Číslo 42

Vydává Obecní Úřad Ploskovice

17. 7. 2013

Územní samospráva obcí Ploskovice, Maškovice, Těchobuzice, Vinné, Starý Mlýnec
www.ploskovice.cz
neprodejné – výtisk ZDARMA

ÚVOD
Vážení občané, rekreanti a chalupáři,
čas neúprosně běží a jen skončila zima,
už jsme zase v létě. Jaro jakoby nebylo,
nebo bylo krátké. Děti si užívají
prázdniny a řada z Vás i zasloužené dovolené. Rok 2012
byl zdárně uzavřen auditem a závěrečným účtem
s konstatováním bez výhrad. Na počátku dubna jsme,
po jednání s vlastníkem pozemku (Státní pozemkový
úřad), byli nuceni z bezpečnostních důvodů pokácet dvě
vzrostlé, ale shnilé, lípy nedaleko kapličky na příjezdu
do Ploskovic. Práce provedla odborná firma a použitelná
dřevní hmota posloužila na zhotovení laviček na školní
zahradu, zbytek byl prodán na otop. Následně byla
provedena náhradní výsadba nových lip.
Po dokončení fasády hasičárny v Těchobuzicích, která
byla z dotace, jsme provedli pokládku dlažby a občané
z Těchobuzic místnost klubovny svépomocí vymalovali.
V květnu byla, předáním staveniště, zahájena stavební
akce na rozdělení splaškové a dešťové kanalizace, aby
mohlo dojít k předání splaškové kanalizace alespoň do
pronájmu SčVK, protože od ledna je obci účtováno
stočné, které bude následně
fakturováno občanům
(čtvrtletně). Tato investice je finančně náročná, ale jiné
východisko není. Ve druhém týdnu července byla celá
stavba dokončena, včetně neplánovaných, ale nutných,
nových připojení dešťové nebo splaškové kanalizace.
Dále pokračovala jednání ve věci vybudování levého
odbočovacího pruhu na silnici I/15 u Ploskovic. Našlo
se společné řešení ve věci dotčených soukromých
pozemků, takže by jeho realizaci v současné době nemělo
nic bránit.
Tento rok jsme ani my nebyli ušetřeni povodní a opravdu
chybělo jen málo, aby se voda v místní části Vinné
dostala až do domů. Vše trvalo dva dny a shodou
okolností byla v tomto období čištěna nádrž
v Těchobuzicích, zúčastnili se pouze těchobuzičtí občané.
Práce nemohla být v sobotu 1. června dokončena

z důvodu zvýšené hladiny v potoce. Vše se provádělo až
dodatečně, ale před horkými dny bylo čištění dokončeno.
Po dvou dnech povodňové aktivity, stupně 2 a 3, jsme
nahlásili povodňové škody, které se projevily především
na kamenných mostcích v místní části Vinné a Starý
Mlýnec. Po jednání v krizovém štábu ORP a naší
povodňové komise jsme vyzvali správce toku – Lesy ČR
k odstranění překážek na Trojhorském potoce, aby
nedocházelo k zaplavování části Leopoldova Mlýna.
Tato část toku byla po snížení hladin ihned vyčištěna. Jen
díky naším protipovodňovým opatřením (odtrubnění
Ploskovického potoka, práce na korytech Lučního
a Trojhorského potoka Lesy ČR, vybudování provizorní
dešťové kanalizace v Ploskovicích) nedošlo k větším
škodám.
Obec uspěla v žádostech o dotace, a to získáním 50%
dotace na zpracování územního plánu a dále dotace
na dvě dětská hřiště (u bytovek v Ploskovicích a u nádrže
v Těchobuzicích), jejichž realizace by měla proběhnout
zhruba v letošním září. Proběhla kontrola dotace „Obnova
aleje k Leopoldovu Mlýnu“, pracovníci Krajského úřadu
Ústeckého kraje konstatovali, že dotace byla čerpána
podle pravidel. Sledujeme vývoj dotací, prioritou pro nás
je přeložka splaškové kanalizace u pěti rodinných domů
a vybudování Vodovodu Vinné.
5. července se konalo slavnostní otevření kabin TJ Sokol
Ploskovice. Bylo odehráno přátelské utkání a následně
měl každý možnost si kabiny prohlédnout. Večer byl
zakončen posezením s hudbou.
V závěru dovolte, abych Vám sdělila, že paní Marie
Konvalinková, o které jsem Vás informovala v dubnovém
čtvrtletníku, náhle 10. 7. zemřela. Den před jejím úmrtím
jsem s ní probírala poznámky, aby mohla dopisovat
v kronice rok 2012. Její práce byla pro obec velkým
přínosem a řadě z nás bude chybět.
starostka Věra Petrů
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OBECNÍ
ZASTUPITELSTVO
Usnesení z 26. zasedání ZO Ploskovice,
z 15.5. 2013
Usnesení č. 1/26Z/2013:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje návrhovou
komisi ve složení: Miroslav Čuda, Arnošt Minář.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1/26Z/2013 bylo schváleno.
Usnesení č. 2/26Z/2013:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje ověřovatele
zápisu ve složení: Pavla Matějková, Milan Januška.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/26Z/2013 bylo schváleno.
Usnesení č. 3/26Z/2013:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje program
26. zasedání ZO Ploskovice s doplněním bodu
17A – Výběrová komise – dětská hřiště a bodu
17B – Bezdrátový rozhlas Vinné.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/26Z/2013 bylo schváleno.
Usnesení č. 4/26Z/2013:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje kontrolu plnění
usnesení z 25. veřejného zasedání ZO Ploskovice.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4/26Z/2013 bylo schváleno.
Usnesení č. 5/26Z/2013:
Zastupitelstvo obce Ploskovice bere na vědomí Zprávu
o činnosti zastupitelstva a stavu stavebních prací v obci.
Usnesení č. 6/26Z/2013:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje Smlouvu
o výpůjčce mezi Obcí Ploskovice a Městem Terezín
na zapůjčení požární stříkačky PS – 8, rok výroby 1958
pro muzejní účely a zmocňuje starostku k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6/26Z/2013 bylo schváleno.

17. 7. 2013

Usnesení č. 7/26Z/2013:
Zastupitelstvo obce Ploskovice bere na vědomí informaci
starostky obce o probíhajících jednáních
ohledně
odbočovacího pruhu - Ploskovice - silnice I/15
Usnesení č. 8/26Z/2013:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje provedenou
pokládku dlažby – hasičárna Těchobuzice dle předložené
cenové nabídky.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8/26Z/2013 bylo schváleno.
Usnesení č. 9/26Z/2013:
Zastupitelstvo obce Ploskovice bere na vědomí informaci
o výsledcích zjišťování existence historického majetku
Obce Ploskovice.
Usnesení č. 10/26Z/2013:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje Žádost o dotaci
z PRV – Realizace místní rozvojové strategie – „Oprava
fasády obecního úřadu v Ploskovicích – 1. etapa“.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 10/26Z/2013 bylo schváleno.
Usnesení č. 11/26Z/2013:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje partnerskou
smlouvu mezi Obcí Ploskovice a občanským sdružením
Hrozen.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 1
Usnesení č. 11/26Z/2013 bylo schváleno.
Usnesení č. 12/26Z/2013:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje partnerskou
smlouvu mezi Obcí Ploskovice a občanským sdružením
Klub šikovných rukou.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 12/26Z/2013 bylo schváleno.
Usnesení č. 13/26Z/2013:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje Rozpočtové
opatření č. 1 dle přílohy č. 9.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 13/26Z/2013 bylo schváleno.
Usnesení č. 14/26Z/2013:
Zastupitelstvo obce Ploskovice
navrhuje doplnění
Smlouvy o spolupráci při přípravě
a realizaci stavby
„Ploskovice, ČOV – intenzifikace“ (zkapacitnění) – číslo
stavby LT 079 009, jednání s Obcí Býčkovice
o spoluúčasti a s SVS, a.s. o rozsahu intenzifikace.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 14/26Z/2013 bylo schváleno.
Usnesení č. 15/26Z/2013:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje roční paušál
pro výpočet stočného ve výši 95,9 litrů na osobu na den.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 1
Usnesení č. 15/26Z/2013 bylo schváleno.
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Usnesení č. 16/26Z/2013:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje prodejní cenu
publikace „Litoměřice v proměnách času – kniha třetí“
ve výši 400,- Kč vč. DPH.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 16/26Z/2013 bylo schváleno.
Usnesení č. 17/26Z/2013:
Zastupitelstvo obce Ploskovice
schvaluje vyřazení
stolního PC MSI AMD ATHOL
(inv. č. 24110022)
z místní knihovny z důvodu nefunkční základní jednotky
a provedení ekologické likvidace firmou ALTO s.r.o.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 17/26Z/2013 bylo schváleno.
Usnesení č. 18/26Z/2013:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje členy výběrové
komise ve složení: Mgr. Zuzana Hrdličková, Milan
Januška, Mgr. Aleš Borský pro zakázku: „Obnova
dětských hřišť v Ploskovicích a Těchobuzicích.“
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 18/26Z/2013 bylo schváleno.
Usnesení č. 19/26Z/2013:
Zastupitelstvo obce Ploskovice
schvaluje rozšíření
bezdrátového rozhlasu do místní části Vinné
dle předložené cenové nabídky – příloha č. 14
(po zpřesnění bodu 2.2.).
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 19/26Z/2013 bylo schváleno.
Usnesení č. 20/26Z/2013:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje přijetí dotace
z POV ÚK 2013 ve výši 150.000,- Kč a spoluúčast obce
Ploskovice v minimální výši 150.000,- Kč (ÚPD Obce
Ploskovice).
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 20/26Z/2013 bylo schváleno.
Usnesení č. 21/26Z/2013:
Zastupitelstvo obce Ploskovice bere na vědomí informaci
starostky obce o postupu jednání se SŽDC k žádosti
Obce Ploskovice o odprodej části pozemku p.č. 274/1
v k.ú. Ploskovice.
Usnesení č. 22/26Z/2013:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje poskytnutí daru
Unii ovocnářů Severočeského regionu ve výši 8.000,Kč a zmocňuje starostku k podpisu darovací smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 1
Usnesení č. 22/26Z/2013 bylo schváleno.

17. 7. 2013

Usnesení z 27. zasedání ZO Ploskovice,
z 26.6.2013
Usnesení č. 1/27Z/2013:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje návrhovou
komisi ve složení: Miroslav Čuda, Mgr. Aleš Borský
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1/27Z/2013 bylo schváleno.
Usnesení č. 2/27Z/2013:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje ověřovatele
zápisu ve složení: Mgr. Zuzana Hrdličková, Milan
Januška
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/27Z/2013 bylo schváleno.
Usnesení č. 3/27Z/2013:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje program
27. zasedání ZO Ploskovice s doplněním bodu 8A Dodatek č. 2 ke SoD – „Ploskovice – přeložení
kanalizace u čp. 9, 52, 94“ – vícepráce 03, bodu 17A –
Smlouva s ing. Vrbovou o provedení výběrového řízení
na akci „Obnova dětských hřišť v Ploskovicích“ a bod
17B - Pojistná smlouva na pojištění majetku
a odpovědnosti obce.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/27Z/2013 bylo schváleno.
Usnesení č. 4/27Z/2013:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje kontrolu plnění
usnesení z 26. veřejného zasedání ZO Ploskovice.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4/27Z/2013 bylo schváleno.
Usnesení č. 5/27Z/2013:
Zastupitelstvo obce Ploskovice bere na vědomí Zprávu
o činnosti zastupitelstva a stavu stavebních prací v obci.
Usnesení č. 6/27Z/2013:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje celoroční
hospodaření Obce Ploskovice za rok 2012 včetně zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012
bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6/27Z/2013 bylo schváleno.
Usnesení č. 7/27Z/2013:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje Smlouvu
o spolupráci při přípravě a realizaci stavby LT 079 009
„Ploskovice, ČOV – intenzifikace“ s SVS, a.s.
Výsledek hlasování: Pro: 3 Proti: 2 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/27Z/2013 nebylo schváleno.
Usnesení č. 8/27Z/2013:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje Dodatek č. 1
ke SoD ze dne 17. 12. 2012 „Ploskovice – přepojení
kanalizace u čp. 9, 52, 94 (vícepráce 01, vícepráce 02).
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
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Usnesení č. 8/27Z/2013 bylo schváleno.
Usnesení č. 9/27Z/2013:
Zastupitelstvo obce Ploskovice bere na vědomí informaci
o výsledcích výběru projektů v rámci 7. výzvy MAS.
Usnesení č. 10/27Z/2013:
Zastupitelstvo obce Ploskovice bere na vědomí Zprávu
o provedené kontrole účetní závěrky k 31. prosinci 2012
ZŠ a MŠ Ploskovice.
Usnesení č. 11/27Z/2013:
Zastupitelstvo obce Ploskovice
schvaluje přidělení
prostředků ZŠ a MŠ Ploskovice, p.o. ve výši 85.000,- Kč
na malování budovy.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 11/27Z/2013 bylo schváleno.
Usnesení č. 12/27Z/2013:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje ZŠ a MŠ
Ploskovice, p.o. přesun 50.000,- Kč z rezervního fondu
do fondu investičního včetně čerpání těchto prostředků
na nutné opravy budovy.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 12/27Z/2013 bylo schváleno.
Usnesení č. 13/27Z/2013:
Zastupitelstvo obce Ploskovice
schvaluje úhradu
projektových prací na akci „Odkanalizování sklepů
Ploskovice“ v rozsahu dle předložené cenové kalkulace.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 13/27Z/2013 bylo schváleno.
Usnesení č. 14/27Z/2013:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje dar sboru
Cantica Bohemica ve výši 5. 000,- Kč, na uspořádání
koncertu
na
Státním
zámku
v Ploskovicích
dne 4. 10. 2013 od 18:00 hodin.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 14/27Z/2013 bylo schváleno.
Usnesení č. 15/27Z/2013:
Zastupitelstvo obce Ploskovice bere na vědomí informaci
o stavu jednání ohledně odbočovacího pruhu
na komunikaci I/15 u Ploskovic.
Usnesení č. 16/27Z/2013:
Zastupitelstvo obce Ploskovice bere na vědomí informaci
starostky obce o průběhu a následcích přívalových dešťů.
Usnesení č. 17/27Z/2013:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje Smlouvu o
poskytnutí investiční dotace č. 13/SML0392 z POV ÚK
2013 „ÚPD Obce Ploskovice“
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 17/27Z/2013 bylo schváleno.

17. 7. 2013

Usnesení č. 18/27Z/2013:
Zastupitelstvo obce Ploskovice
schvaluje výsledky
výběrového řízení pro zakázku: „Obnova dětských hřišť
v Ploskovicích a Těchobuzicích“ a zmocňuje starostku
k podpisu SoD s firmou TEWIKO systém, s.r.o.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 18/27Z/2013 bylo schváleno.
Usnesení č. 19/27Z/2013:
Zastupitelstvo obce Ploskovice rozhodlo neposkytnout
příspěvek na pobyt zdravotně postižených dětí
s doprovodem na letní škole v přírodě.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 19/27Z/2013 bylo schváleno.
Usnesení č. 20/27Z/2013:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje přijetí dotace
z MMR ČR ve výši 369.000,- K
a spoluúčast obce
Ploskovice v minimální výši 158.697,- Kč (Obnova
dětských hřišť v Ploskovicích).
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 20/27Z/2013 bylo schváleno.
Usnesení č. 21/27Z/2013:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje Pojistnou
smlouvu č. 8055573317 s ČSOB Pojišťovnou, a.s.
a zmocňuje starostku obce k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 21/27Z/2013 bylo schváleno.
Usnesení č. 22/27Z/2013:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje Dodatek č. 2
ke SoD ze dne 17. 12. 2012 „Ploskovice – přepojení
kanalizace u čp. 9, 52, 94 (vícepráce 03).
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 22/27Z/2013 bylo schváleno.
Usnesení č. 23/27Z/2013:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje Smlouvu s ing.
Vrbovou o provedení výběrového řízení na akci „Obnova
dětských hřišť v Ploskovicích“ a zmocňuje starostku
k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 23/27Z/2013 bylo schváleno.

ODPADY
Letní svoz komunálního odpadu zahájen
od 29. 4. 2012, svozovým dnem je PONDĚLÍ
(1x za 14 dní), každý sudý týden.
Termíny svozu:
22. 7., 5. 8., 19. 8., 2. 9., 16. 9. a 30. 9. 2013.
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ZŠ PLOSKOVICE
Děti si již několik dní užívají zasloužených
prázdnin, ale my se vrátíme zpět do posledních
dubnových dnů a přineseme informace o tom, co se událo
ve škole v závěrečném čtvrtletí školního roku 2012/2013.
Duben byl pro nás ve znamení
kultury – po hudebním představení
Solideo, o kterém jsme informovali
minule, jsme navázali na tradici „živé
výuky dějepisu“ a vypravili se – celá
škola – pěšky do Chudoslavic, kde už na
nás
čekali
panovníci
z rodu
Přemyslovců.
Poutavou formou
představuje jednotlivé etapy českých i světových dějin
šermířská skupina Pernštejni, která ukáže historické
postavy v dobových kostýmech i kulisách, dá jim do ruky
věrné repliky zbraní i jiných rekvizit a kromě toho vždy
do části představení zapojí i děti. Vystoupení je tak
nenahraditelným doplňkem výuky dějepisu, neboť
alespoň část toho, co se žáci dozvěděli v hodině, mohou
tady vidět na vlastní oči – potěžkat si drátěnou košili nebo
si zkusit, jak se oblékala. Obci Chudoslavice tímto
děkujeme za zapůjčení sálu a těšíme se, že příští rok
budeme pokračovat dalším historickým obdobím.
24. duben je Dnem
Země a žáci 1. a 2. třídy ho
oslavili
v Ekologickém
středisku
Sever
v Litoměřicích, kde pro ně
byl připraven program. Děti
soutěžily
v
jedenácti
stanovištích s živočichy
vodního, půdního a lesního ekosystému. Plnily zadané
úkoly, poznávaly stopy zvířat, kreslily, na některých
stanovištích bylo třeba myšlení opravdu namáhat.
Nechyběly tělovýchovné chvilky a dětem se moc líbila i
ukázka výcviku psa Dastiho.
Do Litoměřic se koncem školního roku vypravili i
páťáci, kteří absolvovali exkurzi na Policii České
republiky a čtvrťáci, kteří na dopravním hřišti plnili testy
k získání „řidičáku na kolo“ neboli průkazu cyklisty.
V květnu již tradičně děti připravují pro maminky
a babičky vystoupení ke Dni matek. 28. 5. předvedly svůj
program děti z 1. a 2. třídy v Třebušíně a 15.5. pozvali
Ploskovičtí své maminky na zámek. Tam se uskutečnilo
tradiční vystoupení dětí
z mateřské školy i žáků
základní školy, kteří svůj
program připravili převážně
v rámci práce v kroužcích.
Zazpíval
pěvecký
sbor,
děvčata zahrála na flétnu,
děti ze školní družiny
zdramatizovaly písničku, deváťáci zatančili skotský
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tanec. Pochvala patří zejména chlapcům, kteří překonali
zábrany a vystoupili ve skotských sukních! Velký úspěch
mělo představení dramatického kroužku – děti sehrály
jeden z příběhů Macha a
Šebestové a diváci s napětím
sledovali, jak výprava mezi
piráty dopadne. Vystoupení se
líbila a poděkování patří všem
vyučujícím, kteří je s dětmi
připravili.
Ke konci školního roku se koná také řada
okresních sportovních soutěží. Letos jsme se zúčastnili
minifotbalu (chlapci 2. stupeň), atletiky (1. stupeň) a Her
třetího
tisíciletí
v Liběšicích (1. i 2.
stupeň). Co se týče
umístění,
neslavili
jsme letos velké
úspěchy,
protože
v našich družstvech
oproti soupeřům byli
zastoupeni spíše mladší žáci (ve vyšších třídách bylo
málo sportovců), ale už se těšíme, až nám dorostou kluci
ze 6. třídy, kteří sportují rádi a budou jistě v soutěžích
oporou školy.
Den dětí si letos organizoval každý třídní učitel se
svou třídou samostatně, a tak byly činnosti opravdu
pestré. Prvňáci a druháci navštívili divadelní představení,
třeťáci, páťáci a osmáci jeli
do Litoměřic, kde v rámci
týdne
armády
shlédli
ukázky armádního výcviku,
čtvrťáci se podívali do dílny
ručního papíru, šesťáci a
sedmáci měli připravené hry
na hřišti a v tělocvičně
(původní plány na výlety po
okolí či projížďku na lodičkách třídním učitelům
překazily povodně), deváťáci vyrazili do Teplic, kde
navštívili botanickou zahradu a planetárium. Děkujeme
Sdružení rodičů, které na Den dětí poskytlo žákům
příspěvek na cestovné či sladkost.
4. června proběhlo tradiční školní fotografování.
Na tom by nebylo nic tak neobvyklého, letos jsme se ale
sešli s filmaři, a tak mnozí „ukořistili“ snímek
s výbornými českými herci jako např. panem
Hrušínským, Preissem či
Dejdarem.
18. 6. se uskutečnil
poslední
letošní
svoz
sběrového papíru a ukázalo
se, že na náš sběr nestačilo
svozové auto! Je to především
zásluha rodičů dětí z mateřské školy, kteří přinesli většinu
papíru. Žáci základní školy zaostávají, což je škoda,
protože z loni nasbíraného sběru dostali např. páťáci
štědrý příspěvek na školní výlet. A proto vyzývám
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školáky: Přidejte se v novém školním roce ke sběračům,
pomáháte nejen životnímu prostředí, ale dostanete i
zaslouženou odměnu!
Také školní výlety
byly letos ovlivněné počasím.
Většina se jich přesunula do
závěrečných červnových dnů,
ale ať už počasí zrovna přálo
nebo ne, všichni si svůj výlet
užili. Jak? Třebušínští se
vypravili do expozice čertů v Úštěku, třeťáci byli v Pekle
u České Lípy, čtvrťáci ve skanzenu Botanicus v Ostré u
Lysé nad Labem, páťáci a osmáci navštívili ZOO v Ústí
nad Labem, šesťáci se vypravili po okolí, sedmáci na
Lovoš a do Opárna a deváťáci vyrazili na vícedenní výlet
k Milčanskému rybníku do Holan.
Když už byly známky uzavřené a „nic se nemohlo
stát“, troufli si deváťáci sehrát představení přímo ze
školního života. Vzali si na mušku sami sebe, ale hlavně
jednotlivé vyučující. Předvedli je tak, jak je viděli ve
vyučování
i
mimo
něj,
parodovali jejich zvyklosti
i hlášky. A malý kvíz – tipnete
si, komu patřila písnička
o cyklistce z Polabí? Komu
žáci
věnovali
písničku
Študovaní inženýři? Který
učitel „… je čísel pán, žáky je
milován?“ A co reakce vyučujících? Ukázalo se, že
učitelé mají smysl pro humor, protože se všichni bavili
a nikdo se za parodování své osoby na deváťáky
nezlobil. Naopak, mnozí je brali jako znamení
oblíbenosti.
A ač se deváťáci snažili poslední školní den co
nejvíce oddálit, nedalo se nic dělat – přišel a s ním i jejich
rozloučení s naší školou. Proběhlo tradičně na zámku
podle obvyklého scénáře a jako vždy mělo krásnou,
i když trochu smutnou atmosféru. Žáci opět předali své
„tituly“ (z těch letošních stojí za zmínku např.
„počítačový mág“, „úča už od narození“ nebo
„za všechno můžu já“). Došlo k předání školní vlajky,
nově i redakce školního časopisu, dojemné bylo
poděkování rodičům a učitelům, povzbudivá řeč třídního
i paní ředitelky. Zaznělo několik
písní na rozloučenou a pak už si
deváťáci převzali své poslední
„základkové“
vysvědčení,
slavnostní šerpy a pamětní listy
a hurá na prázdniny!
Přejeme všem – nejen deváťákům – aby byly co nejdelší
a nejdobrodružnější, zkrátka nezapomenutelné! 
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Školní zahrada
V průběhu dubna probíhaly velmi intenzivně
práce jak na školní zahradě, tak v dílně. Vše směřovalo
k tomu, abychom ke konci měsíce uskutečnili projektový
den, a to se také povedlo – proběhl 30. 4.
Kluci z osmé a deváté třídy se věnovali práci
nejodbornější - zhotovení nového
plotu.
Předcházelo
pečlivé
natírání
planěk
a
během
dopoledne se za vydatné pomoci
mladších spolužaček podařilo
plot zkompletovat. Děvčata z
deváté třídy proměnila hromadu
hlíny a kamení v bylinkovou
spirálu a osázela ji, šesťáci
vyrobili dřevěné lavičky, třeťáci
a čtvrťáci označili stromy, keře,
bylinky i zeleninové záhony připravenými informačními
cedulkami. Upevněn byl krásný
totem, o kterém jsme psali
minule. Konečnou podobu
získala i zeleninová zahrádka,
kde děti ze všech tříd
uskutečnily
své
předem
vypracované osevní plány.
Během dopoledne zahradu
navštívily také děti ze školky, které na ohni upálily svoji
čarodějnici.
Projektový den věnovaný budování školní
zahrady se vydařil a všichni společně udělali pořádný kus
práce. Plot bychom pochopitelně nevybudovali bez
pomoci zaměstnanců obce, kteří nám zabezpečili
a zabetonovali sloupky. Děkujeme.
Koncem dubna se nám ohlásila kontrola
od poskytovatele grantu – Ministerstva životního
prostředí ČR. Šlo spíše o zmapování toho, jak postupují
práce a zjištění, zda nepotřebujeme v některých bodech
radu či pomoc. Nejprve jsme úředníky ministerstva
zavedli na školní zahradu, kde viděli, že většinu aktivit
jsme již splnili, poté si prohlédli veškerou dokumentaci a
fotografie z předchozích činností. Úředníci z ministerstva
byli spokojeni a to, že je vše v pořádku, potvrdili
i v následném zápisu.
V průběhu května jsme na školní zahradě dále
uklízeli (srovnávali terén,
vybírali
kořeny
pýru,
likvidovali
staré
větve)
a samozřejmě se starali
o
zeleninové
záhonky.
Současně začala příprava
stavby slaměného altánu.
Z bezpečnostních
důvodů
jsme se rozhodli, že trámovou konstrukci nebudeme
stavět sami a požádali jsme o spolupráci Střední školu
technickou a stavební z Ústí nad Labem. Učni v rámci
praxe připravili materiál, společně s mistrem vše na místě
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sestavili a na počátku června altán stál. Děvčata
konstrukci natřela a chlapci připravili podloží pod balíky
slámy – podezdívku z cihel spojených jílem. Protože se
kvůli nepřízni počasí práce na altánu opozdily, necháme
jeho dokončení na začátek nového školního roku.
V červnu byly dokončeny příbytky pro drobné
živočichy – umístěn domeček pro hmyz a ptačí budky,
kluci přinesli materiál na
hromadu kamení pro plazy a
instalovali
hrazení
pro
kompost, které má ze stran
napsáno, co do kompostu
patří a co nepatří.
Letošní práce na
zahradě
jsme
završili
slavnostně a poděkovali všem žákům za jejich práci.
Závěrečnou slavnost jsme chtěli původně uskutečnit na
školní zahradě, ale počasí nám to znemožnilo. Sešli jsme
se proto v tělocvičně, kde jsme si fotografiemi připomněli
celý rok na zahradě,
odměnili jsme pracanty
čerstvě upečenými koláči a
v závěru absolvovali pár
bláznivých soutěží. Těšíme
se, že závěrečná zahradní
slavnost proběhne tak jak
má – na školní zahradě,
s tematicky
zaměřeným
programem a řadou návštěvníků z řad rodičů i občanů. A
půjde nejen o závěr projektu, ale zároveň i o zahájení
nového roku na zahradě. Ozveme se v září!
Projekt školní zahrada byl stanoven v termínu od
1. ledna do 30. června 2013. V celém tomto období nám
však nepřálo počasí – začalo to dlouhou zimou, jakmile
se trochu oteplilo, přišly vytrvalé deště, poté pár dnů
nesnesitelného vedra a poslední červnové dny byly opět
ve znamení dešťů. Přesto se nám podařilo splnit všechny
aktivity kromě závěrečné fáze stavby slaměného domu –
zbývá tedy postavit slaměné zdi a omítnout
je hliněnou omítkou. Problematickou
situaci uznalo i Ministerstvo životního
prostředí ČR, které nám grant poskytlo a
prodloužilo nám termín ukončení projektu.
V klidu tak můžeme na začátku září
dokončit, co jsme nestihli.
Mgr. Miroslava Melicharová, ředitelka

17. 7. 2013

JUBILEA
Jménem
gratulujeme
významná

zastupitelstva
všem, kteří
životní

obce
oslavili
jubilea:

Věra Dvořáková, ing. Jiří Bouma, Zdenka Libánská,
Marie Valentová, Per Cihlář, Libuše Valentová,
Miluše Štíchová, Jiří Studihrad, Štefanie Ducká,
ing. Miloš Štolc a JUDr. Ludovít Zsigmond. Všem
přejeme předevšímmnoho zdraví, štěstí, lásky,
spokojenosti a životního elánu do dalších let ….

KULTURNÍ AKCE
Slavnosti květů
V květnu se pořádala již tradičně akce „Slavnosti květů“,
která získává na oblibě a zúčastnil se jí rekordní počet
účastníků (téměř 400). Cílová stanice byla opět
v Ploskovicích, s občerstvením a programem pro děti
i dospělé.

G. Verdi: LA TRAVIATA
V rámci 4. ročníku Klasika pod hvězdami pořádá
ArtTriton s.r.o., datum konání 17. 8. 2013, začátek od
20:30 hodin, délka 150 minut. Vstupenky lze zakoupit
v pokladně zámku (dle otevírací doby) nebo
v předprodejní síti TicketArt.

Večerní prohlídky – Kráska a netvor
2. 8. 2013 na Státním zámku v Ploskovicích, začátek
v 18:00 hodin, délka 60 minut. Pohádka pro dospělé –
tajemný, strašidelný i romantický příběh na motivy
francouzské pohádky.
Nutná rezervace na tel.: 604 381 520.

Hradozámecká noc
Večerní oživené prohlídky na Státním zámku
v Ploskovích, 31. 8. 2013, začátek v 19:00 hodin, délka
240 minut.
Nutná rezervace na tel.: 416 749 092.
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OBECNÍ ÚŘAD
PLOSKOVICE
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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

Provozní doba OÚ o prázdninách
V týdnu od 22. do 26. 7. 2013 bude z důvodu čerpání
řádné dovolené pí Kopecké otevřeno každý den
od 7:30 hodin, v případě účasti starosty na jednání
nemusí být na úřadě nikdo přítomen.

Kontakty:
Obecní úřad Ploskovice, 411 42 Ploskovice čp. 2
tel./fax: 416 74 90 84, email: obecploskovice@tiscali.cz

webové stránky: www.ploskovice.cz
ID datové schránky: 8vqbjf2

Na Obecním úřadě je možné zakoupit:
pohlednice
- obce Ploskovice vč. letecké a všech místních částí
za cenu 5,- Kč/ks.
publikace
- Litoměřice v proměnách času I. - III. – 400,- Kč/ks
- Ploskovice 950 let - 220,- Kč/ks
- Pověsti Litoměřicka – 310,- Kč/ks
- Litoměřicko na starých pohlednicích – 320,- Kč/ks
- Podřipsko na starých pohlednicích – 400,- Kč/ks
- Úštěcko na starých pohlednicích – 400,- Kč/ks
- Roudnice n. L. v proměnách času – 400,- Kč/ks
- Na zdraví – 400,- Kč/ks
kalendář
- stolní pohlednicový 2013 – 80,- Kč/ks
mince – Ploskovice 950 let
- mosazná – 100,- Kč/ks
- měděná – 90,- Kč/ks
- cínová – 120,- Kč/ks
- dvoubarevná – 120,- Kč/ks
- klíčový přívěsek – 70,- Kč/ks

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
Místní knihovna – každé pondělí od 16:00 do 18:00
hodin.
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