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ÚVOD
Vážení občané a čtenáři našeho čtvrtletníku,
rok se s rokem sešel a máme tu opět konec roku. Letošní
rok patřil bezesporu mezi ty úspěšnější, kdy se nám
podařilo na dotacích získat více jak 6,5 mil. Kč.
Nejdůležitější bylo dokončení vodovodu pro místní část
Vinné a jeho uvedení do provozu.
Po povodních 2014 se nám podařilo díky dotacím opravit
poničené
místní
komunikace
v Těchobuzicích
a v Ploskovicích. Po několikaletém jednání se správcem
komunikace
III.
třídy
mezi
Těchobuzicemi
a Ploskovicemi jsme docílili její celkové rekonstrukce,
včetně průtahu obcí v Těchobuzicích.
Z programu na záchranu a obnovu památek byla opravena
kaplička v Maškovicích. Ještě zbývá provést opravy
uvnitř a vrátit původní vybavení, na které necháme
zpracovat znalecký posudek. Bohužel nám nebyla
schválena dotace na opravu Božích muk ve Vinném.
Uvidíme, jak budeme úspěšní v příštím roce.
21. 12. 2015 byla podána žádost o dotaci na výstavbu
mateřské školy a jednáme o dalších možných dotacích.
Uvidíme,co se podaří.V souvislosti s novým zákonem o
odpadech jsme byli nuceni řešit třídění odpadu, včetně
biologicky rozložitelného. Ve všech místních částech
bude možnost odkládat biologicky rozložitelný odpad do
menších kontejnerů. Vše jsme pořídili z dotace, bohužel
nám vyškrtli malotraktor na svoz. Toto budeme dále řešit.
O založení jednotky sboru dobrovolných hasičů jsem
občany informovala. Uskutečnila se první schůzka a ne
všichni, kteří měli zájem, se k členství přihlásili. Obracím
se proto na občany s výzvou ať se přihlásí, abychom
mohli jednotku založit. Na jejím financování se budou
podílet sousední obce.
Je řada dalších nápadů, jak rozvíjet obec, ale tak jako vše,
i toto záleží na financích a možnostech dotací.

Místní části Vinné a Starý Mlýnec letos oslavily 900 let
první zmínky v zakladatelské listině Kladrubského
kláštera.Toto výročí jsme si připomněli 18. 7. 2015
výstavou na Státním zámku v Ploskovicích a vydáním
malé publikace.
Na státním zámku proběhlo v průběhu roku několik akcí:
velikonoční a vánoční výstava Klubu šikovných rukou,
vítání občánků a již tradiční výstava „Ploskovické
jablko“, kterou navštívil zástupce kraje a starosta města
Litoměřice. Poslední akcí byl již tradiční vánoční koncert
sboru Cantica Bohemica.
Obec ve spolupráci s Klubem šikovných rukou dále
uskutečnila akce pro občany: maškarní karneval pro děti,
oslava MDŽ, koledy u rozsvíceného vánočního stromku,
mikulášská nadílka a předvánoční posezení s důchodci
s hudebním doprovodem heligonek.
Na závěr bych ráda upozornila občany,aby si všimli, jak
vypadá Ploskovické nádraží v novém kabátě. Budova
přímo září novotou a stává se tak další historicky
zajímavou stavbou v našem okolí.
starostka Věra Petrů
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Číslo 52

Vydává Obec Ploskovice

OBECNÍ
ZASTUPITELSTVO
Usnesení
z 11. veřejného zasedání ZO Ploskovice,
ze dne 26. 10. 2015
Usnesení č. 1/11Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje návrhovou
komisi ve složení: Mgr. Zuzana Hrdličková, František
Kuchař
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/11Z/2015 bylo schváleno.
Usnesení č. 2/11Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje ověřovatele
zápisu ve složení: ing. Jana Váchová Toniniová,
Mgr. Aleš Borský
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/11Z/2015 bylo schváleno.
Usnesení č. 3/11Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje program
11. zasedání ZO Ploskovice s vypuštěním bodu 14.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/11Z/2015 bylo schváleno.
Usnesení č. 4/11Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje kontrolu plnění
usnesení 10. veřejného zasedání ZO Ploskovice.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/11Z/2015 bylo schváleno.
Usnesení č. 5/11Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice bere na vědomí zprávu
o činnosti zastupitelstva a stavu stavebních prací v obci
do 26. 10. 2015.

Usnesení č. 6/11Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje budoucí prodej
stavby „Ploskovice, Vinné – vodovod“ společně
s předloženou smluvní dokumentací, která obsahuje
Smlouvu o budoucí kupní smlouvě, Smlouvu o budoucí
smlouvě o peněžitém příplatku mimo základní kapitál a to
včetně příloh a pověřuje starostu podpisem těchto smluv.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/11Z/2015 bylo schváleno.
Usnesení č. 7/11Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje přijetí daru od
Mikroregionu České středohoří (dárce) - vysílací a řídící
pracoviště místního rozhlasu (inv. č. 103-006002) a
zmocňuje starostku k podpisu darovací smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/11Z/2015 bylo schváleno.
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Usnesení č. 8/11Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje přijetí daru od
Mikroregionu České středohoří (dárce) – tiskárna
LaserJet 1015 (inv. č. 102-004007), počítač HAL3000
aSilver s tiskárnou a příslušenstvím (inv. č. 102-004026)
a zmocňuje starostku k podpisu darovací smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8/11Z/2015 bylo schváleno.
Usnesení č. 9/11Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje přijetí daru
od Mikroregionu České středohoří (dárce) – autobusová
čekárna Maškovice (inv. č. 101-001001), autobusová
čekárna Těchobuzice (inv. č. 101-001002), autobusová
čekárna Vinné (inv. č. 101-001003) a zmocňuje starostku
k podpisu darovací smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9/11Z/2015 bylo schváleno.
Usnesení č. 10/11Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice souhlasí s provedením
úhrady za pozemky p.p.č. 197/21, 197/22 a 197/23
do 30. 11. 2015.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10/11Z/2015 bylo schváleno.
Usnesení č. 11/11Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje prodloužení
nájemních smluv stávajícímu nájemníkovi bytu č. 101
v bytovém domě Ploskovice čp. 50 od 1. 11. 2015
do 31. 10. 2017.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11/11Z/2015 bylo schváleno.
Usnesení č. 12/11Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje prodloužení
nájemních smluv stávajícím nájemníkům bytů č. 202 a
203 v objektu Ploskovice čp. 2 od 1. 11. 2015 do 31. 10.
2017.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12/11Z/2015 bylo schváleno.
Usnesení č. 13/11Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje Dodatek č. 2
ke SoD ze dne 11. 3. 2015 s ing. Alexandrou Vrbovou
a zmocňuje starostku k jeho podpisu.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 13/11Z/2015 bylo schváleno.
Usnesení č. 14/11Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice
schvaluje uzavření
nájemní smlouvy na byt č. 116 v bytovém domě
Ploskovice čp. 50 s paní Veronikou Stoklasovou na dobu
určitou od 1. 11. 2015 do 31. 10. 2016.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 14/11Z/2015 bylo schváleno.
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Usnesení č. 15/11Z/2015:

Vydává Obec Ploskovice
V Ploskovicích 28.12. 2015
Usnesení č. 24/11Z/2015:

Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje Rozpočtové
opatření č. 6/2015.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 15/11Z/2015 bylo schváleno.
Usnesení č. 16/11Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje Interní směrnici
pro schvalování a rozhodování zadavatele při
administraci veřejných zakázek.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 16/11Z/2015 bylo schváleno.
Usnesení č. 17/11Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje Interní směrnici
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 17/11Z/2015 bylo schváleno.
Usnesení č. 18/11Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje Příkazní
smlouvu s Mgr. Bc. Milanem Konečným pro zadání a
administraci veřejné zakázky s názvem „Výběr
technického dozoru stavby MŠ Ploskovice“.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 18/11Z/2015 bylo schváleno.
Usnesení č. 19/11Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje Příkazní
smlouvu s Mgr. Bc. Milanem Konečným pro zadání a
administraci veřejné zakázky s názvem „Výběr
zhotovitele stavby MŠ Ploskovice“.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 19/11Z/2015 bylo schváleno.
Usnesení č. 20/11Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje pronájem
pozemku p.p.č. 31 v k.ú. Těchobuzice o výměře 162 m2
p. Jánu Pištějovi za cenu 5,- Kč/m2/rok včetně platné
sazby DPH na dobu neurčitou s 3-měsíční výpovědní
lhůtou a zmocňuje starostku k podpisu nájemní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 20/11Z/2015 bylo schváleno
Usnesení č. 21/11Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje přidělení
vyznačených stromů k samotěžbě na lesních pozemcích
v k.ú. Vinné pí Ivaně Šnajdrové.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 21/11Z/2015 bylo schváleno
Usnesení č. 22/11Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice bere na vědomí současnou
situaci p. Pousteckého.

Usnesení č. 23/11Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice bere na vědomí nabídku
fotopasti, která byla obci bezplatně zapůjčena na 14 dní.

Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje pacht části
pozemku p.p.č. 213/4 v k.ú. Ploskovice o výměře 1808
m2 p. Josefu Novotnému od 1. 11. 2015 za cenu 0,30
Kč/m2/rok včetně platné sazby DPH na dobu neurčitou
s 3-měsíční výpovědní lhůtou a zmocňuje starostku
k podpisu nájemní/pachtovní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 24/11Z/2015 bylo schváleno
Usnesení č. 25/11Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje Smlouvu o
poskytnutí investiční dotace z Fondu Ústeckého kraje
k realizaci projektu „Pomník zakladatelům ovocnářství na
Ploskovicku“ č. 15/SML2458 a zmocňuje starostku
k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 25/11Z/2015 bylo schváleno
Usnesení č. 26/11Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice neschvaluje poskytnutí
příspěvku na příručku „První pomoc není věda“.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 26/11Z/2015 bylo schváleno
Usnesení č. 27/11Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice neschvaluje pořádání akcí
pro ženy dle nabídky ing. Voborníkové.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 27/11Z/2015 bylo schváleno
Usnesení č. 28/11Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje uzavření smluv
na dodávku plynu a elektrické energie se společností ČEZ
Prodej s.r.o. od 1. 1. 2016 na 3 roky a zmocňuje starostku
obce k podpisu příslušných smluv.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 28/11Z/2015 bylo schváleno
Usnesení č. 29/11Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje zpracování
Projektu zařízení školky nábytkem ing. arch. Myslivcem
za cenu 35.000,- Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 29/11Z/2015 bylo schváleno
Usnesení
z 12. veřejného zasedání ZO Ploskovice,
ze dne 11. 11. 2015
Usnesení č. 1/12Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje návrhovou
komisi ve složení: Mgr. Aleš Borský, Milan Januška
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/12Z/2015 bylo schváleno.
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Usnesení č. 2/12Z/2015:

Vydává Obec Ploskovice
V Ploskovicích 28.12. 2015
Usnesení č. 9/12Z/2015 bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje ověřovatele
zápisu ve složení: Libor Konvalinka, Mgr. Zuzana
Hrdličková
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10/12Z/2015:

Usnesení č. 3/12Z/2015:

Zastupitelstvo obce Ploskovice o zřízení bezúplatné
služebnosti inženýrské sítě (vodovodní přípojka) na
pozemku p.p.č. 856/1 v k.ú. Vinné s manž. Poblovými a
zmocňuje starostku obce k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje program 12.
zasedání ZO Ploskovice.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11/12Z/2015:

Usnesení č. 2/12Z/2015 bylo schváleno.

Usnesení č. 10/12Z/2015 bylo schváleno.

Usnesení č. 4/12Z/2015:

Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje Rozpočtové
provizorium pro rok 2016.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje kontrolu plnění
usnesení 11. veřejného zasedání ZO Ploskovice.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12/12Z/2015:

Usnesení č. 3/12Z/2015 bylo schváleno.

Usnesení č. 4/12Z/2015 bylo schváleno.
Usnesení č. 5/12Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice bere na vědomí zprávu
o činnosti zastupitelstva a stavu stavebních prací v obci
do 11. 11. 2015.

Usnesení č. 6/12Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje Smlouvu
č. 15233634 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci OPŽP, Prioritní osa 4 –
Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých
ekologických zátěží (FS), oblast podpory 4.1 –
Zkvalitnění nakládání s odpady a zmocňuje starostku
obce k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/12Z/2015 bylo schváleno.
Usnesení č. 7/12Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje podání žádosti
o bezúplatný převod pozemku p.p.č. 86 v k.ú. Ploskovice
z majetku Ústeckého kraje do majetku Obce Ploskovice.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/12Z/2015 bylo schváleno.
Usnesení č. 8/12Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje Smlouvu
o zřízení služebnosti inženýrské sítě (vodovodní přípojka)
na pozemku p.p.č. 332/6 v k.ú. Vinné s panem
Františkem Laškem s jednorázovou úhradou ve výši
2.045,- Kč a zmocňuje starostku obce k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8/12Z/2015 bylo schváleno.
Usnesení č. 9/12Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice Smlouvu o zřízení
služebnosti inženýrské sítě (vodovodní přípojka) na
pozemcích p.p.č. 332/7 a p.p.č. 859 v k.ú. Vinné s manž.
Gerlickými s jednorázovou úhradou ve výši 609,- Kč a
zmocňuje starostku obce k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11/12Z/2015 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Ploskovice Příkaz č. 1/2015
k inventarizaci majetku a závazků Obce Ploskovice
k 31. 12. 2015.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12/12Z/2015 bylo schváleno.
Usnesení č. 13/12Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice ukládá starostce obce
prověřit stav objektu Ploskovice čp. 55 a případně jednat
o jeho koupi za cenu do 900.000,- Kč
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 13/12Z/2015 bylo schváleno.
Usnesení č. 14/12Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje přijetí daru od
Obce Býčkovice a zmocňuje starostku k podpisu darovací
smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 14/12Z/2015 bylo schváleno.
Usnesení č. 15/12Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice bere na vědomí dopis
Obce Býčkovice.

Usnesení č. 16/12Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje uzavření
nájemní smlouvy na byt v objektu Ploskovice čp. 17, na
dobu neurčitou s 2-měsíční výpovědní lhůtou, od 1. 11.
2015 s p. Jaroslavem Pousteckým, měsíční nájem ve výši
1,- Kč/m2 včetně platné sazby DPH.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 16/12Z/2015 bylo schváleno.
Usnesení č. 17/12Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje vyjmutí
pozemků p.p.č. 298/1, 298/2, 298/3 a 298/4
v k.ú. Ploskovice ze zemědělského půdního fondu.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 17/12Z/2015 bylo schváleno.
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ODPADY
Zimní svoz komunálního odpadu byl zahájen
28. 9. 2015, svoz 1 krát týdně, svozovým dnem je
PONDĚLÍ.
Platnost lístků na svoz komunálního odpadu 2015
Lístky pro svoz komunálního odpadu pro rok 2015 platí
i po skončení kalendářního roku 2015, do jejich
spotřebování, vyměňovány nebudou. V roce 2016 budou
prodávány lístky s označením 2016.
Cena se pro rok 2016 nemění (55,- Kč/lístek nebo pytel
na svoz komunálního odpadu).
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 areálu bývalého statku 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.

ZŠ PLOSKOVICE
Počasí zatím zimu moc nepřipomíná, a tak se v našem
popisu uplynulého období bez problémů můžeme vrátit
do podzimního času a
připomenout si, co všechno
se dělo ve škole při
vyučování i mimo něj.
Podzim
byl
ve
znamení práce na dvou
evropských projektech:

V Ploskovicích 28.12. 2015

Projekt Podporujeme technické dovednosti v ZŠ
Ploskovice nám umožnil nově vybavit školní dílnu.
Z původního vybavení zde zůstala jen historická vitrína,
která dodává dílně atmosféru „staré školy“. Pracovní
stoly, nářadí i úložné prostory jsou nové a moderní. Vše
zajistil pan učitel Kubů, který v obnovené dílně
samozřejmě hned také zahájil výuku. Žáci pracují zatím
zejména se dřevem, méně také s kovem a plasty. Jejich
pokusy o výrobu drobných předmětů (krabička na křídy,
hlavolamy, hrací kostky) se vesměs povedly, žáky práce
bavila i proto, že za sebou viděly hmatatelný výsledek
v podobě výrobku. Po školní zahradě, kterou jsme pro
výuku obnovili v předchozích letech je tak školní dílna
dalším příspěvkem k rozvíjení manuální zručnosti a
praktických dovedností, které se každému člověku hodí –
když ne pro budoucí profesi, tak jistě pro běžný chod
domácnosti.
Díky
druhému projektu Podpora čtenářství
v ZŠ Ploskovice jsme
nakoupili
stovky nových knih
a s potěšením jsme
zjistili, že čtení ještě není pro děti zcela ztracenou věcí –
dnešní knihy umějí zaujmout i čtenáře na 2. stupni –
podobností osudů hrdinů s jejich vlastními, humorem,
dobrodružstvím i ilustracemi. Kromě knih značně zvýší
knižní fond školy také zakoupené elektronické čtečky.
Podporou čtenářství jsme se zabývali již v předchozím
školním roce (revitalizace školní knihovny, otevření
knihobudky) a chceme v tom dále pokračovat. V rámci
projektu začal pracovat čtenářský klub, který vedou paní
učitelky Hana Průšová a Martina Mačajová. Práci
s novými knihami do výuky zařadily všechny vyučující
českého jazyka od 2. do 9. ročníku.
Ještě než mělo nastat
zimní
počasí,
proběhly
poslední sportovní soutěže
konané venku – pro nás
zejména Běh zámeckým
parkem v Ploskovicích, a to
jeho 23. ročník. Zúčastnilo se
ho 161 závodníků ze 14 škol
celého okresu. Z naší školy startovalo 15 borců, z nichž
nejlepší skončil na 8. místě Radek Polák. Ostatní se
umístili většinou ve druhé desítce, což je při počtech
okolo 40 startujících v jednotlivých závodech pěkné
umístění. Závod proběhl hladce i díky organizátorům –
v podstatě všem zaměstnancům
školy – kteří jako každoročně
celou akci pečlivě připravili.
Odpoledne
před
podzimními prázdninami jsme
si
zpříjemnili
společným
setkáním dětí, rodičů a učitelů
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na školní zahradě. Zájemci si mohli podle své fantazie a
zručnosti vyřezat dýně, které nám na zahradě vyrostly
nebo nám je darovali ochotní rodiče a občané. Všem
děkujeme.
Práce šla dětem od ruky
a po setmění se zahrada rozzářila
strašidelnými i usměvavými
obličeji. Děti se zabavily i v
několika dalších tvůrčích dílnách,
které pro ně učitelé připravili. A
protože při práci a zábavě
vyhládne, tak postupně ubýval vynikající jablkový štrúdl,
který upekla děvčata z 8. a 9. třídy s paní vychovatelkou
Hrdličkovou. Kluci zase připravili dřevo na oheň. Všichni
se tak mohli ohřát a opéct si buřty. Odměny se dočkaly
děti, které přišly v maskách strašidel. Ze svítících
náramků měly radost a ve tmě bylo alespoň vidět, kde ty
neřízené střely poletují.
Výuku jsme doplnili
několika
osvědčenými
představeními – přivítali jsme
Divadélko Hradec, tentokrát s
novým programem Písnička pro
draka aneb Jak se vaří pohádka
pro první stupeň a Divadlo
nekouše! aneb Živelný průvodce divadelními žánry pro
druhý stupeň. Užili jsme si spoustu legrace, ale zároveň
jsme se také dověděli mnoho nových informací o tom, jak
se tvoří pohádka a jak se vyvíjelo divadlo.
S vývojem
moderní
populární
hudby nás seznámil pořad Hudební
škatulky. Pan Milan Parnahaj z Karlových
Varů nám představil žánry moderní
populární hudby - reggae, hip hop, pop a blues.
Představení bylo velmi vtipné a zajímavé. Mohli jsme si
dokonce řadu písní a skladeb společně zahrát a zazpívat.
V páté třídě proběhl výchovný program Ználek,
který měl dětem ukázat možnosti řešení různých
problémů, ať už s učením nebo například se vztahy mezi
kamarády. Děti se seznámily se Ználkem a snažily se ho v
sobě objevit. Ználek totiž zná lék na jejich problémy a
pomáhá jim s rozhodováním. Děti také pomáhaly dívce
Jarmile s jejími problémy a seznámily se s pojmem
emoce. Zjistily, jak jim emoce mohou pomáhat, ale jak
jim mohou i škodit.
Osmáci a deváťáci
navštívili představení Baletu
Praha junior a žáků ZUŠ
Litoměřice v Divadle Karla
Hynka
Máchy.
Program
nazvaný Stvoření tance seznámil žáky s různými druhy
tance, měli jsme možnost poznat klasický i moderní balet.
Jednotlivá čísla byla choreograficky velmi různorodá.
Obdivovali jsme umění mladých tanečníků a tanečnic,
kteří si některá čísla i sami sestavili.
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Po sedmé třídě se i třeťáci a čtvrťáci
vypravili do Ústí nad Labem, kde
v muzeu navštívili hned na dvě
výstavy najednou: Staré pověsti české
a Made in Lego. Na té první získaly
děti mnoho nových poznatků, které se
jim budou hodit ve výuce vlastivědy a
prvouky. Na druhé pak shlédly
neuvěřitelné
stavby
ze
známé
stavebnice a u velkého hracího stolu si samy stavěly
podle fantazie. Paní učitelky si pochvalovaly vzorné
chování dětí a slíbily, že to nebyla poslední výprava za
poznáním.
Jako každoročně již také začala výuka bruslení na
litoměřickém zimním stadionu, kam jezdíme cca dvakrát
do měsíce. Svůj plavecký kurs
o deseti lekcích dokončili žáci
3. a 4. ročníku. Výuku plavání
jako škola podporujeme a i
v době, kdy ji některé školy
z finančních důvodů zrušily, ji
hradíme, žáci platí pouze
dopravu.
Samostatný den mezi víkendem a státním
svátkem 17. listopadu jsme využili pro zorganizování
zeměpisné soutěže pro žáky 2.
stupně. Odpadl tak problém
s tím, že se děti v takovýto den
(po víkendu a před volnem)
hůře soustředí, neboť forma
soutěže pro ně byla motivační
a úkoly zábavné. Připravil je
pan učitel Nový a vsadil při
tom na některé oblíbené formáty v elektronickém
zpracování – např. odkrývání obrázků nebo pexeso. Ač se
jeví, že pro žáky 2. stupně je již pexeso přežité,
přiřazování vodních nádrží k řekám, na kterých leží, dalo
zabrat všem a formou pexesa je bavilo. Žáci vyhledávali
informace v mapách i ve své paměti a odpoledne byly
soutěže vědomostní doplněny krátkými sportovně
dovednostními úkoly.
Nejdále se za poznáním a zkouškou vlastních
vědomostí a dovedností vypravilo tříčlenné družstvo
deváťáků, kteří s panem učitelem Novým zamířili do
Litvínova na další ročník vědomostně sportovní soutěže
Choroš. 14. místo našeho týmu (Ondra Hula, Míla Samec
a Daniela Andrlová) je při účasti 38 družstev pěkným
úspěchem.
Před Vánoci školáci
vystoupili
při
různých
příležitostech: Deváťáci se
pro děti v obou třídách MŠ
převlékly do mikulášského
kostýmu, dost bylo i čertů a
andělů.
Pěvecký
sbor
zazpíval při rozsvícení stromečku v Ploskovicích a
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Chudoslavicích, prvňáčci a druháci pak v Třebušíně, děti
předvedou své vystoupení také seniorům v některých
obcích a v třebušínském kostele. Vyvrcholením
předvánočních akcí bude vystoupení pro spolužáky
a rodiče přímo ve škole před odchodem na prázdniny.
Kromě pěveckého sboru zahrají nastudované divadelní
představení žáci 3. a 4. třídy, proběhnou třídní vánoční
besídky a deváťáci chystají pro své mladší spolužáky
zábavnou předvánoční diskotéku se soutěžemi.
V předvánočním čase si také řada tříd
naplánovala krátkou návštěvu
Litoměřic – svůj výlet už
zrealizovali páťáci, kterým pan
učitel Kubů připravil pestrý
program. Nejprve se podívali do
podzemí, kde se nachází
expozice „Důl Richard v
proměnách času“. Odtud následoval výstup na věž Kalich
a pohled na náměstí s vánočním stromem z výšky.
Výhledy do dálky sice zkazila mlha, ale zážitky z výletu
doplnila prohlídka výstavy obrázků Josefa Lady v
Severočeské galerii výtvarného
umění. Některé další třídy
uskuteční své výlety v pondělí
21. 12. Z důvodu nezájmu
jsme zrušili plánovaný výjezd
do Drážďan, kde jsme si chtěli
prohlédnout Muzeum hygieny
a navštívit vánoční trhy.
Teď už tu ale Vánoce jsou opravdu cobydup, a
tak se před odchodem na prázdniny projděme po třídách,
v nichž si žáci sami vytvořili vánoční výzdobu. V mnoha
to opravdu dýchá vánoční atmosférou - voní stromečky,
svítí svíčky, létají andělé… A tak přejeme všem krásné
Vánoce a jen to nejlepší do roku 2016. 
Mgr. Miroslava Melicharová

JUBILEA
Jménem zastupitelstva obce
gratulujeme všem, kteří oslavili
a do konce roku oslaví
významná
životní
jubilea:
Lokajová Věra, Vincíbrová
Marta,
Janušková
Anna,
Valentová Ludmila, Štolcová
Eva, Slaninka Milan, Andrle
Václav, Motyčka Vladimír a Sedláková Mária. Všem
přejeme především mnoho zdraví, štěstí, lásky,
spokojenosti a životního elánu do dalších let ….

V Ploskovicích 28.12. 2015

OBECNÍ ÚŘAD
PLOSKOVICE
Služba pro občany – mobilní rozhlas
Věnujte prosím pozornost formuláři připojenému
k tomuto vydání, v případě Vašeho zájmu bude tato
služba dostupná od února 2016.
Kotlíková dotace Ústeckého kraje
Dne 17.12.2015 byla vyhlášena první výzva k dotačnímu
programu „Kotlíková dotace“ Ústeckého kraje. Podrobné
informace k programu je možné získat na webu
Ústeckého kraje http://kr-ustecky.cz/kotlikovedotace
Informace – novela zákona o evidenci obyvatel
Od 1. 1. 2016 nás čeká několik změn, které přinese
novela zákona o evidenci obyvatel, občanských
průkazech a cestovních dokladech. Tyto změna jsou
zveřejněny na úřední desce a na webových stránkách
v odkazu informace pro občany.
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. a III. – 400,- Kč/ks
- Ploskovice 950 let - 220,- Kč/ks
- 900 let obcí Vinné a Starý Mlýnec – 240,- Kč/ks
- Litoměřicko na starých pohlednicích – 320,- 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
- Jiří Ryvola – Litoměřice II. – 160,- Kč/ks
- Z Litoměřic po proudu Labe – 400,- Kč/ks
mince – Ploskovice 950 let
- mosazná – 100,- Kč/ks
- měděná – 90,- Kč/ks
- cínová – 120,- Kč/ks
- dvoubarevná – 120,- Kč/ks (2 druhy)
turistická nálepka
- č. 291 Zámek Ploskovice – 8,- Kč/ks
Nabízíme i otisk turistického razítka.
letecké snímky obce i místních částí – 240,- Kč/ks
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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
Kadeřnictví – na objednávku, Andrea Jendruščáková,
tel.: 606863273
Místní knihovna – každé pondělí od 16:00 do 18:00
hodin.

Provozní doba OÚ – prosinec 2015
23.12.2015
24.- 26.12.2015
28.- 29.12.2015
30.- 31.12.2015

ZAVŘENO - DOVOLENÁ
VÁNOČNÍ SVÁTKY
BĚŽNÁ PROVOZNÍ DOBA
ZAVŘENO - DOVOLENÁ

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

Přejeme všem do nového roku 2016
hlavně zdraví a štěstí.
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