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Vodovod Vinné se přes problémy, které se v průběhu
výstavby vyskytly, podařilo 30. června zkolaudovat.
Zbývá dokončit administrativní úkony a územní
souhlas pro přípojky a voda konečně poteče.
Jak jsme Vás již informovali, požádali jsme o dotaci
z Fondu Ústeckého kraje na památník zakladatelům
ovocnářství na Ploskovicku. Výsledky se dozvíme
v září.
V letošním roce oslaví místní část Vinné a Starý
Mlýnec 900 let od svého vzniku dle listiny
Kladrubského kláštera. K tomuto výročí 18. a 19.7.
proběhne v zámeckém vestibulu výstava o historii
obou obcí a připravujeme publikaci, ve které, kromě
textu o jejich vzniku a vývoji, budou i fotografie.
O programu oslav budete informování letáčkem. Ve
druhém čtvrtletí proběhla v našich lesích těžba
dřeva, ale zalesnění bude možné až na podzim.
V letošním roce jsme řešili formou žádosti o dotaci i
třídění odpadu a využití biologicky rozložitelného
odpadu. Dotace nám (vzhledem k velkému počtu
žadatelů) byla pokrácena na polovinu s tím, že
dotace je 90 procent a 10 procent je spoluúčast. Nyní
řešíme, jak dotaci využít, když nám z dotace vyřadili
malotraktor.
Neustále se potýkáme s poruchami pítka u vstupu do
zámeckého parku (způsobenými vandaly), nějaký
dobrák nám ukradl popelnici na komunální odpad u
skladu obecního úřadu. Také bychom rádi požádali
občany, aby na skládku za parkem odváželi opravdu
jen bioodpad a ne směsný komunální odpad.
To je v kostce shrnutí událostí za uplynulé čtvrtletí.
Přeji všem krásné a klidné léto a příjemné strávení
dovolenkových dnů.

po trochu opožděném jaru a
nízkých teplotách jsme se ocitli v opravdovém létě
s tropickými teplotami. Děti mají prázdniny a
dospělí si užívají dovolenou. Přinášíme Vám zprávy
o dění v obci, co se dokončilo a na čem budeme dále
pracovat.
Tento týden bude probíhat (od 6. do 11.7.)
rekonstrukce komunikace mezi Ploskovicemi a
Těchobuzicemi.
Z dotace na povodňové škody
budeme během letních měsíců provádět rovněž
rekonstrukci místních komunikací v Těchobuzicích a
v Ploskovicích (v dolní části obce ke Kolonce).
Mezi dotacemi, které jsme na základě žádosti z POV
ÚK obdrželi, je i vybavení společensko-kulturního
centra na Slovárně. Pořídili jsme nové stoly, židle a
nádobí (talíře a příbory) pro celkem 60 osob.
Konečně bude vybavení jednotné a zlepší se celkový
vzhled.
Z Programu na záchranu a obnovu drobných
památek ÚK je plánována oprava kapličky
starostka Věra Petrů
v Maškovicích. Další žádost na opravu Božích muk
ve Vinném byla zamítnuta.
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OBECNÍ
ZASTUPITELSTVO
Usnesení z 5. veřejného zasedání ZO Ploskovice,
ze dne 22. 4. 2015
Usnesení č. 1/5Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje návrhovou
komisi ve složení: Libor Konvalinka, Mgr. Zuzana
Hrdličková
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/5Z/2015 bylo schváleno.
Usnesení č. 2/5Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje ověřovatele
zápisu ve složení: Ing. Jana Váchová Toniniová,
František Kuchař
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/5Z/2015 bylo schváleno.
Usnesení č. 3/5Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje program 5.
zasedání ZO Ploskovice s těmito změnami:
 Rozšíření bodu 6 o pozemek p.p.č. 197/25 v k.ú.
Ploskovice
 Opravit u bodu 10 číslo smlouvy na č. IP-124005573/001
 Doplnění programu o body:
 11A – Výsledky výběrového
řízení
„Obnova
místních
komunikací v obci Ploskovice po
povodni 2014“ a „Obnova místní
komunikace v obci Těchobuzice
po povodni 2014“
 11B – Návrh na vyhodnocení
uplatněné připomínky a návrh
rozhodnutí o podané námitce
k návrhu ÚP Ploskovice
 11C – Rozpočtové opatření č.
1/2015
 11D – Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok
2014
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/5Z/2015 bylo schváleno.
Usnesení č. 4/5Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje kontrolu plnění
usnesení 4. veřejného zasedání ZO Ploskovice.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/5Z/2015 bylo schváleno.

V Ploskovicích

10. 7. 2015

Usnesení č. 5/5Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice bere na vědomí zprávu o
činnosti zastupitelstva a stavu stavebních prací v obci do
22. 4. 2015.
Usnesení č. 6/5Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje zveřejnění
záměru prodeje pozemků p.p.č 197/19, p.p.č. 197/20 a
p.p.č. 197/25 v k.ú. Ploskovice za cenu 200,- Kč/m2
včetně platné sazby DPH.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/5Z/2015 bylo schváleno.
Usnesení č. 7/5Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje Smlouvu o
zřízení věcného břemene s ČEZ Distribucí, a.s. č. IE-124001525/42 a zmocňuje starostku obce k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/5Z/2015 bylo schváleno.
Usnesení č. 8/5Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje Smlouvu
k poskytnutí práv k užívání software č. SML-00665/15
s firmou Alis spol.s r.o. a zmocňuje starostku obce
k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8/5Z/2015 bylo schváleno.
Usnesení č. 9/5Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje SoD s ing.
Vrbovou
na
zajištění
dodavatele
–
„Obec
Ploskovice:Obnova
místní
komunikace
v obci
Těchobuzice po povodni 2014“ a „Obec Ploskovice:
Obnova místních komunikací v obci Ploskovice po
povodni 2014“ a zmocňuje starostku obce k jejímu
podpisu.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9/5Z/2015 bylo schváleno.
Usnesení č. 10/5Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje budoucí
smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti a
smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-4005573/001 –
p.p.č. 197/2 k.ú. Ploskovice a zmocňuje starostku
k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10/5Z/2015 bylo schváleno.
Usnesení č. 11/5Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje nezvyšování
odměn neuvolněným členům zastupitelstva (jejich
zachování ve výši schválené 5. 11. 2014).
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11/5Z/2015 bylo schváleno.
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Usnesení č. 12/5Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje výsledky
výběrového řízení na dodavatele stavby „Obnova
místních komunikací v obci Ploskovice po povodni 2014
(KOVÁŘ – STAVBY, s.r.o.).
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12/5Z/2015 bylo schváleno.
Usnesení č. 13/5Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje výsledky
výběrového řízení na dodavatele stavby „Obnova místní
komunikace v obci Těchobuzice po povodni 2014
(ALPHACOR v.o.s.).
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 13/5Z/2015 bylo schváleno.
Usnesení č. 14/5Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice bere na vědomí Návrh na
vyhodnocení uplatněné připomínky a návrh rozhodnutí o
podané námitce k návrhu územního plánu Ploskovice.
Usnesení č. 15/5Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje Rozpočtové
opatření č. 1/2015.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 15/5Z/2015 bylo schváleno.
Usnesení č. 16/5Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice bere na vědomí Zprávu o
výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014.
Usnesení č. 17/5Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice bere na vědomí informaci
ZŠ a MŠ Ploskovice, p.o. o podání žádosti o dotaci
z programu MŠMT „Podpora zabezpečení ochrany škol a
školských zařízení“.
Usnesení č. 18/5Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice bere na vědomí informaci
ZŠ a MŠ Ploskovice, p.o. o vyhlášení ředitelského volna
dne 30. 4. 2015.
Usnesení č. 19/5Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje použití
rezervního fondu ZŠ a MŠ Ploskovice, p.o, na pořízení
mobilní digitální učebny (nákup iPadů).
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 19/5Z/2015 bylo schváleno.
Usnesení č. 20/5Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje navýšení
rozpočtu ZŠ a MŠ Ploskovice, p.o o 100.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 20/5Z/2015 bylo schváleno.
Usnesení č. 21/5Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice bere na vědomí výsledky
z kontroly Státní energetické inspekce ze dne 13. 3. 2015.

V Ploskovicích

10. 7. 2015

Usnesení č. 22/5Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice bere na vědomí informaci
o konání Valné hromady SVS, a.s. v červnu 2015.
Usnesení č. 23/5Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje záměr pronájmu
části pozemku p.p.č. 213/4 v k.ú. Ploskovice o výměře
510 m2 za 0,30 kč/m2/rok vč. platné sazby DPH
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 23/5Z/2015 bylo schváleno.
Usnesení č. 24/5Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice zmocňuje starostku obce
k podpisu Smlouvy o úvěru č. 2425/14/5651 s ČSOB,
a.s. (úvěr schválen 17. 12. 2014).
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 24/5Z/2015 bylo schváleno.
Usnesení č. 25/5Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje za členy revizní
komise Mgr. Aleše Borského a Libora Konvalinku.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 25/5Z/2015 bylo schváleno.
Usnesení č. 26/5Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice neschvaluje zařazení obce
Ploskovice do nabízeného cykloprůvodce.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 26/5Z/2015 bylo schváleno.
Usnesení č. 27/5Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice bere na vědomí informaci
o schválených dotacích.
Usnesení č. 28/5Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje přijetí dotace
z POV ÚK 2015 ve výši 99.000,- Kč a finanční
spoluúčast obce Ploskovice v minimální výši 44.000,- Kč
(Vybavení společensko-kulturního centra).
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 28/5Z/2015 bylo schváleno.
Usnesení č. 30/5Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje opravu mostku
p.p.č. 433 k.ú. Těchobuzice (zpřístupnění veřejné cesty).
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 30/5Z/2015 bylo schváleno.
Usnesení č. 31/5Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje změnu účetní
firmy.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 31/5Z/2015 bylo schváleno.
Usnesení č. 32/5Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje poskytnutí daru
Unii ovocnářů severočeského regionu ve výši 8.000,- Kč
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na akci Slavnosti květů 2015 a zmocňuje starostku
k podpisu darovací smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 1
(Januška)

Usnesení č. 32/5Z/2015 bylo schváleno.
Usnesení z 6. veřejného zasedání ZO Ploskovice,
ze dne 13. 5. 2015
Usnesení č. 1/6Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje návrhovou
komisi ve složení: Mgr. Aleš Borský, ing. Jana Váchová
Toniniová
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/6Z/2015 bylo schváleno.
Usnesení č. 2/6Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje ověřovatele
zápisu ve složení: Milan Januška, Mgr. Zuzana
Hrdličková
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/6Z/2015 bylo schváleno.

V Ploskovicích

10. 7. 2015

komunikací v obci Ploskovice po povodni 2014“
a zmocňuje starostku obce k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/6Z/2015 bylo schváleno.
Usnesení č. 8/6Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje Smlouvu o
právu provést stavbu na p.p.č. 260/1 a 260/15 v k.ú.
Ploskovice – výstavba RD na p.p.č. 260/17 v k.ú.
Ploskovice s paní Zdeňkou Raškovou a zmocňuje
starostku obce k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8/6Z/2015 bylo schváleno.
Usnesení č. 9/6Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje pacht části
pozemku p.p.č. 213/4 („Pod Topoly“) o výměře 510 m2
za cenu 0,30 Kč/m2/rok včetně platné sazby DPH pí
Olině Novákové od 1. 6. 2015 a zmocňuje starostku
k podpisu pachtovní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9/6Z/2015 bylo schváleno.

Usnesení č. 3/6Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje program 6.
zasedání ZO Ploskovice s těmito změnami:
 Opravit u bodu 8 číslo pozemku na p.p.č. 260/17
(místo 216/17)
 Doplnění programu o body:
 13A – SoD č. 28/2015 s firmou
EKOLES-PROJEKT s.r.o.
 13B – Smlouva o vedení
účetnictví
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10/6Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice jmenuje členy výběrové
komise pro výběr dodavatele pro veřejnou zakázku
„Ploskovice – zkvalitnění nakládání s odpady – systém
separace biologicky rozložitelných odpadů (pořízení
systémových prvků svozu a třídění BRKO)“ – p. Milana
Janušku, p. Františka Kuchaře a ing. Janu Váchovou
Toniniovou.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/6Z/2015 bylo schváleno.

Usnesení č. 11/6Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje smlouvu na
projektovou dokumentaci pro ÚŘ a SP na akci „Opatření
k odstranění zatékání vody na p.p.č. 133 a 25/9 v k.ú.
Ploskovice s ing. Petrem Bílkem a zmocňuje starostku
obce k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/6Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje kontrolu plnění
usnesení 5. veřejného zasedání ZO Ploskovice.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/6Z/2015 bylo schváleno.
Usnesení č. 5/6Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice bere na vědomí zprávu o
činnosti zastupitelstva a stavu stavebních prací v obci do
13. 5. 2015.
Usnesení č. 6/6Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje SoD s firmou
ALPHACOR v.o.s. na akci „Obnova místní komunikace
v obci Těchobuzice po povodni 2014“ a zmocňuje
starostku obce k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/6Z/2015 bylo schváleno.
Usnesení č. 7/6Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje SoD s firmou
KOVÁŘ – STAVBY, s.r.o. na akci „Obnova místních

Usnesení č. 10/6Z/2015 bylo schváleno.

Usnesení č. 11/6Z/2015 bylo schváleno.
Usnesení č. 12/6Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje prodloužení
nájemní smlouvy na byt č. 103 v bytovém domě
Ploskovice čp. 50 stávajícímu nájemníkovi na dobu
určitou od 30. 5. 2015 do 29. 5. 2017.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12/6Z/2015 bylo schváleno.
Usnesení č. 13/6Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje dodatek č. 1 ke
Zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy
Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice –
doplnění dalšího okruhu doplňkové činnosti o
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poskytování pracovních sešitů a papírenského zboží
(školní sešity a pomůcky).
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 13/6Z/2015 bylo schváleno.
Usnesení č. 14/6Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje SoD č. 28/2015
s firmou EKOLES-PROJEKT s.r.o. na zpracování LHP
Obce Ploskovice a zmocňuje starostku obce k podpisu
této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

V Ploskovicích

10. 7. 2015

Usnesení č. 21/6Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice bere na vědomí Protokol o
kontrole č. 257/15/555, provedené Okresní správou
sociálního zabezpečení Litoměřice.
Usnesení č. 22/6Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice deleguje podle § 84 odst.
2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. pana Milana Janušku,
nar. 23. 2. 1974, k účasti a k jednání na valné hromadě
Severočeské vodárenské společnosti, a.s., konané dne 18.
6. 2015.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 14/6Z/2015 bylo schváleno.

Usnesení č. 22/6Z/2015 bylo schváleno.

Usnesení č. 15/6Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje Smlouvu o
vedení účetnictví s ing. Petrou Valentovou od 1. 5. 2015 a
zmocňuje starostku obce k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 1 (Januška) Zdrželi
se: 0

Usnesení č. 23/6Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje prodloužení
lhůty pro zahájení stavebního řízení výstavby RD na
p.p.č. 192/2 v k.ú. Ploskovice o 2 roky.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 23/6Z/2015 bylo schváleno.

Usnesení č. 15/6Z/2015 bylo schváleno.
Usnesení č. 16/6Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje Smlouvu o
právu k provedení stavby „Odbočný řad pro domovní
vodovodní přípojku k p.č. 334/1 ve Vinném“ s manžely
Hanou a Zdeňkem Gerlických a zmocňuje starostku obce
k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 16/6Z/2015 bylo schváleno.
Usnesení č. 17/6Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje Smlouvu o
právu k provedení stavby „Odbočný řad pro domovní
vodovodní přípojku k p.č. 334/1 ve Vinném“ s panem
Františkem Laškem a zmocňuje starostku obce k podpisu
této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 17/6Z/2015 bylo schváleno.
Usnesení č. 18/6Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice bere na vědomí Zprávu o
provedené kontrole účetní závěrky k 31. 12. 2014
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Ploskovice.
Usnesení č. 19/6Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje zhotovení mříží
pro zabezpečení SKC firmou Jindřich Horák, Kovářství
Ploskovice v ceně 40.293, Kč vč. DPH.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 24/6Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice bere na vědomí informaci
o nutnosti vybudování zařízení pro připojení Vodovodu
Vinné na Vodovod Chudoslavice.
Usnesení č. 25/6Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje nové zastřešení
původní zastávky BUS v Těchobuzicích.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 25/6Z/2015 bylo schváleno.
Usnesení č. 26/6Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje pořízení
přenosného skládacího pódia pro akce konané v obci.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 26/6Z/2015 bylo schváleno.
Usnesení ze 7. veřejného zasedání ZO Ploskovice,
ze dne 3. 6. 2015
Usnesení č. 1/7Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje návrhovou
komisi ve složení: Mgr. Aleš Borský, Libor Konvalinka
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/7Z/2015 bylo schváleno.

Usnesení č. 19/6Z/2015 bylo schváleno.

Usnesení č. 2/7Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje ověřovatele
zápisu ve složení: František Kuchař, Věra Petrů
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 20/6Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice bere na vědomí sdělení
Odboru dopravy a silničního hospodářství Městského
úřadu v Litoměřicích k průjezdu kamionů přes obec
Maškovice.

Usnesení č. 3/7Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje program 7.
zasedání ZO Ploskovice s těmito změnami:
 Doplnění programu o body:

Usnesení č. 2/7Z/2015 bylo schváleno.
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14A – Zpráva z jednání finančního
výboru
o 14B – Rozpočtové opatření č. 2/2015
o 14C – Dodatek č. 1 – Příkazní smlouva
06 2014
o 14D – Smlouva o zřízení věcného
břemene č. IE-12-4001525/43 s ČEZ
Distribuce, a.s.
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 0
o

Usnesení č. 3/7Z/2015 bylo schváleno.
Usnesení č. 4/7Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje kontrolu plnění
usnesení 6. veřejného zasedání ZO Ploskovice.
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/7Z/2015 bylo schváleno.
Usnesení č. 5/7Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice bere na vědomí zprávu o
činnosti zastupitelstva a stavu stavebních prací v obci do
3. 6. 2015.
Usnesení č. 6/7Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje Dodatek č. 3 ke
Sod na realizaci stavby „PLOSKOVICE, VINNÉ –
VODOVOD (zdroj Myštice)“ a zmocňuje starostku
k jeho podpisu.
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 0

V Ploskovicích
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Usnesení č. 10/7Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje prodej pozemku
p.p.č. 197/25 v k.ú. Ploskovice o výměře 998 m2
manželům Závorkovým za cenu 200,- Kč/m2 včetně
platné sazby DPH a zmocňuje starostku k podpisu kupní
smlouvy, kde bude uvedeno předkupní právo Obce
Ploskovice při případném prodeji pozemku.
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10/7Z/2015 bylo schváleno.
Usnesení č. 11/7Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje prodej pozemku
p.p.č. 197/19 v k.ú. Ploskovice o výměře 826 m2 a
pozemku p.p.č. 197/20 o výměře 831 m2 panu Janu
Kuchařovi za cenu 200,- Kč/m2 včetně platné sazby
DPH a zmocňuje starostku k podpisu kupní smlouvy, kde
bude uvedeno předkupní právo Obce Ploskovice při
případném prodeji pozemků.
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11/7Z/2015 bylo schváleno.
Usnesení č. 12/7Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje Záměr prodeje
pozemku p.p.č. 197/24 v k.ú. Ploskovice o výměře 996
m2 za cenu 200,- Kč/m2 včetně platné sazby DPH.
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12/7Z/2015 bylo schváleno.

Usnesení č. 7/7Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje účetní závěrku
Obce Ploskovice za rok 2014.
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 13/7Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje úhradu
vícenákladů na stavbu „PLOSKOVICE, VINNÉ –
VODOVOD (zdroj Myštice)“ dle předloženého rozpisu –
výše 315.148,- Kč vč. DPH.
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/7Z/2015 bylo schváleno.

Usnesení č. 13/7Z/2015 bylo schváleno.

Usnesení č. 8/7Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje účetní závěrku
ZŠ a MŠ Ploskovice, p.o. za rok 2014.
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 14/7Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje podání žádosti o
bezúplatný převod pozemků dle přílohy č. 9 z majetku
Státního pozemkového úřadu do majetku Obce
Ploskovice.
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/7Z/2015 bylo schváleno.

Usnesení č. 8/7Z/2015 bylo schváleno.
Usnesení č. 9/7Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice
schvaluje celoroční
hospodaření Obce Ploskovice za rok 2014 včetně zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014
s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření a přijímá toto opatření:
 Účetní firma provede srážku přeplatku z odměn
neuvolněných zastupitelů ve výplatě za měsíc
duben 2015.
 Účetní firma vykáže ve výkazu Příloha USC
k 30. 6. 2015 lesní pozemky nad 10 ha, které má
ve vlastnictví Obec Ploskovice.

Usnesení č. 14/7Z/2015 bylo schváleno.
Usnesení č. 15/7Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice bere na vědomí zprávu
z jednání finančního výboru dne 27. 5. 2015.
Usnesení č. 16/7Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje Rozpočtové
opatření č. 2/2015.
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 16/7Z/2015 bylo schváleno.

Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9/7Z/2015 bylo schváleno.
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Usnesení č. 17/7Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje Dodatek č. 1
k příkazní smlouvě č. 06 2014 s K2 management s.r.o. a
zmocňuje starostku k jeho podpisu.
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 25/7Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje odstranění
závad VO v Ploskovicích a Těchobuzicích, obnova bude
řešena následně.
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 17/7Z/2015 bylo schváleno.

Usnesení č. 25/7Z/2015 bylo schváleno.

Usnesení č. 18/7Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje Smlouvu o
zřízení věcného břemene č. IE-12-4001525/43 s ČEZ
Distribuce, a.s. a zmocňuje starostku k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 26/7Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice souhlasí s vybudování
příjezdové komunikace k pozemku
p.p.č. 192/2 v k.ú.
Ploskovice - dle žádosti pí Bartošové.
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 18/7Z/2015 bylo schváleno.
Usnesení č. 19/7Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice bere na vědomí sdělení
SÚS k propustku k.ú. Vinné a mostu v k.ú. Těchobuzice.
Usnesení č. 20/7Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice požární hlídku ve složení
dle přílohy č. 13 .
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 20/7Z/2015 bylo schváleno.
Usnesení č. 21/7Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice Smlouvu o umístění
reklamy s firmou NPB elektronic s.r.o. a zmocňuje
starostku k jejímu podpisu .
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 21/7Z/2015 bylo schváleno.
Usnesení č. 22/7Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice jmenuje členy výběrové
komise pro výběr dodavatele pro veřejnou zakázku
„Ploskovice – zkvalitnění nakládání s odpady – systém
separace biologicky rozložitelných odpadů (pořízení
systémových prvků svozu a třídění BRKO)“ – Mgr. Aleš
Borský, Libor Konvalinka, František Kuchař, Jaroslav
Moravec.
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 22/7Z/2015 bylo schváleno.
Usnesení č. 23/7Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje zrušení
předkupního práva Obce Ploskovice k pozemku p.p.č.
260/10 v k.ú. Ploskovice, veškeré náklady s tím spojené
hradí vlastník pozemku.
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 23/7Z/2015 bylo schváleno.
Usnesení č. 24/7Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje výpověď
smlouvy na dodávku energií od společnosti Energie pod
kontrolou, o.p.s. a její zpracování bude zadáno právní
kanceláři.
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 26/7Z/2015 bylo schváleno.

ODPADY
Letní svoz komunálního odpadu zahájen 27.4. 2015, svoz
1 krát za 14 dní, svozovým dnem je PONDĚLÍ, každý
sudý týden.
Zpětný odběr elektrospotřebičů
Na základě smlouvy uzavřené se společností
ELEKTROWIN, a.s.; se obec zapojila do zpětného
odběru elektrozařízení. Každý občan tak má možnost
odevzdat nepoužívané nebo nefunkční elektrospotřebiče
(lednice, mrazáky, sporáky, pračky, myčky, ventilátory,
atd – tzv. bílá technika), podmínkou je, že musí být
kompletní. Lze předávat osobně na obecním úřadě, popř.
lze telefonicky domluvit odvoz.
Bližší informace jsou uveřejněny na sběrném místě
(bývalý kulturní dům v Ploskovicích, lze se také
informovat na Obecním úřadě v Ploskovicích.
U bývalé zastávky na návsi je umístěn kontejner na
baterie a drobný elektroodpad od firmy ASEKOL s.r.o., i
pro tuto firmu obec odebírá elektrozařízení: televizory,
počítače, počítačové monitory, videa, atd. (tzv. černá
technika), veškerá zařízení musí být kompletní. Bližší
informace na obecním úřadě, popř. lze telefonicky
domluvit odvoz.
Sběr kovového odpadu
U budovy skladu OÚ v Ploskovicích je umístěna nádoba
na sběr drobného kovového odpadu, ostatní kovový
odpad je po dohodě uložen v bývalém kulturním domě.

Usnesení č. 24/7Z/2015 bylo schváleno.
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ZŠ PLOSKOVICE
Další školní rok je za námi a jako vždy se ještě
před odchodem na prázdniny ohlédneme za tím, co nám
přinesl. Minule jsme se rozloučili po Velikonocích a od té
doby se žáci ještě mnohé naučili a škola zrealizovala
několik akcí vzdělávacích i mimoškolních.
V posledním čtvrtletí školního roku vrcholila řada
předmětových a školních sportovních soutěží. Žáci
prvního stupně se zúčastnili turnaje ve vybíjené.
Neumístili se sice na předních místech, ale dali do hry
všechno své nadšení a síly. Obdobně dopadla i naše účast
ve fotbalovém turnaji žáků 1. stupně Mc Donald Cup.
Našim fotbalistům patří velká pochvala za bojovnost a
nasazení. Děkujeme také panu Kuchařovi za zapůjčení
výstroje pro všechny hráče, výpomoc a fandovské
nasazení.
Úspěch jsme naopak slavili v atletice žáků 1.
stupně. Žákyně 5. třídy s velkým náskokem zvítězila
v atletickém trojboji, a to jak v oblastním, tak i
v okresním kole.
Rádi jsme se letos
vrátili na sportovní soutěž Hry
bez hranic, kterou organizuje
ZŠ Liběšice. Dvě soutěže byly
kolektivní (vybíjená naruby a
interkros), dále bylo několik
soutěží individuálních: balanc,
motokáry, překážková dráha,
skok v holínkách. V kolektivních disciplínách jsme byli
jednou třetí, jinak čtvrtí. V individuálních jsme získali 2
druhá a 3 třetí místa. Zde však nešlo o postupy do vyšších
kol, ale o radost z pohybu, ze hry a ze sportu a děti si akci
užily.
Absolvovali jsme několik programů, které
doplnily vyučovací látku: V dubnu to bylo představení
Divadélka Hradec – pro 1. stupeň Africká
pohádka a pro 2 stupeň Legenda V+W.
Žáci 9. ročníku navštívili v litoměřickém
kině Máj film o siru Nicholasi Wintonovi.
Zpestření výuky vymyslela také paní
učitelka pro děti v Třebušíně. Na hodinu
pracovních činností vyšli žáci do lesa, kde
tvořili podle vlastní fantazie z přírodnin.
Šesťáci zamířili do
Prahy, aby nahlédli pod
pokličku řízení naší země –
vypravili se na exkurzi do
Poslanecké
sněmovny.
Exkurze začala projekcí
krátkého filmu o činnosti
Poslanecké sněmovny v informačním středisku, které je
umístěno na Malostranském náměstí. Následovala
prohlídka významných prostor s výkladem, která
zahrnovala návštěvu předsálí, galerie hostů v hlavním
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zasedacím sále a přilehlých prostor. V Praze si pak
šesťáci prohlédli i Obecní dům, Prašnou bránu,
Staroměstské náměstí s orlojem na Staroměstské radnici a
Karlův most. Někteří se také poprvé svezli metrem.
Počasí nám přálo a žáci se vrátili se spoustou informací,
které se jim budou hodit v hodinách občanské výchovy.
V květnu žáci 6. a 7. ročníku navštívili Ústecké
divadlo. Shlédli baletní zpracování tří
balad Karla Jaromíra Erbena na hudbu
Antonína Dvořáka. Zatímco první dvě
balady (Vodník a Polednice) se držely
původní literární předlohy, poslední
balada Zlatý kolovrat byla zpracována
zcela nově (příběh i kulisy). Názory na
zpracování se různily, přesto se nám
představení celkově velice líbilo.
Čtvrťáci v červnu vyrazili na nově vybudované
dopravní hřiště, kde absolvovali závěrečnou výuku
dopravní výchovy organizovanou DDM Rozmarýn.
Stejnou problematiku, i když pojatou mnohem
obsáhleji, přinesla akce záchranných složek na Zahradě
Čech
nazvaná
Život
bez
karambolů. Zúčastnili se jí žáci
8. a 9. ročníku a měli možnost
seznámit se s náplní práce
jednotlivých policejních složek,
shlédli ukázku výcviku a použití
služebních psů, vyzkoušeli si
simulátor nehody automobilu a na stanovišti Českého
červeného kříže si zopakovali zásady první pomoci.
Zpestřením programu byla střelba z paintballové pušky a
brýle simulující požití alkoholu. Klub Plamínek děti
seznámil s problematikou pohybu zdravotně postižených
lidí po městě na invalidním vozíku. Autoškola V.
informovala o možnostech získání řidičského průkazu.
Preventivní program přiměřený jejich věku
dokončili také druháci, kteří zvládli celoroční projekt
Policie České republiky s názvem Ajax. Celý rok
vyplňovali Ajaxův zápisník, v němž se seznámili s
mimořádnými událostmi ( nebezpečí šikany, bezpečí v
silničním provozu, tísňovými linkami, nebezpečí
návykových látek). Ti nejlepší jsou vždy odměněni. A
protože všichni druháčci pracovali na výbornou, odměna
byla pro každého. Fotografie z projektu umístila na své
stránky PČR, a tak jsou naši žáci příkladem spolupráce
škol
a
Policie
ČR.
http://www.policie.cz/fotogalerie/ajaxuv-zapisnik589692.aspx
Koncem
června
uspořádaly paní učitelky v rámci
tělesné výchovy pro žáky 3. – 5.
třídy jízdy zručnosti na kole. Žáci
soutěžili v rychlé jízdě, slalomu,
pomalé jízdě atd. Soutěž se
povedla, děti byly velice šikovné.
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Největší akce tohoto pololetí proběhla koncem
dubna, kdy jsme si připomněli Světový den knihy a
připravili jsme pro žáky projektový den zaměřený na
rozvoj čtenářské gramotnosti. V dnešní době počítačů,
tabletů a rychlých informací je třeba děti získat pro čtení
knih i jiným způsobem než jen zadat povinnou četbu. A
právě získat děti pro knihu jsme si dali za úkol v našem
projektu.
Připravili jsme si dva „taháky“ – znovuotevření
zrevidované školní knihovny, ve které si budou žáci moci
nejen půjčovat knihy, ale formou různých her, soutěží a
zajímavých úkolů se seznamovat s knihou, čtenářstvím,
aktuálními kulturními událostmi i historií. Knihovnu jsme
uspořádali podle mezinárodního desetinného třídění, aby
se žáci s tímto systémem seznámili a cítili se pak v každé
knihovně jako doma.
Vrcholem projektového dne bylo slavnostní
otevření Knihobudky na naší škole. A co že to je?
Inspirovali jsme se v Anglii, kde se v současné době řeší,
co v čase mobilních telefonů udělat s typickými
červenými budkami. Angličané se s nimi nechtějí
rozloučit, a tak některé přeměnili na malé veřejné
knihovničky, do kterých může každý nějakou knihu
přinést a nějakou si odnést. Nebo si s ní může jen tak
sednout na lavičku a strávit čtením příjemné chvíle. A
stejnou možnost budou mít i naši žáci. Knihobudka stojí
na školní chodbě, nemůžete do ní sice vstoupit, ale
myslím, že se moc povedla. Děti se mohou usadit se na
červený „knihobudkový“ polštář a číst si nebo si jen tak
listovat knihou.
Projekt jsme pojali jako začátek intenzivnějšího
posilování vztahu dětí k četbě, ke knihám a knihovnám. V
dalších dílnách se tedy žáci seznamovali s historií
informace a s tím, jak se informace v průběhu dějin
zpracovávaly; vyzkoušeli si, jaké mají díky internetu
možnosti vyhledávat si v knižním katalogu každé veřejné
knihovny (naučili se, jak zjistit, v které knihovně knihu
seženou, zda je zrovna k dispozici a rovnou si ji z
domova objednat). Na jiném stanovišti zapátrali ve svých
vědomostech, když hledali autory a přiřazovali je k dílům
a literárním ukázkám. Nezapomněli jsme ani na důležitou
součást knihy – ilustraci - a do projektového jsme zařadili
také návštěvu obecní veřejné knihovny. Ve všech dílnách
jsme vsadili především na aktivitu žáků, ukázali jsme jim
postavení knihy v současném světě a věříme, že se nám
podařilo podpořit je v lásce ke čtení a ke knihám
samotným.
Závěrečným projektem letošního školního roku
byla výuka 1. pomoci. Projekt
proběhl v příjemném prostředí
zámeckého parku, kde se
skupiny
žáků
na
osmi
stanovištích
seznámily
s
různými druhy poranění a pod
dohledem učitelů se snažily
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danou situaci správným způsobem vyřešit. Žáci si
vyzkoušeli, jak postupovat při resuscitaci, bezvědomí,
šokovém stavu, mdlobách, pneumothoraxu, srdečních
příhodách, zlomeninách, krvácení, epileptickém záchvatu,
popáleninách a omrzlinách. Poté si žáci ověřili své
znalosti závěrečným testem. Někteří uspěli lépe, někteří
mají ještě rezervy, ale plánujeme se touto důležitou
tematikou zabývat pravidelně i v dalších letech.
30. dubna bylo pro
žáky vyhlášeno ředitelské
volno a do lavic zasedli učitelé.
Absolvovali
vzdělávání
v různých oborech – začali
hudební
výchovou
a
seminářem s výukou hry na
boomwhackers (pod tímto názvem se skrývají plastové
roury, které mají specifický zvuk a mohou na ně hrát i
děti, které nemají hudební vzdělání a neznají noty).
Vyučující se dále zabývali problematikou ICT, prevence
rizikových jevů i metodikou a didaktikou. Na téma
nových pravidel stravování, která jsou stanovena změnou
školského zákona, absolvovala vzdělávací akci také
školní stravovatelka. Obsáhlý zdravotnický čtyřdenní
kurs absolvovaly dvě paní učitelky, které tak získaly
oprávnění k výkonu funkce zdravotníka zotavovacích
akcí.
Na Den Země se
tentokrát čtvrťáci a třeťáci
vypravili do Litoměřic. V
nově
opravených
Jiráskových sadech připravil
DDM Rozmarýn tematický
program plný her, soutěží a hlavně zvířat. Zajímavosti o
chovu domácích zvířat, informace o recyklaci odpadů, o
výcviku psů a na závěr byl připraven opravdu výjimečný
zážitek - děti měly možnost se svézt psím spřežením.
Svátek matek jsme
opět oslavili vystoupením
žáků v zámku Ploskovice.
Pestrý
program
jako
každoročně obsahoval zpěv,
tanec, hru na flétnu i recitaci.
Vystoupení pro maminky si
připravily i děti z 1. a 2. třídy.
Na Den dětí jsme letos zopakovali úspěšný
loňský program: žáci 3. – 9. ročníku sehráli fotbalový
turnaj. Na jednom hřišti hráli mladší z prvního stupně, na
druhém ti starší. Počasí nám
opět přálo a všichni jsme si
tak užili krásný den. Mezi
mladšími nakonec zvítězili
překvapivě ti nejmladší žáci třetí třídy. V prestižním
utkání
porazili
osmáci
deváťáky a zaslouženě
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zvítězili i v turnaji. Kromě kopané si děti mohly
vyzkoušet tradiční švédskou hru kubb, která údajně
pochází z ostrova Gotland a je také známá jako vikingské
šachy.
Žáci 1. a 2. ročníku si zase užili Den s Lesy
České republiky, který se konal v Třebušíně stejně jako
vloni s velmi poutavým programem.
Velký úspěch mělo Spaní ve škole, které
zrealizovala v Ploskovicích pro větší děti
paní vychovatelka za vydatné pomoci
obou paní kuchařek a v Třebušíně paní
učitelky opět s podporou provozních
pracovnic. Obě akce měly bohatý
program a děti si je opravdu užily.
Ploskovickým se dokonce zjevila i Bílá
paní .
Na jaře
jsme
nezapomínali ani na školní
zahradu,
která
se
stala
samozřejmou součástí školního
života. Pan učitel Kubů a paní
vychovatelka Hrdličková stále
chodí s nápady, co by se dalo vylepšit, a tak se zahrada
stává příjemnou pracovně odpočinkovou zónou. Žáci při
pracovních činnostech obdělávají záhony, na nichž se
snažíme pěstovat plodiny, které se
sklízejí před nebo po prázdninách.
Pěkně jdou bylinky, ujaly se ovocné
stromy a drobné ovoce plodí i keře
zasazené po obvodu zahrady. Ozdobou
je květinový záhon založený vloni, který
je stále plný barevné krásy. Poté, co
jsme zasypali původní ohniště, z něhož
jsme ještě vloni „těžili“ jíl, se dá na zahradě hrát
badminton, fotbálek, či už zmíněné vikingské šachy.
Originální „panák“ na skákání ze dřeva má zase úspěch u
mladších dětí. Zkrátka na zahradě
je nám dobře. Za pomoc děkujeme
také obecnímu úřadu, který
zajišťuje pravidelné sekání trávy.
A už je tu čas na školní
výlety – prvňáci shlédli loutkové
představení
oblíbeného
litoměřického loutkoherce Sváti a
jeho Dividla, druháci se vypravili
do Úštěcké šatlavy.
Do Opárenského údolí se vydali společně třeťáci
a čtvrťáci. Z Litoměřic se svezli výletním vláčkem do
Velkých
Žernosek
k Labi, dále přívozem
přes řeku a odtamtud
pěšky vyšli příjemnou
lesní
cestou
k
Černodolskému mlýnu.
Po cestě si děti
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vyzkoušely přírodní hřiště a zařádily v parku. Vyvětrali
také pláštěnky - to když je těsně před cílem zastihl
vydatný liják. Děti to nevzdaly, protože je v
Černodolském mlýně čekal výborný oběd.
Na turistiku vsadili i páťáci, šesťáci a sedmáci.
Po vyslechnutí předpovědi počasí se vyzbrojili
pláštěnkami a „dobyli“ Helfengurg u Úštěka.
Osmáci vyrazili na Děčínsko. Nejprve prošli část
historického Děčína (budova bývalého pivovaru, ovčí
můstek, evangelický kostel). Další část výletu byla na
Pastýřskou stěnu, kde se rozhlédli z několika vyhlídek a
viděli Děčín z různých pohledů. Poslední část strávili v
ZOO v části rajské ostrovy. Zde je umístěna zajímavá
expozice tropických zvířat, jako jsou rybičky, pavouci,
plazi – hadi, leguáni, agamy atd.
Deváťáci se vydali na výlet do skalního města v
oblasti Tiských stěn,
které jsou unikátní
přírodní památkou.
Vynaložená námaha
stála určitě za to,
protože žáci mohli
obdivovat překrásné
přírodní
scenérie,
které
vytvořila
příroda před miliony let.
A než jsme se nadáli, je tu opět konec školního
roku a s ním loučení s těmi, kteří v září usednou do lavic
ve středních školách. Rozloučení s deváťáky se konalo
tradičně v prostorách zámku Ploskovice a tradiční byl i
program ceremoniálu –
poděkování rodičům a
učitelům,
předání
svých titulů mladším
žákům a školní vlajky
osmákům,
krátké
vystoupení (písně), to
vše
doplněno
prezentací fotografií, které dokumentovaly celou
devítiletou školní docházku každého žáka. Nakonec
převzali deváťáci od ředitelky školy a třídního učitele
pamětní list a poslední vysvědčení. Všichni byli naměkko
a slzička ukápla i některým, od nichž bychom nečekali, že
pro ně bude loučení tak těžké. K nostalgické atmosféře
přispěl svou upřímnou řečí také třídní učitel pan Kubů.
Z jeho slov bylo patrné, že mu i přes všechny ty
zapomenuté úkoly, nevypočítané příklady a rozbité
rámečky na školní řád jeho žáci přirostli k srdci.
Ale konec nostalgie, přeji všem krásné prázdniny.
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ŠIPKOVÝ KLUB
HROZEN
PLOSKOVICE
Šipkařská sezóna 2014/2015 již skončila, a tak nezbývá
než shrnout výsledky a vize do budoucna.
Tři týmy ploskovického Hroznu dobojovali v sezóně
poslední a budou se prát o svá
místa i v té následující, ale několik
změn nás přece jen čeká.
Tým Hrozen Ploskovice A hrál v
uplynulé sezóně 1. ligu, ale
vzhledem k výslednému 8. místu v
žebříčku, bohužel sestupuje do ligy druhé. Statisticky
nejúspěšnějším hráčem tohoto týmu byl Livin Pečený.
Velice úspěšný a mladý tým B si zahrál v poslední sezóně
extraligu a splnil tím tak své předem stanovené cíle. Poté,
co tým opustil nejúspěšnější hráč Jiří Hájek, jehož cesta
vedla na vyšší úroveň – do republikového týmu
Třebenice, se hráči museli potýkat s různými aspekty,
jako je příchod nových hráčů, sehrání se s nimi a
podobně. Extraligovou pozici se tedy udržet nepodařilo, a
tak bude „Béčko“ příští sezónu opět bojovat v lize první.
Nejúspěšnějším hráčem ve statistikách utkání byl Simon
Zábranský.
Co se týče ploskovického
týmu C, ten postupuje pro
příští rok do 1. ligy, rovnou z
druhé příčky v žebříčku a
dosáhl
tak
nejlepších
výsledků v klubu. Nejúspěšnějším
hráčem týmu byl Tomáš Hájek,
jehož cesta také míří z Ploskovic, a
tak společně s Jirkou Hájkem
dokazují, že ploskovický klub
vychovává hráče pro vyšší úrovně.
Jsme na oba velice pyšní a přejeme
jim mnoho úspěchů ve vyšších
soutěžích, protože to zkrátka vždy
budou „naši kluci“.
Tomáš Hájek se také společně s dalšími hráči Hroznu –
Martinou
Valešovou
a
Davidem Staškem zúčastnil
letošního mistrovství Evropy,
které
se
odehrálo
v
Chorvatsku a pro hráče je
bezpochyby
velkou
zkušeností.
Od příští sezóny také na našem klubu vznikne místo pro
hraní tzv. ostrých šipek a jejich příznivci jsou tedy vřele
vítáni, stejně jako všichni ostatní, kteří mají rádi dobrou
zábavu. Začínáme opět v září 2015.
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JUBILEA
Jménem zastupitelstva obce
gratulujeme
všem,
kteří
oslavili významná životní
jubilea:
Jaromír
Dvořák,
Zdeněk
Gerlický,
Milan
Resutík, Libuše Valentová,
Marie Hájková, ing. Miloš
Štolc. Všem přejeme především mnoho zdraví, štěstí,
lásky, spokojenosti a životního elánu do dalších let
….

OBECNÍ ÚŘAD
PLOSKOVICE
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
- Litoměřice – domov můj – 330,- Kč
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.
letecké snímky obce i místních částí – 240,- Kč/ks
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.
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Kosmetické služby – na objednávku, Gabriela Drtinová,
tel.: 728871865
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
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