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ÚVOD
Vážení občané a čtenáři,
dětem skončily prázdniny a mají za sebou
měsíc vyučování a na řadu z nás čekají
podzimní práce. Ovocnáři sklízejí úrodu plným proudem,
včetně víkendů a zemědělci připravují pole na zimu. Léto
je za námi, i když poslední dny ho ještě připomínaly.
Jsme v období předvolební kampaně, protože nás
12. a 13. října čekají volby do krajských zastupitelstev
a do Senátu. Volební místnost bude jako obvykle
v přízemí Obecního úřadu v bývalé čekárně obvodního
lékaře.
Obec má před sebou dva důležité úkoly, a to obnovu
fasády na budově hasičárny v Těchobuzicích a úpravu
cesty a výsadbu aleje na cestě k Leopoldovu Mlýnu a to
vše musí proběhnout v měsíci říjnu. Vodovod Vinné má
za sebou územní řízení a pokračuje přípravou podkladů
pro stavební povolení. Dále probíhají práce na zpracování
nového územního plánu obce. Rádi bychom v průběhu
října stihli realizovat na Slovárně záliv pro kontejnery
a vyznačit pruhy pro parkování aut. V místní části
Maškovice probíhá rekonstrukce vodovodního řadu, která
se neobešla bez komplikací. Věřím, že bude v pořádku
dokončena a občanům děkuji za pochopení výpadků
dodávek pitné vody.
16. září jsme vítali malé občánky do života, společně
s Obcí Chudoslavice a Býčkovice. Opět se urodilo a vítali
jsme 12 dětiček.
V červenci, konkrétně 5. a 6., v den svátků se opakovaly
přívalové deště s kroupami. Tentokrát již déšť nezpůsobil
takové škody, díky přijatým opatřením v části na Kolonce
a na vodních tocích. 11. července zasedala povodňová
komise, aby vyhodnotila stav a další možná rizika. Na
trojhorském potoce jsou popadané stromy, které brání

průtoku, proto povodňová komise nařídila správci toku
odstranění těchto překážek.
Určitě jste si všimli, že byla obnovena autobusová
čekárna v Ploskovicích a celkový vzhled návsi. O úpravu
zelených ploch se starají pracovníci na veřejně prospěšné
práce a přesto se najde stále někdo, kdo vyhodí pytel
s odpady ke kontejnerům a nebo se na Slovárně kupí
tašky s odpadem vedle kontejneru, přestože je kontejner
v zadní části prázdný. Nikdo se nemůže vymlouvat, že
tam nevidí, protože víko se dá celé posunout. Je to pouze
o tom chtít a udržet si pořádek ve svém okolí. Obec byla
účastníkem řízení krizového plánu polního hnojiště
v Maškovicích. Vše jsme zdokumentovali a výsledkem je
Výzva Městského úřadu Litoměřice, odboru životního
prostředí k odstranění polního hnojiště.
Je před námi podzim, čas sklizní a úprav zahrádek
a obracím se na Vás s prosbou, prosím ukládejte trávu a
ostatní rozložitelný odpad na jednu skládku a ne všude
okolo. Snahou nás všech by měl být pořádek v celé obci.
Na prosinec plánujeme tradiční akce, o kterých budete
včas informováni.
V závěru se všem omlouvám za uvedení chybného autora
opery Carmen, kterým je George Bizet, nikoliv G. Verdi.
Přeji Vám hezké babí léto a radostnou sklizeň.
starostka Věra Petrů
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OBECNÍ
ZASTUPITELSTVO
Usnesení z 20. zasedání ZO Ploskovice,
z 29. 8. 2012
Usnesení č. 1/20Z/2012:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje návrhovou
komisi ve složení: Milan Januška, Pavla Matějková.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1/20Z/2012 bylo schváleno.
Usnesení č. 2/20Z/2012:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje ověřovatele
zápisu ve složení: Miroslav Čuda, Arnošt Minář.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/20Z/2012 bylo schváleno.
Usnesení č. 3/20Z/2012:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje program 20.
zasedání ZO Ploskovice s opravou znění bodu č. 11 na
Směna a prodej částí pozemků v k.ú. Vinné p.p.č. 904/1
(253 m2), p.p.č. 904/2 (101 m2) za p.p.č. 846 o výměře
350 m2 a doplněním bodu 17A – ÚPD Obce Ploskovice.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/20Z/2012 bylo schváleno.
Usnesení č. 4/20Z/2012:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje kontrolu plnění
usnesení z 19. veřejného zasedání ZO Ploskovice.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4/20Z/2012 bylo schváleno.
Usnesení č. 5/20Z/2012:
Zastupitelstvo obce Ploskovice bere na vědomí Zprávu o
činnosti zastupitelstva a stavu stavebních prací v obci.
Usnesení č. 6/20Z/2012:
Zastupitelstvo obce Ploskovice bere na vědomí Zprávu
z jednání finančního výboru.
Usnesení č. 7/20Z/2012:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje Rozpočtové
opatření č. 1/2012
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/20Z/2012 bylo schváleno.
Usnesení č. 8/20Z/2012:
Zastupitelstvo obce Ploskovice revokuje Usnesení č.
9/19Z/2012 ze dne 20. 6. 2012.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8/20Z/2012 bylo schváleno.
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Usnesení č. 9/20Z/2012:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje uzavření
smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce,
a.s., č. IE-12-4002521/VB011 a IV-12-4006934/VB002 a
zmocňuje starostku k podpisu.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9/20Z/2012 bylo schváleno.
Usnesení č. 10/20Z/2012:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje prodej pozemku
p.p.č. 329/4 v k.ú. Maškovice
za cenu 20,- Kč/m2 +
úhrada 1/2 vypracovaného geometrického plánu a
zmocňuje starostku k podpisu kupní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 10/20Z/2012 bylo schváleno.
Usnesení č. 11/20Z/2012:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje Směnu a prodej
částí pozemků v k.ú. Vinné p.p.č. 904/1 (253 m2), p.p.č.
904/2 (101 m2) za p.p.č. 846 o výměře 350 m2 s panem
Milanem Zochem s odkupem 4 m2 za cenu 46,30
Kč/1m2.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 1
Usnesení č. 11/20Z/2012 bylo schváleno.
Usnesení č. 12/20Z/2012:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje změnu využití
finančních prostředků původně určených na školu
v přírodě.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se:1
Usnesení č. 12/20Z/2012 bylo schváleno.
Usnesení č. 13/20Z/2012:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje předčasnou
splátku pohledávky za firmou JAPIS z titulu Dodatku č.
2a SoD č. 751.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 13/20Z/2012 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 14/20Z/2012:
Zastupitelstvo obce Ploskovice ukládá starostce obce
svolání pracovního jednání za účasti Mgr. Melicharové a
Mgr. Karfíkové s předložením veškeré dostupné
dokumentace k projektu „Krok za krokem“.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 14/20Z/2012 bylo schváleno.
Usnesení č. 15/20Z/2012:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje Smlouvu o
poskytnutí neinvestiční dotace z Programu pro obnovu
krajiny a biodiverzity na území ÚK v roce 2012
k realizaci projektu „Obnova aleje u Leopoldova Mlýna“.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 1
Usnesení č. 15/20Z/2012 bylo schváleno.
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Usnesení č. 16/20Z/2012:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje Žádost o dotaci
na rok 2012 z Programu poskytování podpor na
hospodaření v lesích v ÚK na roky 2010-2013.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 16/20Z/2012 bylo schváleno.

Svoz komunálního odpadu

Usnesení č. 17/20Z/2012:
Zastupitelstvo obce Ploskovice bere na vědomí informaci
k mimořádné valné hromadě SVS, a.s.

Zimní svoz komunálního odpadu zahájen
od 1. 10. 2012, svozovým dnem je PONDĚLÍ,
každý týden.

Usnesení č. 18/20Z/2012:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje cenu pytle na
svoz SKO ve výši 55,- Kč vč. DPH.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 18/20Z/2012 bylo schváleno.

ODPADY

ZŠ PLOSKOVICE

3. září začal školní rok
2012/2013. Nejvíce samozřejmě
Usnesení č. 19/20Z/2012:
tento den prožívali prvňáčci,
Zastupitelstvo obce Ploskovice bere na vědomí informaci
kteří přišli do první třídy
k polnímu hnojišti (vodoprávnímu řízení) na p.p.č. 119/5
v Třebušíně, a jejich rodiče. Děti
v k.ú. Maškovice.
uvítala paní učitelka, „ostřílení“ druháci jim
Usnesení č. 20/20Z/2012:
předvedli, co se ve škole v loňském roce naučili, a
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje koupi bubnové
obě paní starostky (z Ploskovic i z Třebušína) daly
sekačky VARI – typ BDR-620 LUCINA 65 za cenu
za svou obec prvňáčkům dárek.
25.990,- Kč vč. DPH.
Hned v září proběhlo
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 2
v Lovosicích okresní finále
Usnesení č. 20/20Z/2012 bylo/nebylo schváleno.
družstev
v
atletickém
čtyřboji.
Soutěže
se
Usnesení č. 21/20Z/2012:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje příspěvek 500,zúčastnilo družstvo z naší
Kč/žáka, který nastoupí do 1. třídy ZŠ a MŠ Ploskovice,
školy ve složení: Míla
p.o.
Samec, Petr Hervert, Honza
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Januška, Přemek Svoboda a Dan Hajný. Soutěžilo se
Usnesení č. 21/20Z/2012 bylo schváleno.
v disciplínách: skok vysoký, skok daleký, běh na 60
m a 800 m a hod kriketovým míčkem. Oficiální
Usnesení č. 22/20Z/2012:
výsledky nejsou zatím k dispozici, ale kluci podali
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje zpětný odkup
dobré výkony a vzorně
pozemku p.p.č. 260/1
v k.ú. Ploskovice za cenu
166.400,- Kč a zmocňuje starostku k podpisu kupní
reprezentovali naši školu.
smlouvy.
To, jak si zpříjemnit
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
čas ve škole, vymysleli
Usnesení č. 22/20Z/2012 bylo schváleno.
deváťáci.
Zorganizovali
„červený
den“
– den, kdy
Usnesení č. 23/20Z/2012:
všichni přijdou do školy
Zastupitelstvo obce Ploskovice rozhodlo o pořízení
v červeném tričku. Napsali a vyvěsili ve všech
územního plánu obce Ploskovice v rozsahu návrhů
třídách plakáty a výzvu vyhlásili i školním
doporučených stanoviskem pořizovatele.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 1
rozhlasem. Pokračovat se bude každý měsíc –
Usnesení č. 23/20Z/2012 bylo schváleno.
říjnový barevný den bude ve znamení žluté.
Pro inspiraci k práci
na školní zahradě (viz níže)
absolvovali žáci 4. a 7. – 9.
ročníku
exkurzi
na
ekologické farmě Camphill
v Českých Kopistech. Žáci
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si prohlédli biozahradu, sklad ovoce a zeleniny, pec
na chleba, viděli, jak se vyrábí textil, ochutnali
sušenky a čaj s medem. Mnohé z toho, co viděli, jim
bude inspirací při práci v předmětu Pracovní
činnosti:
Tento školní rok bude v naší škole ve
znamení budování školní
zahrady. V tuto chvíli
čekáme,
zda
nám
Ministerstvo
životního
prostředí udělí grant ve
výši okolo 70 000 Kč.
Prostředky použijeme na
vytvoření přírodní zahrady, kde nebudou chybět
kromě
typického
zahradničení
v podobě
zeleninových záhonů a ovocných stromů také
ohniště s lavičkami, které se jednoduše změní
v přírodní divadlo, jezírko, kompost, příbytky pro
drobné živočichy a také zahradní altán. Pokud grant
MŽP nedostaneme, upravíme školní zahradu
s nižšími náklady do přírodní podoby.
Projekt školní zahrady řídí pan učitel Jan
Kotěra a pod jeho vedením už děti začaly na
pozemku pracovat. Protože přeměna zahrady je a
bude velmi náročná, vítáme pomoc občanů, kterou
nám zprostředkovává paní starostka, a přivítáme také
v průběhu celého projektu aktivní pomoc rodičů. Na
zahradě se budou pořádat různé aktivity, které
bychom chtěli otevřít všem zájemcům z řad občanů.
O průběhu prací a jiných akcích souvisejících se
školní zahradou informují žáci pravidelně na
školních webových stránkách.
Začátkem
října
pořádala naše škola již
tradičně okresní finále
žactva v přespolním běhu.
Do
Ploskovic
přijelo
závodit na 260 žáků
z celého okresu, utkali se
podle věkových kategorií v šesti závodech. Běžci z
naší školy se snažili podat co nejlepší výkony a
družstva nejmladších chlapců a mladších žáků
skončila na stupních vítězů. Počasí nám přálo a
všechny závody proběhly bez problémů. Velké
poděkování patří zaměstnancům školy a žákům, kteří
se podíleli na přípravě a organizaci závodu. Díky
jejich pečlivé práci se můžeme pochlubit tím, že i
jako malá vesnická škola dokážeme zorganizovat
akci v okresním měřítku s téměř třemi stovkami
účastníků.
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Protože letošní 20. ročník Běhu zámeckým
parkem byl jubilejní, pozvali jsme také člověka,
který stál u jeho zrodu (respektive obnovení) –
bývalého ředitele naší
školy
a
současného
starostu města Litoměřice
Mgr.
Ladislava
Chlupáče. Jsme rádi, že si
i přes svůj nabitý
program
udělal
na
návštěvu Ploskovic čas přijel.
Za ZŠ a MŠ Ploskovice: Mgr. Miroslava Melicharová

JUBILEA
Jménem zastupitelstva obce
gratulujeme všem, kteří
oslavili významná životní
jubilea
panu
Jaroslavu
Horkému a
paní Marii
Kaiserové. Oběma přejeme
především mnoho zdraví,
štěstí, lásky, spokojenosti a
životního elánu do dalších
let ….

OBECNÍ ÚŘAD
PLOSKOVICE

VŠEHOTRHY V PODZÁMČÍ
Není pochyb o tom, že naše obec stojí za návštěvu.
Krásný zámek přivádí mnoho turistů, ale členové
Občanského sdružení Hrozen usoudili, že je i jiné místo,
které by stálo v Ploskovicích za shlédnutí, a to areál
statku. Tak tedy vznikl nápad pro pořádání trhů, které
budou nabízet všemožné zboží, jak od specializovaných
prodejců, tak především "veteš" a různé předměty, které
leží lidem z okolí ve sklepech, na půdách, v garážích, věci
o které doma zakopávají, na které se jen chytá prach,
prostě takové, které jsou pro ně nepotřebné, ale pro jiné
mohou být potřebné. Odtud také název Všehotrhy
v podzámčí. Prozatím se potýkáme s těžkými začátky
a podoba trhů není úplně podle představ, ale děláme vše
proto, aby se situace zlepšila a na celém konceptu trhů
opravdu tvrdě pracujeme. První Všehotrhy se konaly
18.8. 2012 a přestože přilákaly poměrně velký počet
návštěvníků, s prodejci už to bylo horší. Druhé trhy
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15.9. 2012 trhy naopak zdobilo více prodejců a méně
návštěvníků. Další trhy budou probíhat stejně jako
doposud, každou třetí sobotu v měsíci - 20.10., 17.11.,
15.12. .
Tento článek je tedy vlastně takovou pozvánkou na naší
akci. Ať už byste se chtěli zbavit nějakých krámů nebo se
jen přijít podívat, jste srdečně vítáni. Přijďte levně
nakoupit nebo dobře prodat - ve druhém případě nás
neváhejte kontaktovat.
E-mail:vsehotrhy@email.cz, mob. tel.: 728 893 396.
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Kontakty:
Obecní úřad Ploskovice, 411 42 Ploskovice čp. 2
tel./fax: 416 74 90 84, email: obecploskovice@tiscali.cz

webové stránky: www.ploskovice.cz

Aneta Pečená za Občanské sdružení Hrozen
UPOZORNĚNÍ
Od 4. 10. 2012 ordinuje MUDr. Veverka v nové
ordinaci – Elišky Krásnohorské 8 (bývalý objekt RWE
– plynárny). Do tohoto objektu bude přestěhována
i rehabilitace z Mírového náměstí 15.
POZVÁNKA
Vánoční koledy proběhnou v sobotu
2. 12. 2012
od 17:00 hodin u stromečku na zahrádce MŠ.
Mikulášská besídka pro děti proběhne
v sobotu
8. 12. 2012 od 15:00 hodin ve společensko-kulturním
centru na Slovárně.
Předvánoční posezení pro důchodce se uskuteční
ve čtvrtek 13. 12. 2012 od 14:00 hodin ve společenskokulturním centru na Slovárně.
Vánoční koncert o.s. Cantica Bohemica na Státním
zámku v Ploskovicích se koná v pátek 21. 12. 2012
od 18:00 hodin.
Služby pro občany
Pojízdná masna – každý čtvrtek od 11.:00 do 11:45
hodin na parkovišti v Ploskovicích.
Kosmetické služby – na objednávku, tel.: 728871865
Kadeřnictví – na objednávku , tel.: 606863273

Běžná provozní doba OÚ

PO, ST
ÚT
ČT
PÁ

6:30 – 11:00 11:30 – 17:00 hod
7:30 – 11:00 11:30 – 16:00 hod
7:30 – 11:00 11:30 – 15:00 hod
7:30 – 12:30 hod
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