip je již léta osvědčený)

2. levnější mikročip včetně jeho aplikace přijde na Kč 350,- (u tohoto čipu je zápis do registru zpoplatněn ve
výši Kč 190,-)
B.Hudová

Kotlíkové dotace - III. vlna
Rádi bychom informovali občany, že Plzeňský kraj vyhlásil výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace z
dotačního titulu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III" (tzv. kotlíkové dotace).
Žádosti budou přijímány od 1. 10. 2019 od 8:00 hod do 30. 9. 2020 nebo do vyčerpání alokace ve výši 230
000 000 Kč. Postup podání žádosti je specifikovaný ve Výzvě a pravidla pro příjemce a žadatele tvoří
přílohu č. 1 této Výzvy, vše ke stažení na "http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/vyzva-k-podavani-zadostido-iii-vlny-kotlikovych-dotaci".
Obecní úřad Oplot nabízí občanům v době úředních hodin konzultaci a poradenskou činnost týkající se
vyhlášených pravidel, postupu při podávání žádostí apod. Následné žádosti pak musí dle pravidel podávat
každý žadatel samostatně.

Letní tábor mladých hasičů
Na přelomu prázdnin jsme opět uspořádali společně s SDH Přeštice a s SDH Střížovice a kamarády ze
Svojkovic letní tábor pro mladé hasiče. Tábor se konal opět na základně Machův Mlýn v okrese Plzeň-sever.
Děti zde byly ubytovány v chatkách, stravu a sociální zařízení nám zabezpečoval provozovatel střediska.
Tématem letošního tábora byla pevnost Boyard. Po dobu tábora děti soutěžily v různých disciplínách a
odměnou za to jim byly klíče, které byly třeba k otevření brány k pokladnici. Po získání klíčů soutěžily o
indicie. Děti byly rozděleny do čtyř týmů a všem se podařilo rozluštit indicie a tím získaly boyardy z
pevnosti. Výhra všech týmů činila 1440 boyardů a byla věnována ZOO Plzeň na podporu sovy sýčka
obecného. Během tábora si děti vyráběly táborová trička, náramky, stavěly z hlíny makety pevnosti, měly
diskotéku, táborové ohně, kde se pekly dobroty atd. Nechybělo ani koupání v místním koupališti.
Jeden den nás přijeli navštívit kriminalisté z Plzně. Diskutovali s námi o nebezpečí, které číhá na internetu,
přivezli nám opilecké a drogové brýle a každé dítě si v nich prošlo určenou trasu. Kriminalisté také učili děti
jak se zachovat, stanou-li se svědky přepadení a dále dovezli ruční laserovou pistoli, ze které všichni stříleli
na blikající terče. Na závěr dostaly děti od Policie ČR malý dárek.
Dále nemohu opomenout otce Fura a jeho pomocníky - Paklíče a Pačesa. Otec Furo každý večer zadával
dětem hádanky a odměnou za ně, když uhádly, byl klíč nebo indicie. Kostým otce Fura byl tak dokonalý, že
si ti menší děti myslely, že je otec opravdový. Našeho táboru se může zúčastnit pouze 50 dětí, na které
dohlíží 10 vedoucích. Bohužel je o tábor velký zájem a každý rok musíme odříkat cca 25-30 dětí. Chcete-li
se o našem táboře dozvědět více, mrkněte na www.tabormh.cz. Zde naleznete veškeré informace o naší
činnosti, táborový zpravodaj a odkaz na foto. Na konci tábora každé dítě obdrželo tričko s motivem tábora,
pamětní list a nějakou malou drobnost. Letošní rok to bylo již 20 let, co náš sbor začal jezdit na tábory. Je
třeba poděkovat všem, co se na pořádání LTMH podílejí.
J. Levora

Ostatní činnost SDH
S počátkem školního roku započala i příprava družstva mladých hasičů na podzimní kolo hry palem - branný
závod. Dále se v sobotu 14. 9. mladí hasiči zúčastnili soutěže v Dolní Lukavici, kde obsadili 7. místo z 18.
Družstvo mužů se v období od července do září zúčastnilo celkem 10 soutěží a to v rámci ligy O pohár
Hořiny, Chodské noční hasičské ligy, Brdské ligy a v rámci našeho okrsku. Výsledné umístění ze soutěží
jsou následující: Radíč v sobotu (12. místo z 18), Radíč v neděli (14. místo z 21), Všekary (21. místo z 22),
Případné připomínky a náměty na články zasílejte na e-mail : oplotske.listy@seznam.cz. Uzávěrka příštího čísla 9.12.2019

3

Krchleby (9. místo z 18), Strýčkovice (7. místo z 18), Sedlčany v sobotu (10. místo z 21), Sedlčany v neděli
(10. místo z 20), Soběkury (1. místo z 5), Plzeň Prazdroj Cup (12. místo z 20) a Štítary (3. místo z 5).
Kromě soutěžní aktivity probíhají dle potřeby průběžné práce na údržbě všech požárních stříkaček a
automobilů. Zajistili jsme STK pro automobil Ford Transit. Ve čtvrtek 22. 8. 2019 jsme se zúčastnili
taktického cvičení okrsku Dnešice, jež se odehrálo v Přestavlkách na objektu hostince. Dále jsme tzv.
zatahovali svatby dvou našich členů, jež se rozhodli vstoupit do manželského svazku.
SDH Oplot zve všechny občany na soutěž XIII. ročník memoriálu Josefa Paška a Josefa Hrdonky pořádanou
6. října v areálu za sokolovnou. Soutěžit se bude pouze s požárními stříkačkami PS 8.
J. Čepický

Z činnosti MŠ
V novém školním roce jsme mezi novými školáčky přivítali i novou paní učitelku Moniku Hynkovou. Paní
učitelka Hana Skalová zůstala v naší školce i nadále a chodí vypomáhat v čase vycházek.
Od září 2019 navštěvuje naši MŠ 18 dětí, v lednu přibudou 2 děti, z toho 9 dívek a 11 chlapců, 10
oplotských a 10 přespolních.
I na letošní rok je naplánováno mnoho akcí. Již nyní se připravujeme na výtvarnou soutěž Dnešických
chovatelů – Zvířátka na našem dvorku. V říjnu pojedeme do Přeštic na pohádku Čert a Káča, a také
oslovíme rodiče, aby společně se svými dětmi vyrobili nějaké „Kouzelné houbičky“ z libovolného materiálu
dle vlastní fantazie. Koncem listopadu si děti užijí vyrábění se svými rodiči v rámci „Adventní dílny“. První
adventní neděli předvedeme něco málo ze svého repertoáru při rozsvěcení stromku u budovy OÚ. Pozveme
k nám Mikuláše. Konec předvánočního času završíme pásmem písní a básní s vánoční tématikou při
besídkách pro hosty a pro rodiče.
Mateřská škola má i své webové stránky „http://msoplot.uvadi.cz/“, na kterých jsou nejen potřebné
informace, ale i fotografie z dění školy.
S přáním krásného podzimu
Za kolektiv MŠ Černohlávková Vladislava

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. Na uvedeném odkazu naleznete také pokyny, jak podat
případné připomínky k uvedenému návrhu.

Cvičení a posilování vlastní vahou na OÚ
Přijďte si zacvičit každý všední den od 18:00 do zasedací místnosti OÚ. Během 35 minut spálíte všechna
přebytečná kila a zaplavíte tělo endorfiny a dobrou náladou. Každý den posílíme a procvičíme jinou partii,
aby tělo mělo dostatečný čas na regeneraci. Cvičení je zcela zdarma. Potřebujete jen podložku, pití, 2 činky,
ručník a boty na cvičení.
Na setkání s Vámi se těší Jiřina Volerová

Ostatní informace
Od jara 2020 hledá obec Oplot pracovníka na sekání trávy a údržbu chodníků v zimních měsících. Prosíme
zájemce o tuto práci, ať se přihlásí na OÚ pro získání více informací o podmínkách pracovní činnosti.
Tradiční pouť připadá letos na neděli 6. 10. 2019. Mše svatá se uskuteční 6. 10. 2019 od
14:30 hodin.
Rozsvícení vánočního stromečku s mikulášskou nadílkou se bude konat 1. 12. 2019
- čas a program bude upřesněn na vývěsce OÚ.
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