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ÚVOD
Vážení čtenáři našeho pravidelného
čtvrtletníku,
i když slovo pravidelného není právě u
tohoto čísla ten správný výraz, protože vychází s určitým
zpožděním.
Podzim nastoupil neúprosně, bez babího léta, je doba
sklizně ovoce, která je v naší obci dominantní. Přesto, že
počasí nepřálo, je co sklízet a zájem kupujících trvá.
Vzhledem k deštivému počasí se neustále potýkáme
s problémy poškozených mostků na Trojhorském a
Lučním potoce. V průběhu 2. poloviny října by měla být
realizována oprava mostku ve Vinném a na tuto opravu
(škoda způsobená červnovými přívalovými dešti) se
snažíme získat dotaci. Na druhou stranu máme radost, že
jsme z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje
obdrželi dotaci na přeložku kanalizační stoky A a tím
vyřešíme poslední problém splaškové kanalizace.
V průběhu letních měsíců proběhlo rozdělení dešťové a
splaškové kanalizace u čp. 9, 52 a 94. Jedná se o staré
záležitosti, které byly překážkou provozování ČOV a
splaškové kanalizace SčVK. Z výše uvedených důvodů
nám SčVK účtuje stočné a obec je musí následně účtovat
občanům. Po převzetí kanalizace SčVK do pronájmu si
tuto veškerou agendu bude vyřizovat SčVK, společně
s účtováním vodného. Termín převzetí zatím neznáme.
Veškeré požadované podklady jsme předali a čekáme na
smlouvu a schválení SVS.
V září již tradičně proběhl svoz nebezpečných odpadů a
již podruhé v letošním roce svoz velkoobjemového
odpadu, který se firmě na první pokus příliš nezdařil,
takže si svoz museli zopakovat.
2. září jsme vítali ve škole nové prvňáčky, letos jich
máme celkem 16. Oproti tomu jsme v letošním roce
nevítali žádného nového občánka. Věříme, že příští rok
bude úrodnější.

Další a konečný posun jsme takřka po 10-ti letech dosáhli
v řešení vlastnictví pozemku pod budovou Hasičárny
v Těchobuzicích, konečně je ve vlastnictví obce.
Dalším problémem, který jsme řešili, byla provozní doba
naší pošty. 9. září nás navštívila manažerka České pošty,
která nám oznámila zkrácení provozní doby pro veřejnost
a rozvoz pošty motorizovanou jednotkou. Na základě této
návštěvy jsme napsali nesouhlasný dopis na generální
ředitelství České pošty. Na základě našeho nesouhlasu a
zveřejnění v litoměřickém deníku, rozhodlo vedení o
zachování původní provozní doby pro veřejnost. Dále
jednáme s firmou SAZKA o navrácení sázkového
terminálu, který kromě sázek umožňuje i platby
vyúčtování za vodu a dobíjení kreditů mobilních telefonů.
Do konce roku bychom rádi opravili chodníky
v Ploskovicích, požádali o dotaci na opravu mostků ve
Starém Mlýnci a hlavně o dotaci na Vodovod Vinné.
Příznivou zprávu máme i pro chalupáře ve Starém
Mlýnci, po vyčištění a výměně poklopu je voda ze
studánky opět pitná.
Na konec roku předpokládáme uspořádání obvyklých
akcí – Předvánoční posezení s důchodci, Koledy u
vánočního stromku, Mikulášskou nadílku pro děti a
Vánoční koncert pěveckého sboru Cantica bohemica
na státním zámku.
starostka Věra Petrů
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OBECNÍ
ZASTUPITELSTVO
Usnesení z 28. zasedání ZO Ploskovice,
z 14. 8. 2013
Usnesení č. 1/28Z/2013:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje návrhovou
komisi ve složení: Pavla Matějková, Arnošt Minář
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1/28Z/2013 bylo schváleno.
Usnesení č. 2/28Z/2013:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje ověřovatele
zápisu ve složení: Mgr. Aleš Borský, Milan Januška
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/28Z/2013 bylo schváleno.
Usnesení č. 3/28Z/2013:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje program 28.
zasedání ZO Ploskovice s doplněním bodu 9A – Přidělení
bytu č. 113 v bytovém domě Ploskovice 50 a případným
posunem bodu 6.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/28Z/2013 bylo schváleno.
Usnesení č. 4/28Z/2013:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje kontrolu plnění
usnesení z 27. veřejného zasedání ZO Ploskovice.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4/28Z/2013 bylo schváleno.
Usnesení č. 5/28Z/2013:
Zastupitelstvo obce Ploskovice bere na vědomí Zprávu o
činnosti zastupitelstva a stavu stavebních prací v obci.
Usnesení č. 6/28Z/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: 3 Zdrželi se: 1
Usnesení č. 6/28Z/2013 nebylo schváleno.
Pro: Petrů, Borský, Minář Proti: Januška, Hrdličková,
Čuda Zdržel se: Matějková
Usnesení č. 7/28Z/2013:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje koupi pozemku
st.p.č. 34/2 v k.ú. Těchobuzice za cenu dle znaleckého
posudku ing. Pavla Lišky č. 1925, tj. 2.020,- Kč a
zmocňuje starostku k podpisu kupní smlouvy s paní
Martou Fujerovou.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/28Z/2013 bylo schváleno.

23. 10. 2013

Usnesení č. 8/28Z/2013:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje směnu pozemku
p.č. 236/13 o výměře 6 m2 za část pozemku p.č. 297
o výměře 6 m2 a koupi části pozemku p.č. 297 o výměře
30 m2 v k.ú. Ploskovice a zmocňuje starostku k podpisu
smlouvy s manžely Novákovými.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8/28Z/2013 bylo schváleno.
Usnesení č. 9/28Z/2013:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje prodloužení
nájemních smluv stávajícím nájemníkům v bytovém
domě Ploskovice 50 – byt č. 105, 111, 114, 214, 215,
216, 217 a 218 od 14. 8. 2013 o dva roky.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9/28Z/2013 bylo schváleno.
Usnesení č. 10/28Z/2013:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje prodloužení
nájemní smlouvy v bytovém domě Ploskovice 50 – byt č.
103 stávajícímu nájemníkovi od 1. 6. 2013 o dva roky.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 10/28Z/2013 bylo schváleno.
Usnesení č. 11/28Z/2013:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje přidělení bytu č.
113 v bytovém domě Ploskovice 50 panu Stanislavu
Langovi od 19. 8. 2013 na dobu určitou 6 měsíců – do
18. 2. 2014.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 11/28Z/2013 bylo schváleno.
Usnesení č. 12/28Z/2013:
Zastupitelstvo obce Ploskovice bere na vědomí zprávu
z jednání kontrolního výboru ze dne 7. 8. 2013.
Usnesení č. 13/28Z/2013:
Zastupitelstvo obce Ploskovice bere na vědomí zprávu
z jednání finančního výboru ze dne 12. 8. 2013.
Usnesení č. 14/28Z/2013:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje Rozpočtové
opatření č. 2/2013.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 14/28Z/2013 bylo schváleno.
Usnesení č. 15/28Z/2013:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje příspěvek 500,Kč/žáka, který nastoupí do 1. třídy ZŠ a MŠ Ploskovice,
p.o. ve školním roce 2013/2014.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 15/28Z/2013 bylo schváleno.
Usnesení č. 16/28Z/2013:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje Smlouvu o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku
p.č. 252/2 v k.ú. Ploskovice s p. Jindřichem Horákem a
zmocňuje starostku k podpisu této smlouvy.
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Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 16/28Z/2013 bylo schváleno.
Usnesení č. 17/28Z/2013:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje cenu kalendáře
Ploskovice 2013 ve výši 80,- Kč vč. DPH.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 17/28Z/2013 bylo schváleno.
Usnesení č. 18/28Z/2013:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje Správě SZ
Ploskovice udělení výjimky z OZV Obce Ploskovice č.
4/2004 Sb., pro operní představení – G. Verdi, La
Traviata dne 17. 8. 2013, od 17. 8. 2013 od 22:00 hodin
do 18. 8. 2013 do 05:00 hodin.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 18/28Z/2013 bylo schváleno.
Usnesení č. 19/28Z/2013:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje TJ SOKOL
Ploskovice udělení výjimky z OZV Obce Ploskovice č.
4/2004 Sb., pro společenskou akci – Rozloučení s létem
dne 31. 8. 2013, od 31. 8. 2013 od 22:00 hodin do 1. 9.
2013 do 03:00 hodin.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 19/28Z/2013 bylo schváleno.
Usnesení č. 20/28Z/2013:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje Smlouvu mezi
Obcí Ploskovice a Czech Anglo Production s.r.o. o
pronájmu pozemků za zámkem z důvodu natáčení filmu
„The Musketeers“ a zmocňuje starostku k podpisu této
smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 20/28Z/2013 bylo schváleno.
Usnesení č. 21/28Z/2013:
Zastupitelstvo obce Ploskovice ukládá starostce obce
konzultovat žádost p. Šimona se zpracovateli
k projednání na příštím zasedání ZO Ploskovice.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 21/28Z/2013 bylo schváleno.
Usnesení č. 22/28Z/2013:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje výběrovou
komisi na zhotovitele projektové dokumentace ke
stavebnímu povolení akce: „Odkanalizování sklepů
Ploskovice“ ve složení: Mgr. Zuzana Hrdličková,
Miroslav Čuda, Milan Januška.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 22/28Z/2013 bylo schváleno.
Usnesení č. 23/28Z/2013:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje Smlouvu s ing.
Alexandrou Vrbovou na zajištění výběrového řízení na
akci: „Projektová dokumentace pro stavební povolení na
stavbu: ODKANALIZOVÁNÍ SKLEPŮ PLOSKOVICE“
a zmocňuje starostku k podpisu této smlouvy.

23. 10. 2013

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 23/28Z/2013 bylo schváleno.
Usnesení z 29. zasedání ZO Ploskovice,
z 2. 10. 2013
Usnesení č. 1/29Z/2013:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje návrhovou
komisi ve složení: Pavla Matějková, Mgr. Zuzana
Hrdličková
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1/29Z/2013 bylo schváleno.
Usnesení č. 2/29Z/2013:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje ověřovatele
zápisu ve složení: Miroslav Čuda, Arnošt Minář
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/29Z/2013 bylo schváleno.
Usnesení č. 3/29Z/2013:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje program 29.
zasedání ZO Ploskovice s doplněním bodů:
 7A – Smlouva s ing. Vrbovou pro přípravu a
organizační zajištění služeb pro akci: Přeložka
kanalizace – část stoky A
 8A – Akce „Ploskovice – přeložka kanalizace“ –
stoka A – zadávací podmínky
 11A – Rozpočtové opatření č. 3/2013
 11B – Smlouva o údržbě výpočetní techniky a
programového vybavení – IT outsourcing s GRV
Engineering s.r.o.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/29Z/2013 bylo schváleno.
Usnesení č. 4/29Z/2013:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje kontrolu plnění
usnesení z 28. veřejného zasedání ZO Ploskovice.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4/29Z/2013 bylo schváleno.
Usnesení č. 5/29Z/2013:
Zastupitelstvo obce Ploskovice bere na vědomí Zprávu o
činnosti zastupitelstva a stavu stavebních prací v obci.
Usnesení č. 6/29Z/2013:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje výsledky
výběrového řízení „Projektová dokumentace pro stavební
povolení na stavbu: ODKANALIZOVÁNÍ SKLEPŮ
PLOSKOVICE“, uzavření SoD s dodavatelem a
zmocňuje starostku k podpisu SoD.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6/29Z/2013 bylo schváleno.
Usnesení č. 7/29Z/2013:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje prodloužení
nájemní smlouvy se stávajícími nájemníky bytů č. 202,
203 na dobu určitou 2 roky od 1. 12. 2013 – Ploskovice
čp. 2, stávajícímu nájemníkovi bytu č. 201 – Ploskovice
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čp. 2 na dobu určitou 6 měsíců od 1. 12. 2013 a
stávajícímu nájemníkovi bytu č. 115 na dobu určitou 2
roky od 30. 9. 2013 – bytový dům Ploskovice čp. 50.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/29Z/2013 bylo schváleno.
Usnesení č. 8/29Z/2013:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje smlouvu s ing.
Vrbovou pro přípravu a organizační zajištění služeb pro
akci: Přeložka kanalizace – část stoky A a zmocňuje
starostku k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8/29Z/2013 bylo schváleno.
Usnesení č. 9/29Z/2013:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje výběrovou
komisi pro výběrové řízení na akci: „Ploskovice –
přeložka kanalizace“ – stoka A (u 5RD) ve složení: Mgr.
Aleš Borský, pí Pavla Matějková, p. Arnošt Minář.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9/29Z/2013 bylo schváleno.
Usnesení č. 10/29Z/2013:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje zadávací
podmínky pro výběrové řízení na akci: „Ploskovice –
přeložka kanalizace – stoka A (u 5RD) dle přílohy č. 7.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 10/29Z/2013 bylo schváleno.
Usnesení č. 11/29Z/2013:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje SoD s firmou
Chládek&Tintěra, a.s. na Opravu mostku Vinné po
doplnění odstavce o omezení průjezdnosti po dobu
maximálně 14-ti dnů a zmocňuje starostku k podpisu této
smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 11/29Z/2013 bylo schváleno.
Usnesení č. 12/29Z/2013:
Zastupitelstvo obce Ploskovice bere na vědomí informace
k situaci při předávání kanalizace v obci Ploskovice.
Usnesení č. 13/29Z/2013:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje Rozpočtové
opatření č. 3/2013.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 13/29Z/2013 bylo schváleno.
Usnesení č. 14/29Z/2013:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje Smlouvu o
údržbě výpočetní techniky a programového vybavení – IT
outsourcing s GRV Engineering s.r.o. po vypuštění
posledního bodu odstavce III (odběratel souhlasí s tím, že
bude využívat k nákupu hw komponentů a prvků
výpočetní techniky výhradně služeb dodavatele) a
zmocňuje starostku k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

23. 10. 2013

Usnesení č. 14/29Z/2013 bylo schváleno.
Usnesení č. 15/29Z/2013:
Zastupitelstvo obce Ploskovice bere na vědomí Zápis
z dílčího přezkoumání hospodaření Obce Ploskovice za
období od 1.1.2013 do 30.6.2013 a ukládá starostce obce
zjednat nápravu zjištěných nedostatků v termínu
do 31. 12. 2013.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 15/29Z/2013 bylo schváleno.
Usnesení č. 16/29Z/2013:
Zastupitelstvo obce Ploskovice bere na vědomí Sdělení
PČR o odložení oznámení týkajícího se grantového
projektu „Krok za krokem“ ve smyslu § 159a/1 tr. řádu.
Usnesení č. 17/29Z/2013:
Zastupitelstvo obce Ploskovice bere na vědomí Zápis a
usnesení z řádné valné hromady honebního společenstva
Kalich Ploskovice, se sídlem Třebušín 145.
Usnesení č. 18/29Z/2013:
Zastupitelstvo obce Ploskovice ukládá starostce
pokračovat v jednáních s Českou poštou o rozšíření a
zkvalitnění služeb a oslovit zastupitelstva obcí ve spádové
oblasti.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 18/29Z/2013 bylo schváleno.
Usnesení č. 19/29Z/2013:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje kronikářem
obce Ploskovice paní Danuši Manovou.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 19/29Z/2013 bylo schváleno.

ODPADY
Zimní svoz komunálního odpadu
zahájen od 30. 9. 2013,
svozovým dnem je PONDĚLÍ, každý týden.

ZŠ PLOSKOVICE
Do letošního školního roku jsme spadli rovnýma nohama,
protože nás hned na jeho počátku čekal velký úkol –
postavit slaměné stěny altánu na školní zahradě, omítnout
je hliněnou omítkou a slavnostně ukončit projekt Slaměná
zahrada.
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Ale vraťme se na začátek.
Letošní první školní den připadl
na 2. září a do školy se poprvé
vypravilo
16
prvňáčků.
V Třebušíně je přivítaly kromě
paní učitelky a paní ředitelky i
obě paní starostky – paní Petrů
z Ploskovic a paní Legnerová z Třebušína.
Opatřením Ministerstva školství došlo
ke změně rámcového vzdělávacího
programu pro základní vzdělávání, a
proto jsme museli upravit i náš školní
vzdělávací program. Jednoduše řečeno – změnily se
učební osnovy. Uzákonila se povinnost vyučovat na
základní škole dva cizí jazyky – angličtinu jako první cizí
jazyk již na 1. stupni a druhý cizí jazyk (v naší škole je to
němčina) nejpozději od 7. třídy. Tuto podmínku jsme
splňovali již od r. 2007, nyní jsme se rozhodli, že dále
posílíme výuku angličtiny: Aby žáci cizí jazyky zvládali
lépe, přidali jsme po jedné vyučovací hodině angličtinu
do 1. a 2. třídy. Další úprava se týkala matematiky – na 1.
stupeň se přesunulo seznámení s učivem o zlomcích a
desetinných číslech. A do osnov jsme zapracovali nová
témata předepsaná ministerstvem: učivo o finanční
gramotnosti, o ochraně člověka za běžných i
mimořádných situací, o korupci, o obraně vlasti, dopravní
výchovu a výchovu ke zdraví. Některá témata budeme
opět vyučovat prostřednictvím školních projektů.
Vedle samotné výuky se budeme
i letos účastnit různých akcí
doplňujících výuku. A začali
jsme pohybovými aktivitami:
družstvo žáků 7. třídy se
zúčastnilo Her třetího tisíciletí
v Račicích, kde si každoročně děti vyzkoušejí různé
netradiční sporty. Hned ve druhém školním týdnu pak
začali jezdit žáci 3. a 4. třídy a předškoláčci z MŠ na
plavecký kurs.
2. října jsme se opět –
již po jedenadvacáté – stali
pořadateli okresního finále
žákovských
družstev
v přespolním běhu, proběhl
Běh zámeckým parkem 2013.
Díky pečlivé práci všech
vyučujících a pomoci ochotných žáků jsme závod, na
který dorazilo 248 běžců z dvaceti škol, organizačně bez
problémů zvládli. Moc práce neměl ani zdravotník, a tak
jsme se mohli radovat z výsledků našich žáků. Dívky se
ve dvou kategoriích umístily mezi 24. a 31. místem
(mladší dívky) a ve 4. desítce (starší dívky), chlapci
z nejmladší kategorie od 10. do 36. místa (10. místo Jan
Kutiš) a obrovskou radost nám udělali chlapci v kategorii
mladší žáci: Přemysl Svoboda závod vyhrál, Radek Polák
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doběhl 7. a Míla Samec 14.
Škoda, že nenašli čtvrtého
do družstva, protože by se
umístili na 1., maximálně 2.
místě i v soutěži družstev.
A další úspěch slavili
chlapci hned 4. října, když
zvítězili
v kvalifikačním
turnaji celorepublikové žákovské fotbalové soutěže Coca
cola Školský pohár a postoupili do dalšího kola. Zápasy
se hrály v Liběšicích a porazili jsme jak domácí (1:4), tak
i mužstvo školy v Úštěku (dokonce 9:1). Další kolo
následuje v příštím týdnu v Litoměřicích a soupeři budou
silní – kluci už se těší, že
půjdou do zápasu opět
naplno, a tak jim držme
palce a přejme úspěch.
10. října všechny třídy
postupně
absolvovaly
program o třídění odpadů.
V teoretické části si děti
uvědomily,
jak
velký
problém představuje značné množství odpadů, které
v současné době vzniká a jakou znamenají odpady zátěž
pro životní prostředí. Přestože s tímto tématem jsou lidé
dnes již poměrně dobře obeznámeni, program přinesl
nové a zajímavé informace o recyklaci a dalším využití
odpadů a nechybělo ani třídění v praxi. Program
připravila společnost Ecocom, která zajišťuje v ČR osvětu
o třídění a recyklaci odpadů.
Žáci 4., 5. a 6. třídy vyjeli do
Litoměřic, kde pro ně byla na
výstavišti
Zahrada
Čech
připravena
kompletní
prezentace
Integrovaného
záchranného systému v rámci
již zmíněné výuky o ochraně člověka za mimořádných
situací. Děti se seznámily s prací jednotlivých složek –
policie, hasičů i zdravotníků. Zjistili, s jakými
odbornostmi se mohou setkat u Policie ČR (např.
dopravní, poříční, pořádková policie, pyrotechnici či
kriminalističtí technici, práce s policejními psy) a spoustu
věcí si i vyzkoušeli – změřili si radarem rychlost svého
běhu, udělali si otisky prstů, absolvovali jízdu zručnosti
na kole, základy 1. pomoci a mnoho dalších zajímavých
činností.
Tak, jak byl loňský školní rok ve znamení školní zahrady,
letos bude velkým tématem divadlo. Zapojili jsme se totiž
do stejnojmenného projektu, který je organizován ve
spolupráci se skutečným divadlem.
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Děti budou po celý
školní rok pracovat
v dramatickém
kroužku, kde nacvičí
divadelní hru, ale nejen
to – připraví kompletní
představení
včetně
kulis,
kostýmů,
propagace
apod.
Představení by se mělo sehrát na konci školního roku na
společné přehlídce souborů v Ústí nad Labem (možná
přímo v divadle s možností využít veškeré jeho zázemí).
Po celý rok budou dětem příležitostně pomáhat
profesionálové – svou práci jim ukáží herci, maskéři,
kulisáci, kostymérky a další. První akce již proběhla –
třicítka dětí podnikla exkurzi do ústeckého divadla, kde si
prohlédli zákulisí a shlédli generální zkoušku baletu pro
děti – Broučci. Cenné na této akci bylo, že se nejednalo
pouze o prohlídku „spícího“ zákulisí, ale děti byly
vtaženy přímo do života divadla a viděly i to, co běžný
návštěvník představení nevidí – ohromilo je např. setkání
s baletkou, která se rozcvičovala, nebo práce režiséra,
který dával pokyny hercům. Dramatický kroužek v naší
škole vedou paní učitelky Zuzana Legnerová a Hana
Průšová.
Vraťme se ještě k výuce – Ministerstvo školství
každoročně vyhlašuje tzv. olympiády – tedy vědomostní
soutěže v každém předmětu (týká se 2. stupně). Některé
střední školy úspěchy v soutěžích zohledňují při
přijímacím řízení. Žáci naší školy se v minulosti účastnili
zejména olympiád z matematiky, českého jazyka, fyziky,
dějepisu.
Informace o olympiádách hledejte na
webových stránkách školy, případně je
požadujte od vyučujících jednotlivých
předmětů.

Projekt Slaměná zahrada
V těchto dnech jsme úspěšně ukončili projekt na obnovu
školní zahrady. Splnili jsme všechny předepsané aktivity
a než si přečtete o tom, co jsme zvládli v září,
zrekapitulujme si, které práce byly hotové v loňském
školním roce: tvář dal zahradě vlastnoručně vyrobený
plot, prostor ze dvou stran olemovaly nově nasázené keře,
zasázeli jsme několik ovocných stromů, založili kompost,
obnovili trávník, navršili hromadu kamení jako útočiště
pro plazy, na svém místě stojí domeček pro hmyz a
pověšena jsou krmítka i budky. Děti vypěstovaly na
zeleninových záhonech první úrodu a obdivuhodná je
bylinková spirála. Děti vyrobily také lavičky k ohništi a
hrazení kompostu s návodem na kompostování. Proběhla
soutěž zahradních architektů, vznikly samostatné webové
stránky pro zahradu, v tisku i na informačních serverech
byla zveřejněna řada tiskových zpráv o průběhu projektu.
Z prázdné zpustlé plochy je příjemná útulná zahrada, na
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kterou jsme hrdí. Posuďte sami - za vše mluví srovnávací
fotografie z počátku a konce projektu:

Na září nám zbylo to nejtěžší – postavit slaměné stěny
polootevřeného altánu. Úkol byl o to složitější, že jsme
s touto činností neměli žádné zkušenosti. Do stavby
slaměných zdí se pustil pan učitel Kubů se žáky 9. třídy.
Deváťáci byli úžasní, snažili se, projevili technické
schopnosti i pracovitost a
obě
stěny
opravdu
postavili.
Skutečným
vyvrcholením
bylo
omítání hliněnou omítkou.
Každá třída měla své
dopoledne, kdy se všichni
oblékli do pracovního a
pustili se do „blátování“.
V kolečku
jsme
si
rozdělali jílovitou hlínu
s vodou, první míchání
klackem i rukama děti
pouze sledovaly, ale při
druhém
už
se
do
propracovávání
hmoty
vrhly samy. Zjistili jsme,
že nejlepší je uhlazovat omítku holýma rukama, kontakt
s hlínou je příjemný a výsledek zajímavý. Během čtrnácti
dnů se všechny třídy vystřídaly a je omítnuto.
Zatěžkávací zkouškou bude zima, ale věříme, že omítka
jen popraská (což je normální) a podaří se nám sehnat
další hlínu, abychom mohli udělat ještě další vrstvy a
altán výtvarně vyzdobit.
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Vše je hotovo a nezbývá než začít slavit – tedy uspořádat
závěrečnou zahradní slavnost pro děti, rodiče a další
hosty. Na počátku děti ze
všech tříd vystoupily
s výčtem všech prací, na
kterých
se
podílely,
součástí byly i ukázky
fotografií. Poté měli
zajímavý
program
připravený učitelé – u
paní
Legnerové
se
malovalo blátem na černý papír, paní Průšová a Plicková
připravily poznávání ovoce a zeleniny (chuť), paní
Garbarová pak poznávání rostlin. Pan učitel Barcaj lákal
rodiče, aby nám pomohli
zrýt
kousek
nového
záhonu, u pana učitele
Nového se řezalo dřevo, a
u paní Melicharové bylo
připraveno kolečko jílové
matlanice na omítání
altánu. A jaká by to byla
slavnost
bez
nějaké
sladkosti – o ty se postaraly paní kuchařky Beranová a
Černá a vedoucí jídelny paní Hrdličková.
Při zpětném pohledu dnes vidíme, že jsme na
sebe vzali obrovský úkol a to, že jsme ho zvládli, je také
zásluhou všech, kteří nám v průběhu projektu nabídli
svou pomoc. Mnohým jsme na těchto stránkách již
děkovali – rodičům, sponzorům a pomocníkům z řad
občanů či firem. V závěrečné fázi projektu bychom se
neobešli bez vstřícnosti pana Zsigmonda, který nám
poskytl jíl na omítku domečku. Dík za pomoc patří
samozřejmě paní starostce a zaměstnancům obecního
úřadu, pánům Kuchařovi, Karlovi a Sudovi a paní
Šnajdrové.
Cílem projektu bylo vybudovat zahradu na
přírodních principech, která bude co nejpřirozeněji
obhospodařována a zároveň bude její podoba skýtat
útočiště rozmanitým živočichům. Projekt byl financován
z prostředků Revolvingového fondu Ministerstva
životního
prostředí.

(Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Revolvingového
fondu Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je
výhradně odpovědná Základní škola a Mateřská škola Ploskovice,
příspěvková organizace, okres Litoměřice a nelze jej v žádném případě
považovat za názor Ministerstva životního prostředí.)

Se
zvelebováním
zahrady
samozřejmě
nekončíme, budeme se snažit zajistit další dotační
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prostředky a postupně realizovat další vylepšení. Již
v tuto chvíli např. čerpáme další dotaci od Ústeckého
kraje v rámci EVVO (Ekologické vzdělávání, výchova a
osvěta), díky níž vybudujeme venkovní učebnu.
Mgr. Miroslava Melicharová, ředitelka

JUBILEA
Jménem
zastupitelstva
obce
gratulujeme všem, kteří oslavili
významná
životní
jubilea:

Jaromíra Kohlová, Jaroslav
Horký, Marie Kaiserová, Eva
Zochová, Josef Valenta, Hana
Gerlická, Marie Halabicová, Václav Hájek, Renata
Peksová a Marta Vincíbrová.
Všem přejeme
především mnoho zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a
životního elánu do dalších let ….

VOLBY DO
POSLANECKÉ SNĚMOVNY
PARLAMENTU ČR
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se
uskuteční ve dnech 25. a 26. října 2013. 25. října od 14:00
do 22:00 hodin, 26. října od 8:00 do 14:00 hodin.
Volební místnost je jako vždy v přízemí budovy OÚ
v Ploskovicích, v bývalé čekárně praktického lékaře pro
dospělé.

MÍSTNÍ KNIHOVNA
Vážení občané a čtenáři,
chtěla bych Vás seznámit s obecní knihovnou.
Mnozí jistě nevíte, že knihovna v Ploskovicích
funguje již od r. 1966. První knihovnicí byla paní
Chocholoušová, druhou paní Libánská a já vedu
knihovnu od r. 1987. Je umístěna v budově obecního
úřadu a výpůjční doba je každé pondělí od 16:00 do
18:00 hodin. Kromě našeho knižního fondu je možné
si vypůjčit i knihy z Knihovny K. H. Máchy
v Litoměřicích, pro které pravidelně jezdím.
Není problém přivézt knihy dle Vašeho konkrétního
přání. Ráda bych se dozvěděla, o jaké knihy by byl
z Vaší strany zájem, a uvítám Vaše dotazy, na které
se budu snažit odpovědět. Není problém se domluvit
také telefonicky (tel.: 607 288 633). Těším se na
Vaši návštěvu.
Knihovnice: Hana Gerlická
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Služby pro občany

OBECNÍ ÚŘAD
PLOSKOVICE

Pojízdná masna – každý čtvrtek od 11.:00 do 11:45
hodin na parkovišti v Ploskovicích.

Akce pořádané obcí:

Pojízdná kuřecí masna – každý lichý týden ve středu od
12:40 do 12:55 hodin na parkovišti v Ploskovicích.

Vánoční koncert o.s. Cantica Bohemica na Státním
zámku v Ploskovicích se koná v pátek 20. 12. 2013 od
18:00 hodin. Vstupné se nevybírá, všichni jste srdečně
zváni.

Kosmetické služby – na objednávku, tel.: 728871865

Rozsvěcení vánočního stromečku na zahrádce MŠ
v Ploskovicích, za zvuku koled - v pátek 6. 12. 2013 od
17:30 hodin.

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

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

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

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

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
turistická nálepka
- č. 291 Zámek Ploskovice – 8,- Kč/ks
Nabízíme i otisk turistického razítka.
letecké snímky obce i místních části – 240,- Kč/ks
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