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ÚVOD
Vážení čtenáři,
je před námi poslední letošní čtvrtletník a
čekají nás nejhezčí svátku roku
„Vánoce“. Od minulého vydání našeho
informačního dokumentu jsme zahájili
výstavbu vodovodu pro místní část
Vinné, což je výsledek několikaletého úsilí.
Předpoklad je, že do května příštího roku bude
dokončený. Akce je financována z dotace Fondu
vodního hospodářství Ústeckého kraje ve výši 70%
nákladů. Další dotaci jsme využili na opravu fasády
jižní a západní strany budovy obecního úřadu.
Záměrně zatím tyto dvě strany, protože tudy
procházejí návštěvníci do zámku. Pro zajištění
bezpečnosti a ochrany majetku obce máme
nainstalován kamerový systém, který monitoruje
okolí a veřejný prostor v blízkosti budovy obecního
úřadu. Je to na základě nepříjemných zkušeností
z minulého roku, kdy nám neznámý vandal poničil
vánoční výzdobu a několikrát rozbil sklo u úřední
desky. Letos pro změnu řidič ukradeného vozidla
poničil plot u dětského hřiště v blízkosti bytových
domů. Oplocení jsme již opravili.

K 31. říjnu byly předány opravené mostky ve Starém
Mlýnci. Následky povodní ještě odstraňovalo Povodí
Ohře čištěním Ploskovického potoka v prostoru pod
zámkem. Tím bychom měli mít větší část potoků
průchodných.
Radost nám udělal nájemník z nádraží, který s naší
obcí spolupracuje na údržbě zeleně. Přihlásil
Ploskovické nádraží do soutěže o nejkrásnější
nádraží v České republice a mnozí z Vás se
prostřednictvím SMS zpráv soutěže zúčastnili.
Iniciátor celé akce převzal 11. 10. 2014 v Senátu ČR
zvláštní ocenění železniční stanici Ploskovice, jehož
kopii
můžete
vidět
na
Obecním
úřadě
v Ploskovicích, nad schodištěm vpravo.
Na 1. advent jsme rozsvítili vánoční stromeček
a 5. prosince jsme si zazpívali vánoční koledy
společně s Podřipským žesťovým kvintetem.
Následně v sobotu proběhla na sále na Slovárně
Mikulášská nadílka. 18. prosince bude předvánoční
posezení s důchodci s kulturním programem
a v pátek 19. 12. Vás všechny zveme na vánoční
koncert pěveckého sboru Cantica Bohemica.
Závěrem dovolte, abych poděkovala všem voličům,
kteří dali novému zastupitelstvu důvěru a věřím, že
tuto důvěru nezklame. Jménem svým a jménem
celého zastupitelstva Vám všem přeji šťastné, veselé
a pohodové vánoce a hodně zdraví a štěstí
do nového roku.
starostka Věra Petrů
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Usnesení č. 5/1Z/2014:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje způsob volby
starosty a místostarosty tajnou volbou.
Výsledek hlasování: Pro: 2 Proti: 5 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/1Z/2014 nebylo schváleno.

Usnesení
z ustavujícího zasedání ZO Ploskovice
konaného dne 5. 11. 2014

Usnesení č. 6/1Z/2014:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje způsob volby
starosty a místostarosty veřejným hlasováním.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 2 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/1Z/2014:
Zastupitelstvo obce Ploskovice určuje ověřovateli zápisu
Mgr. Aleše Borského a Libora Konvalinku a
zapisovatelem paní Jitku Kopeckou.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č.7/1Z/2014:
Zastupitelstvo obce Ploskovice volí starostou Mgr.
Zuzanu Hrdličkovou
Výsledek hlasování: Pro: 2 Proti: 4 Zdrželi se: 1

Usnesení č. 6/1Z/2014 bylo schváleno.

Usnesení č. 1/1Z/2014 bylo schváleno.

Usnesení č. 7/1Z/2014 nebylo schváleno.

Usnesení č. 2/1Z/2014:

Usnesení č. 8/1Z/2014:
Zastupitelstvo obce Ploskovice volí starostou paní Věru
Petrů
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 2 Zdrželi se: 0

Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje následující
program ustavujícího zasedání:
1) Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové
zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
2) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního
výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
3) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí
neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o
obcích)
4) Diskuse
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/1Z/2014 bylo schváleno.
Usnesení č. 3/1Z/2014:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schválilo zvolení jednoho
místostarosty.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/1Z/2014 bylo schváleno.
Usnesení č. 4/1Z/2014:
Zastupitelstvo obce Ploskovice v souladu s § 84 odst. 2
písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce
starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě
uvolněn.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8/1Z/2014 bylo schváleno.
Usnesení č. 9/1Z/2014:
Zastupitelstvo obce Ploskovice volí místostarostou pana
Milana Janušku.
Výsledek hlasování: Pro: 1 Proti: 5 Zdrželi se: 1

Usnesení č. 9/1Z/2014 nebylo schváleno.
Usnesení č. 10/1Z/2014:
Zastupitelstvo obce Ploskovice volí místostarostou Mgr.
Aleše Borského.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 2 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10/1Z/2014 bylo schváleno.
Usnesení č. 11/1Z/2014:
Zastupitelstvo obce Ploskovice zřizuje finanční výbor a
kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11/1Z/2014 bylo schváleno.
Usnesení č. 12/1Z/2014:
Zastupitelstvo obce Ploskovice volí předsedou finančního
výboru pana Libora Konvalinku.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 1

Usnesení č. 12/1Z/2014 bylo schváleno.
Usnesení č. 13/1Z/2014:
Zastupitelstvo obce Ploskovice volí předsedou
kontrolního výboru Mgr. Zuzanu Hrdličkovou.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 1

Usnesení č. 13/1Z/2014 bylo schváleno.

Usnesení č. 4/1Z/2014 bylo schváleno.
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Usnesení č. 14/1Z/2014:
Zastupitelstvo obce Ploskovice volí členy finančního
výboru paní Zdenku Libánskou a pana Jaroslava
Moravce.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

V Ploskovicích

17. 12. 2014

Usnesení č. 2/2Z/2014:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje ověřovatele
zápisu ve složení: Ing. Jana Váchová Toniniová, Milan
Januška
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 14/1Z/2014 bylo schváleno.

Usnesení č. 2/2Z/2014 bylo schváleno.

Usnesení č. 15/1Z/2014:
Zastupitelstvo obce Ploskovice volí členy kontrolního
výboru pana Milana Janušku a paní Janu Součkovou.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 1

Usnesení č. 3/2Z/2014:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje program 1.
zasedání ZO Ploskovice
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 15/1Z/2014 bylo schváleno.

Usnesení č. 3/2Z/2014 bylo schváleno.

Usnesení č. 16/1Z/2014:
1) Zastupitelstvo obce Ploskovice v souladu s § 72 a §
84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví měsíční
odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných
členů zastupitelstva takto:
místostarosta 7 509,- Kč,
předseda výboru nebo komise 880,- Kč,
člen výboru nebo komise 570,- Kč,
člen zastupitelstva bez dalších funkcí 280,- Kč.
 Zastupitelstvo obce Ploskovice v souladu s § 77
odst. 3 písm. b) a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích stanoví, že při souběhu výkonu dvou či
více funkcí (z dále uvedeného výčtu člen
zastupitelstva + člen výboru, člen zastupitelstva +
předseda výboru ) se odměna neuvolněnému
členovi zastupitelstva poskytne pouze za výkon
funkce, za níž podle rozhodnutí zastupitelstva
náleží nejvyšší odměna (§ 77 odst. 3 písm. a)
zákona o obcích)
2) Zastupitelstvo obce Ploskovice v souladu s § 77 odst.
2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví, že
měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena
zastupitelstva se budou poskytovat ode dne 6. 11.
2014.
V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát
bude odměna náležet ode dne složení slibu.
V případě personální změna v obsazení jednotlivých
funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce
(místostarosty, předsedy výboru, člena výboru) bude
odměna náležet ode dne zvolení do této funkce
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/2Z/2014:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje kontrolu plnění
usnesení 38. veřejného zasedání ZO Ploskovice.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 16/1Z/2014 bylo schváleno.
Usnesení z 1. veřejného zasedání
ZO Ploskovice z 26. 11. 2014
Usnesení č. 1/2Z/2014:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje návrhovou
komisi ve složení: Mgr. Zuzana Hrdličková, Libor
Konvalinka
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/2Z/2014 bylo schváleno.

Usnesení č. 4/2Z/2014 bylo schváleno.
Usnesení č. 5/2Z/2014:
Zastupitelstvo obce Ploskovice bere na vědomí zprávu o
činnosti zastupitelstva a stavu stavebních prací v obci do
26. 11. 2014.
Usnesení č. 6/2Z/2014:
Zastupitelstvo obce Ploskovice revokuje usnesení č.
15/38Z/2014 – Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem
části pozemku p.p.č. 8/11 v k.ú. Ploskovice o výměře 330
m2 panu Jindřichu Horákovi za cenu 0,30 Kč/m2/rok vč.
DPH na dobu neurčitou s 3-měsíční výpovědní lhůtou a
zmocňuje starostku k podpisu pachtovní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/2Z/2014 bylo schváleno.
Usnesení č. 7/2Z/2014:
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemku
st.p.č. 8/11 v k.ú. Ploskovice o výměře 330 m2 panu
Jindřichu Horákovi za cenu 0,30 Kč/m2/rok vč. DPH na
dobu neurčitou s 3-měsíční výpovědní lhůtou a zmocňuje
starostku k podpisu pachtovní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/2Z/2014 bylo schváleno.
Usnesení č. 8/2Z/2014:
Zastupitelstvo obce Ploskovice revokuje usnesení č.
16/38Z/2014 – Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem
části pozemku p.p.č. 8/11 v k.ú. Ploskovice o výměře 258
m2 panu Petru Prokešovi za cenu 0,30 Kč/m2/rok vč.
DPH na dobu neurčitou s 3-měsíční výpovědní lhůtou a
zmocňuje starostku k podpisu pachtovní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8/2Z/2014 bylo schváleno.
Usnesení č. 9/2Z/2014:
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemku
st.p.č. 8/11 v k.ú. Ploskovice o výměře 258 m2 panu
Petru Prokešovi za cenu 0,30 Kč/m2/rok vč. DPH na
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dobu neurčitou s 3-měsíční výpovědní lhůtou a zmocňuje
starostku k podpisu pachtovní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9/2Z/2014 bylo schváleno.
Usnesení č. 10/2Z/2014:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje Rozpočtové
provizorium pro rok 2015.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10/2Z/2014 bylo schváleno.
Usnesení č. 11/2Z/2014:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje Rozpočtové
opatření č. 3/2014 a 4/2014.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11/2Z/2014 bylo schváleno.
Usnesení č. 12/2Z/2014:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje provedení
Rozpočtového opatření dle skutečností k 31. 12. 2014.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12/2Z/2014 bylo schváleno.
Usnesení č. 13/2Z/2014:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje Příkaz č. 1/2014
k inventarizaci majetku a závazků Obce Ploskovice.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 13/2Z/2014 bylo schváleno.
Usnesení č. 14/2Z/2014:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje Žádost o dotaci
MMR z programu „Obnova obecního a krajského
majetku po živelních pohromách v roce 2014“
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 14/2Z/2014 bylo schváleno.
Usnesení č. 15/2Z/2014:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje Směrnici o
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2014)
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 15/2Z/2014 bylo schváleno.
Usnesení č. 16/2Z/2014:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje Dodatek č. 3 ke
SoD ze dne 31.12.2013 „Odkanalizování sklepů
Ploskovice“ a zmocňuje starostku k jeho podpisu.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 16/2Z/2014 bylo schváleno.
Usnesení č. 17/2Z/2014:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje Dodatek č. 1 ke
SoD na realizaci stavby „Ploskovice, Vinné – vodovod
(zdroj Myštice) a zmocňuje starostku k jeho podpisu.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 17/2Z/2014 bylo schváleno.

V Ploskovicích

17. 12. 2014

Usnesení č. 18/2Z/2014:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje pronájem
pozemku p.p.č. 222 v k.ú. Ploskovice o výměře 374 m2
paní Olze Slavíčkové za cenu 0,30 Kč/m2/rok vč. DPH
na dobu neurčitou s 3-měsíční výpovědní lhůtou a
zmocňuje starostku k podpisu pachtovní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 18/2Z/2014 bylo schváleno.
Usnesení č. 19/2Z/2014:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje OZV Obce
Ploskovice č. 2/2014 o regulaci některých veřejnosti
přístupných kulturních podniků.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 19/2Z/2014 bylo schváleno.
Usnesení č. 20/2Z/2014:
Zastupitelstvo obce Ploskovice rozhodlo neposkytnout
příspěvek na vánoční dárky MŠ Ploskovice , ŠD Třebušín
a ŠD Ploskovice – bude řešeno individuálními příspěvky
zastupitelů.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 20/2Z/2014 bylo schváleno.
Usnesení č. 21/2Z/2014:
Zastupitelstvo obce Ploskovice ukládá starostce obce
projednat žádost o změnu dopravního značení
s dotčenými orgány.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 21/2Z/2014 bylo schváleno.
Usnesení č. 22/2Z/2014:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje vyřazení
drobného dlouhodobého hmotného majetku svěřeného do
správy Základní školy a Mateřské školy Ploskovice, p.o.
s hodnotou pod 3.000,- Kč s podmínkou, že škola jej
povede v operativní evidenci, která bude zřizovateli
kdykoliv k nahlédnutí.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 22/2Z/2014 bylo schváleno.
Usnesení č. 23/2Z/2014:
Zastupitelstvo obce Ploskovice povoluje výjimku z počtu
dětí a žáků ZŠ a MŠ Ploskovice, p.o. pro školní rok
2014/2015.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 23/2Z/2014 bylo schváleno.
Usnesení č. 24/2Z/2014:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje od 1. 1. 2015
navýšení ceny dárkového balíčku SPOZ pro jubilanty na
350,- Kč vč. DPH.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 24/2Z/2014 bylo schváleno.
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V Ploskovicích 17. 12. 2014
se plavat, potápět a skamarádili se s vodou. Od
Usnesení č. 25/2Z/2014:
listopadu pak začali žáci od 3. do 9. ročníku jezdit na
Zastupitelstvo obce Ploskovice bere na vědomí informaci
zimní stadion, kde máme opět možnost absolvovat
o stanovisku SVS k napojení na kanalizační stoku a ČOV.
výuku bruslení, která bude trvat do března příštího
roku.
Po loňském úspěchu v projektu Školní
divadlo
jsme přišli na chuť dramatickému umění, a
ODPADY
tak se sedmáci vypravili do divadla v pozici diváků a
shlédli představení Hobit. Žánr fantasy literatury se
Lístky pro svoz komunálního odpadu pro rok 2014
hodil i jako doplnění k mimočítankové
platí i po skončení kalendářního roku 2014 do jejich
četbě. Páťáci a šesťáci si vybrali
spotřebování, vyměňovány nebudou.
představení Pověsti pražské, které
V roce 2015 budou prodávány lístky s označením
sehráli Jan Přeučil a Eva Hrušková
2015.
v litoměřickém divadle K. H. Máchy.
Cena se pro rok 2015 nemění (55,- Kč/lístek nebo pytel
Před diváky ožil Horymír, Golem, čert
na svoz komunálního odpadu).
z Faustova domu i další slavné postavy
ze známých českých pověstí.
Zimní svoz komunálního odpadu zahájen 29. 9. 2014,
Na říjen jsme zařadili
svoz každý týden, svozovým dnem je PONDĚLÍ.
výlet, který byl plánován již
v rámci školy v přírodě, konané
Zpětný odběr elektrospotřebičů
Na základě smlouvy uzavřené se společností
v květnu předchozího školního
ELEKTROWIN, a.s.; se obec zapojila do zpětného
roku, ale který jsme z důvodu
odběru elektrozařízení. Každý občan tak má možnost
zdravotních
obtíží
tehdy
odevzdat nepoužívané nebo nefunkční elektrospotřebiče
nemohli uskutečnit. Karlovy
(lednice, mrazáky, sporáky, pračky, myčky, ventilátory,
Vary mají své kouzlo a
atd – tzv. bílá technika), podmínkou je, že musí být
atmosféru umocnilo i příjemné
kompletní. Lze předávat osobně na obecním úřadě, popř.
počasí, které zapomnělo na
lze telefonicky domluvit odvoz.
deště a plískanice a vykouzlilo krásný podzimní den.
Bližší informace jsou uveřejněny na sběrném místě
Děti si prošly celé město, viděly všechna vřídla
(bývalý kulturní dům v Ploskovicích, lze se také
pramenů s termominerální vodou, historické
informovat na Obecním úřadě v Ploskovicích.
lázeňské kolonády a pavilony, seznámily se
s dějinami i s příběhy, které se váží k založení
U bývalé zastávky na návsi je umístěn kontejner na
baterie a drobný elektroodpad od firmy ASEKOL s.r.o., i
některých pramenů, s kulturou Karlových Varů i
pro tuto firmu obec odebírá elektrozařízení: televizory,
památkami. Nechybělo občerstvení, nakupování
počítače, počítačové monitory, videa, atd. (tzv. černá
dárků pro své nejbližší a samozřejmě ochutnávka
technika), veškerá zařízení musí být kompletní. Bližší
minerálních vod, které sice ne všem chutnaly, ale o
informace na obecním úřadě, popř. lze telefonicky
to určitě více uzdravují a léčí. Děti se také svezly
domluvit odvoz.
lanovkou od Grandhotelu Pupp na Jelení skok. Výlet
byl velkým zážitkem a jsme rádi, že se nám podařilo
ho dodatečně uskutečnit.
ZŠ PLOSKOVICE
Výuku v lavicích obohatili vyučující také
Konec roku je pro každého příležitostí
exkurzemi - osmáci absolvovali
k bilancování a hodnocení uplynulých dnů a měsíců,
předmětovou exkurzi do Lovochemie
ve škole je to však trochu jinak – rok se zde měří od
a návštěvu stálé expozice Hrady
září do června, takže zimní období je pro nás
českého
středohoří,
která
je
poločasem. Přesto se jako vždy otočíme a
instalovaná v Muzeu českého granátu v Třebenicích.
zrekapitulujeme si poslední tři měsíce.
Deváťáci vyjeli do Roudnice n. L., kde navštívili
Od prvních zářijových dnů
v rámci volby povolání Střední odbornou školu a
začali žáci 3. a 4. ročníku ZŠ i
střední odborné učiliště zajišťující výuku čtyřletých
předškoláci z MŠ dojíždět do
oborů v oblasti silniční doprava a sociální péče.
litoměřického bazénu na plavecký a
předplavecký kurs. Po deseti lekcích
všichni udělali pěkné pokroky, naučili
______________________________________________________________________________________
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Na
podzim
proběhly
pravidelné sportovní soutěže –
v Hoštce
naši
fotbalisté
zabojovali o postup do Coca
cola školského poháru. Postup
jim sice o vlásek unikl,
přehráli je domácí borci, ale předvedli pěkný fotbal a
za reprezentaci školy jim patří dík.
Ve středu 1. 10. jsme v Ploskovicích opět po
roce přivítali žáky základních škol z celého okresu,
kteří přijeli změřit síly v přespolním běhu. Počasí
bylo jako tradičně pěkné a závodníkům se v
prostředí zámeckého parku líbilo. V jednotlivých
kategoriích závodili i naši
sportovci a v letošním
roce byli opravdu velmi
úspěšní – nejvíce se vedlo
Natálce Pavlátové z páté a
Radku Polákovi ze sedmé
třídy. Oba zvítězili ve
svých věkových kategoriích. Gratulujeme!!!
Pochvalu za předvedené výkony si však zaslouží
všichni běžci a také všichni organizátoři, kteří se
zasloužili o hladký průběh již 22. ročníku okresního
finále v přespolním běhu.
Školní družina využila pěkné dny k pořádání
tradiční drakiády, prvňáci a druháci navštívili
záchrannou stanici pro ohrožená zvířata v Dolním
Týnci.
Za zmínku jistě stojí i to, že žáci 9.
třídy vydali 1. číslo nového školního
časopisu Cool school časák aneb
Libový školní newspaper. Založili
stálé rubriky, představili svou
redakci a vymysleli název časopisu.
Od úvodníku přes komentáře,
reportáže, rozhovory, kosmetickou
poradnu, anketu, technickou, sportovní a „zvířecí“
rubriku až k závěrečné legraci je pořád co číst a
myslím, že se čtenáři i pobaví. Pokud byste měli o
časopis zájem, je možné ho zakoupit ve škole za
pětikorunu (černobílý) či za desetikorunu (barevný).
A tak jen drobná ochutnávka:
V úvodníku
takto
popisuje
Kristýna
Holanová, co se změnilo ve
vybavení tříd: „9.třída=> určitě
všichni souhlasíte, že je to teď
nejhezčí třída. Víte, co je teď in,
ne? Přece říct to svým projektem –
takže naše police a rámečky

V Ploskovicích
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obrázků jsou libově černé. Dokonce máme na
závěsech i portréty učitelů.
Nevěříte? Tak schválně, prohlédněte si ukázky
a hádejte .“
I v podzimních měsících jsme pokračovali
v péči o školní zahradu,
proběhly
všechny
podzimní
práce
a
zahradu jsme připravili
na tradiční akci –
Halloweenské dýňování.
To proběhlo 30. října na
podzimně
vyzdobené
zahradě. Pro děti byly připraveny soutěže (poznávání
hub, ovoce a zeleniny, skládání puzzlí), tvořivé dílny
(výroba halloweenského svícínku) a samozřejmě
spousta dýní čekajících na šikovné ruce, které z nich
vytvoří halloweenská strašidýlka. Při pracovních
činnostech děvčata upekla perníky a štrúdl, který
všem moc chutnal. Kromě toho nám firma Citus
poskytla jako sponzorský dar špekáčky, a tak bylo
odpoledne zakončeno tím správným táborákem
s opékáním buřtů a zpěvem trampských písní
s doprovodem kytary. Protože se nám na školní
zahradě zatím nepodařilo vypěstovat potřebné
množství dýní, poprosili jsme i letos šikovnější
pěstitele - za dodání většího počtu dýní velmi
děkujeme paní starostce Petrů.
V listopadu
jsme
navštívili zajímavou výstavu
s názvem Naše cesta. Šlo o
interaktivní výstavu, kde se děti
seznámily
s každodenními
problémy lidí s tělesným
postižením a na vlastní kůži si
vyzkoušely pomůcky, které handicapovaným
usnadňují život. Naši žáci tak patřili mezi 50 000
návštěvníků, kteří se na pražské výstaviště do
Holešovic vypravili, aby se na ploše 1200m2
podívali například do speciálně upraveného bytu,
vyzkoušeli si manipulaci s ortopedickým vozíkem,
orientaci na ulici bez
kontroly zrakem nebo
pocity člověka, který
neslyší zvuky kolem sebe.
Vyzkoušeli si také sporty,
hry i různé každodenní
činnosti z pohledu člověka s omezením pohybu nebo
bez využití některého ze smyslů, na který jsme
zvyklí spoléhat.
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Tříčlenné družstvo naší školy se počátkem prosince
opět zúčastnilo vědomostně dovednostní soutěže
Litvínovský choroš, která je
určena pro žáky osmých a
devátých tříd základních škol
Ústeckého kraje, jež mají rádi
přírodu, sport a zábavu.
Probíhá dva dny v prostorách. Scholy Humanitas,
střední školy zaměřené na ekologii. Z toho vyplývá i
tematika soutěže – úkoly z přírodovědné, technické i
sportovní oblasti. Družstva absolvovala každý den
deset disciplín – řešila úlohy, pracovala v laboratoři,
sportovala, používala PC. Plnění úkolů bylo
dobrodružstvím, něco šlo lépe, něco hůře a i když
jsme skončili v druhé části výsledkové listiny, soutěž
děti bavila a dozvěděly se nové a zajímavé informace
z oblasti ekologie i dalších. Letos nás reprezentovali
Kristýna Holanová, Matěj Kovář a Daniela
Andrlová.
Ani
jsme
se
nenadáli a je tu prosinec a
s ním
tradiční
předvánoční akce. V
pátek 5. 12. se deváťáci
převtělili
do
postav
Mikuláše, anděla a čertů a
vypravili
se
za
nejmenšími dětmi do školky. Někteří se trošku báli,
ale zvládli zazpívat andělské družině písničku nebo
říci básničku, hříšníci slíbili, že se polepší, a tak si
všichni zasloužili nadílku. Nezapomnělo se
pochopitelně ani na děti v Třebušíně. Poděkování
patří moudrému Mikuláši – Aleši Gramskopfovi,
krásnému andělu – Kristýně Holanové i uličnickým
čertům – Jiřce Stoklasové a Drahušce Margetínové.
Pěvecký sbor obohatil i letos rozsvícení
stromečku v Ploskovicích i v Chudoslavicích.
Děvčata nacvičila tradiční i některé méně známé
koledy. Znáte např. Panna na oslu jede nebo koledu
o svatém Václavu? Pokud ne, máte ještě možnost si
je přijít poslechnout na školní koncert 17. 12.
Vánoční vystoupení chystají i děti v Třebušíně –
krásná atmosféra čeká návštěvníky třebušínského
kostela stejně jako si ji užili ti, kteří přišli na
rozsvícení stromečku.
Na poslední prosincový týden chystáme
předvánoční setkání, na které zveme žáky, rodiče i
zájemce z řad občanů. Čeká nás příjemná atmosféra
vánočně vyzdobené školy, vystoupení školního
pěveckého sboru a dětí z 1. a 2. třídy, vánoční
výtvarné dílny (zdobení perníčků, lití vosku, výroba
.

V Ploskovicích

17. 12. 2014

vánočních dekorací ad.), zpěv vánočních koled a
přihlásit se můžete i do badmintonového turnaje.
Součástí bude akce na sbírání víček od PET lahví,
která shromažďujeme ve prospěch nemocného
chlapečka. Těšíme se a zveme Vás všechny – přijďte
si s námi ve středu 17. 12. 2014 v 16 hodin užít
vánoční atmosféru.
Poslední školní den před
vánočními prázdninami, který letos
připadá už na pátek 19. prosince, bude
ve znamení třídních besídek a vánočnězábavný program pro své mladší
spolužáky chystají i deváťáci. A pak už
zbývá jen popřát Vám všem krásné
Vánoce a hodně štěstí do roku 2015.
Mgr. Miroslava Melicharová, ředitelka

POZVÁNKA
V pátek 19. 12. 2014 od 18:00 hodin se v sále
Ploskovického zámku koná vánoční koncert
pěveckého sboru Cantica Bohemica pod vedením p.
profesora Frühaufa.
Společně se správou Státního zámku v Ploskovicích
Vás zveme do vánoční atmosféry interiéru zámku
k poslechu vánočních písní známého pěveckého
souboru. (Vstupné se nevybírá.)

JUBILEA
Jménem zastupitelstva obce
gratulujeme
všem,
kteří
oslavili a do konce roku 2014
oslaví
významná
životní
jubilea: Zimandlová Božena,
Sailerová Jitka, Boumová
Drahuše, Vincíbrová Marta, ing. Jindrová Jitka,
Janušková Anna, Štolcová Eva, Kohl Jiří a
Skřivánková Magdalena. Všem přejeme především
mnoho zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a životního
elánu do dalších let ….
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OBECNÍ ÚŘAD
PLOSKOVICE
Novoroční povídání o bylinkách – pozvánka
V pátek 9. 1. 2015 od 15:00 hodin Vás zveme
do společensko-kulturního centra na Slovárně
na novoroční povídání o bylinkách a mastičkách, o jejich
praktickém využití k potlačení bolestivosti pohybového
aparátu pro všechny generace.
Přednášející: Karel Štenberk, bývalý spolupracovník
léčitele Váni.
Pro každého dárek – balíček bylinek.
Možnost zakoupení bylinných výrobků.
Tužku, papír a dobrou náladu sebou.
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 II. - III. – 400,- Kč/ks
- Ploskovice 950 let - 220,- 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
- Kdo se to na nás dívá – 350,- Kč/ks
- Litoměřické ulice – 250,- Kč/ks
kalendář
- stolní pohlednicový 2013 – 70,- Kč/ks
mince – Ploskovice 950 let
- mosazná – 100,- Kč/ks
- měděná – 90,- Kč/ks
- cínová – 120,- Kč/ks
- dvoubarevná – 120,- Kč/ks (2 druhy)
- klíčový přívěsek – 70,- Kč/ks
turistická nálepka
- č. 291 Zámek Ploskovice – 8,- Kč/ks
Nabízíme i otisk turistického razítka.

V Ploskovicích

17. 12. 2014

Služby pro občany
Pojízdná masna – každý čtvrtek od 11:00 do 11:45 hodin
na parkovišti v Ploskovicích.
Pojízdná kuřecí masna – každý lichý týden v úterý
od 12:40 do 12:55 hodin na parkovišti v Ploskovicích.
Kosmetické služby – na objednávku, Gabriela Drtinová,
tel.: 728871865
Pedikúra a manikúra – na objednávku, Jana Nováková,
tel.: 777 202 112
Kadeřnictví – na objednávku, Andrea Jendruščáková,
tel.: 606863273
Místní knihovna – každé pondělí od 16:00 do 18:00
hodin.

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:
Obec Ploskovice, 411 42 Ploskovice čp. 2
IČO: 00264164, DIČ: CZ00264164
tel./fax: 416 74 90 84, email: obecploskovice@tiscali.cz

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

PROVOZNÍ DOBA OBECNÍHO
ÚŘADU PROSINEC 2014
22. – 23. 12. 2014 ZAVŘENO - DOVOLENÁ
24. – 26. 12. 2014 ZAVŘENO – VÁNOČNÍ SVÁTKY
29. – 30. 12. 2014 otevřeno dle provozní doby OÚ
31.12.2014 – 2. 1. 2015 ZAVŘENO - DOVOLENÁ

letecké snímky obce i místních částí – 240,- Kč/ks
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