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Územní samospráva obcí Ploskovice, Maškovice, Těchobuzice, Vinné, Starý Mlýnec
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neprodejné – výtisk ZDARMA

ÚVOD
Vážení čtenáři,
zima či nezima ukončila svoji vládu
i kalendářně a jarní kytičky nám
neomylně ohlásily, že jaro je opravdu tady. Jsme
v CHKO České středohoří a kdo chce vidět louky
poseté rozkvetlými bledulemi nad Vinnou, má
nejvyšší čas.
Jaro s sebou přináší řadu prací – úklid po zimní
údržbě, zahájení výsadby zeleně a její pravidelnou
údržbu. Jsme rádi, že jsme v loňském roce
prodloužili smlouvu s úřadem práce na pracovníky
VPP a tím vyřešili zimní údržbu chodníků a místních
cest a zajištění nutných prací pro letošní rok. Teď se
chceme především zaměřit na shromažďování
čistého bioodpadu, jak od obce, tak i od občanů.
Jedná se především o to, aby v zeleném odpadu
nebyl směsný odpad a větve byly odkládány zvlášť
ke štěpkování. Prostor pro odkládání bioodpadu je
nutné upravit, což v průběhu mokré zimy nebylo
možné. O všech záměrech a místech budete včas
informováni. Zastupitelstvo obce schválilo koupi
nového traktoru, takže bude možný i svoz.
V zimě se podařilo provést vyčištění obecních cest
od náletových dřevin a geodeticky je vytýčit.
Z dotací plánujeme osázení dřevin podél cest.
Velice úspěšná byla i Tříkrálová sbírka (9.1.2016),
která přispěla částkou 3.572,- Kč na Hospic
v Litoměřicích, což je dosud největší úspěch.
Přes zimu akademický sochař L. Pisklák pracoval na
pomníku na počest zakladatelům ovocnářství na
ploskovicku. Bude dokončen a umístěn do konce
dubna. 7. května by mělo být slavnostní odhalení
u příležitosti Slavnosti květů.

Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří
pomáhají obci s údržbou zeleně a okolí svých
domovů, v Těchobuzicích především ženám
důchodkyním a v Ploskovicích všem, kteří udržují
plochy okolo bytových domů.
Celé první čtvrtletí letošního roku se věnujeme,
kromě
běžných
provozních
záležitostí,
i odstraňování zjištěných závad při revizích. Právě
jsme dokončili opravy na budově obecního úřadu,
kde bylo nutné kromě přemístění TV antény i opravit
komín.
Rádi bychom zrealizovali dlouho slibované
chodníky, to však závisí na soukromém vlastníkovi.
Čeká nás vybudování komunikace a sítí k výstavbě
nových rodinných domů, oprava severovýchodní
strany budovy obecního úřadu, oprava Božích muk
ve Vinném, oprava interiéru kapličky v Maškovicích
a další úkoly, na které se snažíme získat dotace.
Momentálně zakládáme jednotku dobrovolných
hasičů společně pro Žitenice a Býčkovice (zákonná
povinnost obce). A to není poslední věc, se kterou se
musíme vypořádat.
Přeji všem klidné a pohodové prožití svátků jara.
.
starostka Věra Petrů
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Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/13Z/2015 bylo schváleno.

OBECNÍ
ZASTUPITELSTVO
Usnesení z 13. veřejného zasedání ZO Ploskovice,
ze dne 21. 12. 2015
Usnesení č. 1/13Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje návrhovou
komisi ve složení: Mgr. Zuzana Hrdličková,František
Kuchař
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1/13Z/2015 bylo schváleno.
Usnesení č. 2/13Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje ověřovatele
zápisu ve složení: Libor Konvalinka, Mgr. Aleš Borský
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/13Z/2015 bylo schváleno.
Usnesení č. 3/13Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje program
13. zasedání ZO Ploskovice s doplněním bodů:
7A – Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č.
IP-12-4005573/VB/001
7B – Smlouva o zřízení věcného břemene – č. IP-124005326/001 LT
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/13Z/2015 bylo schváleno.
Usnesení č. 4/13Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje kontrolu plnění
usnesení 12. veřejného zasedání ZO Ploskovice.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4/13Z/2015 bylo schváleno.
Usnesení č. 5/13Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice bere na vědomí zprávu
o činnosti zastupitelstva a stavu stavebních prací v obci
do 21. 12. 2015.
Usnesení č. 6/13Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje Smlouvu
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
č. VI/3074/2015/LT a zmocňuje starostku obce k jejímu
podpisu.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6/13Z/2015 bylo schváleno.
Usnesení č. 7/13Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje Smlouvu
o budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemene
č.:IV-12-4013978/001 a zmocňuje starostku obce
k jejímu podpisu.

Usnesení č. 8/13Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje Smlouvu
o
zřízení
věcného
břemene
–
služebnosti
č. IP-12-4005573/VB/001 a zmocňuje starostku obce
k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8/13Z/2015 bylo schváleno.
Usnesení č. 9/13Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje Smlouvu
o zřízení věcného břemene č. IP-12-4005326/001 LT
a zmocňuje starostku obce k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9/13Z/2015 bylo schváleno.
Usnesení č. 10/13Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice bere na vědomí Smlouvu
o zpracování žádosti o dotaci a poskytování poradenských
služeb (program MMR, Podpora obnovy a rozvoje
venkova v roce 2016, dotační titul č. 5 – Podpora obnovy
místních komunikací.
Usnesení č. 11/13Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje Rozpočet
lesnických prací pro rok 2016.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 11/13Z/2015 bylo schváleno.
Usnesení č. 12/13Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje provedení
projektových a inženýrských prací na akci:
„Maškovice – VO“ – dle varianty č. 2.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 12/13Z/2015 bylo schváleno.
Usnesení č. 13/13Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje uzavření
Dohody o splátkách pro úhradu faktury 15-115-00031
s nájemníkem bytu č. 115 v bytovém domě Ploskovice
50, zahájení splácení 12/2015, výše splátek 1.000,- Kč,
splatnost poslední splátky 19. 8. 2016.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 13/13Z/2015 bylo schváleno.
Usnesení č. 14/13Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje koupi
nemovitosti Ploskovice č.p. 55 a uzavření Smlouvy
o rezervaci a o poskytnutí součinnosti s RSH – realitní
společností, a.s. a zmocňuje starostku obce k jejímu
podpisu.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 14/13Z/2015 bylo schváleno.
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Usnesení č. 15/13Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje záměr směny
pozemku p.č. 861/3 v k.ú.Vinné dle GP č. 178-65/2015.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 15/13Z/2015 bylo schváleno.

Usnesení č. 22/13Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje provedení
Rozpočtového opatření dle skutečností k 31. 12. 2015.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 22/13Z/2015 bylo schváleno.

Usnesení č. 16/13Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje prodej pozemku
p.p.č. 197/21 v k.ú. Ploskovice o výměře 860 m2 za cenu
200,- Kč/m2 včetně platné sazby DPH Janě Pečené a
Miroslavu Nádvorníkovi a zmocňuje starostku obce
k podpisu kupní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 1
(Petrů)
Usnesení č. 16/13Z/2015 bylo schváleno.

Usnesení č. 23/13Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje předložení
žádosti o podporu z dotačního titulu MŠMT – program
133310 Rozvoj výukových kapacit mateřských
a základních škol, pro projekt s názvem „Výstavba MŠ
Ploskovice“ a s následným spolufinancováním akce
ve výši 15% celkových nákladů projektu (4 094 945 Kč).
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 23/13Z/2015 bylo schváleno.

Usnesení č. 17/13Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje prodej pozemku
p.p.č. 197/22 v k.ú. Ploskovice o výměře 869 m2 za cenu
200,- Kč/m2 včetně platné sazby DPH Bc. Anetě Pečené
a Michalu Mačurovi
a zmocňuje starostku obce
k podpisu kupní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 1
(Petrů)
Usnesení č. 17/13Z/2015 bylo chváleno.

Usnesení č. 24/13Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje navýšení
provozních prostředků pro ZŠ a MŠ Ploskovice v roce
2015 o 153.000,- Kč
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 24/13Z/2015 bylo schváleno.

Usnesení č. 18/13Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje prodej pozemku
p.p.č. 197/23 v k.ú. Ploskovice o výměře 877 m2 za cenu
200,- Kč/m2 včetně platné sazby DPH manželům
Dvořákovým
a zmocňuje starostku obce k podpisu
kupní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 1
(Petrů)
Usnesení č. 18/13Z/2015 bylo schváleno.

Usnesení č. 25/13Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice rozhodlo neměnit
od 1. 1. 2016 výši odměn neuvolněných zastupitelů.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 25/13Z/2015 bylo schváleno.
Usnesení č. 26/13Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje prodejní cenu
publikace „Z Litoměřic po proudu Labe“ 400,- Kč včetně
platné sazby DPH.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 26/13Z/2015 bylo schváleno.

Usnesení č. 19/13Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje prodloužení
nájemní smlouvy stávajícímu nájemníkovi bytu č. 207
v bytovém domě Ploskovice čp.50 na dobu určitou od 1.
1. 2016 do 31. 12. 2017.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 19/13Z/2015 bylo schváleno.

Usnesení č. 27/13Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje úpravu
podmínky obsažené v bodu V. odstavci 2. kupní smlouvy
na pozemek p.p.č. 197/24, navýšení výšky obytného
podkroví z 7,5 m na 7,8 m do výšky hřebenu střechy.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 1
(Mgr. Hrdličková)
Usnesení č. 27/13Z/2015 bylo schváleno.

Usnesení č. 20/13Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje prodloužení
nájemní smlouvy stávajícím nájemníkům bytu č. 212
a 213 v bytovém domě Ploskovice čp.50 na dobu určitou
od 1. 2. 2016 do 31. 1. 2018.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 20/13Z/2015 bylo schváleno.

Usnesení č. 28/13Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje Rozpočtový
výhled Obce Ploskovice na období
od 1. 1. 2016
do 31. 12. 2019.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 28/13Z/2015 bylo schváleno.

Usnesení č. 21/13Z/2015:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje Rozpočtové
opatření č. 7/2015.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 21/13Z/2015 bylo schváleno.
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Usnesení z 14. veřejného zasedání ZO Ploskovice,
ze dne 15. 2. 2016
Usnesení č. 1/14Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje návrhovou
komisi ve složení: Libor Konvalinka, ing. Jana Váchová
Toniniová
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1/14Z/2016 bylo schváleno.
Usnesení č. 2/14Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje ověřovatele
zápisu ve složení: František Kuchař, Milan Januška
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/14Z/2016 bylo schváleno.
Usnesení č. 3/14Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje program
14. zasedání ZO Ploskovice s vypuštěním bodu
13 – Koupě nemovitosti Ploskovice čp. 55.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/14Z/2016 bylo schváleno.
Usnesení č. 4/14Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje kontrolu plnění
usnesení 13. veřejného zasedání ZO Ploskovice.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4/14Z/2016 bylo schváleno.
Usnesení č. 5/14Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice bere na vědomí zprávu
o činnosti zastupitelstva a stavu stavebních prací v obci
do 15. 2. 2016.
Usnesení č. 6/14Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje úhradu
fa č. 15300111 firmě Valbek, spol. s r.o. ve výši
71.753,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6/14Z/2016 bylo schváleno.
Usnesení č. 7/14Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice bere na vědomí Zprávu
z jednání finančního výboru ze dne 10. 2. 2016.
Usnesení č. 8/14Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje Rozpočtové
opatření č. 8/2015.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8/14Z/2016 bylo schváleno.
Usnesení č. 9/14Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje přebytkový
rozpočet obce Ploskovice pro rok 2016.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9/14Z/2016 bylo schváleno.

V Ploskovicích 22. 3. 2016

Usnesení č. 10/14Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje měsíční zálohy
ve výši 100.000,- Kč na neinvestiční náklady ZŠ a MŠ
Ploskovice, p.o. pro rok 2016.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 10/14Z/2016 bylo schváleno.
Usnesení č. 11/14Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje ZŠ a MŠ
Ploskovice, p.o. převod hospodářského výsledku za rok
2015 ve výši 939,56 Kč do rezervního fondu školy .
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 11/14Z/2016 bylo schváleno.
Usnesení č. 12/14Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje koupi
malotraktoru Belarus 320,4 s přední hydraulikou a čelním
vývodovým hřídelem dle cenové nabídky firmy
Agrotechnika Vaněk s.r.o.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 12/14Z/2016 bylo schváleno.
Usnesení č. 13/14Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje Dodatek č. 1
Rámcové smlouvy o poskytování poradenských služeb ze
dne 19. 8. 2015 s firmou Grand Help, s.r.o. a zmocňuje
starostku k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 13/14Z/2016 bylo schváleno.
Usnesení č. 14/14Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje prodej pozemku
p.p.č. 197/22 o výměře 869 m2 za cenu 200,- Kč/m2 +
platná sazba DPH manželům Lipšovým a zmocňuje
starostku obce k podpisu kupní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 14/14Z/2016 bylo schváleno.
Usnesení č. 15/14Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje SoD
č. D160001 s firmou MARTIA a.s., na zpracování
projektové dokumentace na akci „Maškovice – veřejné
osvětlení“ a zmocňuje starostku obce k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 15/14Z/2016 bylo schváleno.
Usnesení č. 16/14Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje Smlouvu
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu
č. IP-12-4006156/003 – LT, Maškovice – NN, p.p.č. 16/1,
nové OM a zmocňuje starostku obce k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 16/14Z/2016 bylo schváleno.
Usnesení č. 17/14Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje Smlouvu
č. VIII/3049/2015/LT o provedení stavby na pozemku
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p.č. 243/1 v k.ú. Ploskovice pro akci: „Ploskovice –
dešťová kanalizace, p.p.č. 133 a 25/9“ a zmocňuje
starostku obce k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 17/14Z/2016 bylo schváleno.

Usnesení č. 25/14Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje podání žádosti o
dotaci z Programu obnovy venkova ÚK 2016.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 25/14Z/2016 bylo schváleno.

Usnesení č. 18/14Z/2016
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje Smlouvu
č. VIII/3005/2016 LT o provedení stavby na pozemku
p.č. 257/1 v k.ú. Ploskovice pro akci: „Ploskovice –
Lokalita RD, Ploskovice jih – komunikační napojení nové
obslužné komunikace“ a zmocňuje starostku obce
k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 18/14Z/2016 bylo schváleno.

Usnesení č. 26/14Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje uzavření
pachtovní
smlouvy
na
pozemek
p.p.č.
31
v k.ú. Těchobuzice s p. Pištejem od 1. 3. 2016.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 26/14Z/2016 bylo schváleno.

Usnesení č. 19/14Z/2016
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje zapojení
podnikatelů p. Jiřího Kohla a ing. Miloslava Jelínka
do systému svozu komunálního odpadu obce Ploskovice
a zmocňuje starostku obce k podpisu smluv.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 19/14Z/2016 bylo schváleno.
Usnesení č. 20/14Z/2016
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje přidělení bytu
č. 116 v bytovém domě Ploskovice 50 žadateli č. 191
po uvolnění bytu stávajícím nájemníkem.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 20/14Z/2016 bylo schváleno.
Usnesení č. 21/14Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje Veřejnoprávní
smlouvu č. DOP/2/2016 s Městem Litoměřice na úseku
speciálního stavebního úřadu dle zákona č. 13/1997 Sb.
a zmocňuje starostku obce k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 21/14Z/2016 bylo schváleno.
Usnesení č. 22/14Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje cenu publikace
Litoměřice v proměnách času 1 ve výši 400,- Kč vč. DPH
a publikace Litoměřické vzpomínky 1 ve výši 400,- Kč
vč. DPH.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 22/14Z/2016 bylo schváleno.
Usnesení č. 23/14Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice bere na vědomí Zápis
č. 1/2015 o výsledku veřejnoprávní kontroly ZŠ a MŠ
Ploskovice, p.o.
Usnesení č. 24/14Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje poskytnutí daru
Hospicu sv. Štěpána v Litoměřicích pro rok 2016 ve výši
5.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 24/14Z/2016 bylo schváleno.

Usnesení č. 27/14Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice doporučuje prozatím část
pozemku p.p.č. 260/15
v k.ú. Ploskovice neprodávat
do doby dokončení sítí pro výstavbu rodinných domů.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 27/14Z/2016 bylo schváleno.
Usnesení č. 28/14Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje ukončení nájmu
s p. Skřivánkem dohodou k 10.2.2016 a prominutí
nájemného z pronájmu části pozemku p.p.č. 213/4
v k.ú. Ploskovice.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 28/14Z/2016 bylo schváleno.
Usnesení č. 29/14Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje záměr pronájmu
části pozemku p.p.č. 213/4 v k.ú. Ploskovice o výměře
1134 m2 za cenu 0,30 Kč vč. DPH/m2 a rok.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 29/14Z/2016 bylo schváleno.
Usnesení č. 33/14Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje zveřejnění
záměru prodeje pozemku p.p.č. 659/9 v k.ú. Vinné
o výměre 34 m2 za cenu 20,- Kč/m2+ platná sazba DPH,
včetně úhrady poplatku za vklad do KN a úhrady daně
z převodu nemovitosti.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 30/14Z/2016 bylo schváleno.
Usnesení č. 31/14Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje poskytnutí
dotace Unii ovocnářů severočeského regionu, z.s.
na financování zábavného programu při akci „Slavnosti
květů“ dne 7. 5. 2016 ve výši 15.000,- Kč a uzavření
veřejnoprávní smlouvy dle zákona č. 250/2000 Sb.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 31/14Z/2016 bylo schváleno.
Usnesení č. 32/14Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje bezúplatnou
směnu s manžely Studenými pozemek p.p.č. 861/3
v k.ú. Vinné
o výměře 100 m2 (vlastník Obec
Ploskovice) za pozemky p.p.č. 82/2 v k.ú. Vinné
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o výměře 90 m2 a p.p.č. 943 v k.ú. Vinné o výměře 22 m2
(vlastníci manželé Studení) a zmocňuje starostku obce
k podpisu směnné smlouvy. Náklady na vklad do KN
a úhrady daní hradí Obec Ploskovice.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 32/14Z/2016 bylo schváleno.

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.

Usnesení č. 33/14Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje přijetí daru
od manželů Studených – pozemku
p.p.č. 942 v k.ú.
Vinné o výměře 55 m2 a zmocňuje starostku obce
podpisu darovací smlouvy. Náklady na vklad do KN a
úhrady daní hradí Obec Ploskovice.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 33/14Z/2016 bylo schváleno.

Sběr kovového odpadu

Usnesení č. 34/14Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje prodej
palivového dřeva p. Janu Kuchařovi a p. Josefu Valentovi
za cenu 100,- Kč/prm.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 34/14Z/2016 bylo schváleno.
Usnesení č. 35/14Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje poskytnutí
dotace TJ Kalich Třebušín na financování soustředění
žáků
ve výši 1.500,- Kč a uzavření veřejnoprávní
smlouvy dle zákona č. 250/2000 Sb.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 35/14Z/2016 bylo schváleno.

ODPADY
Zimní svoz komunálního odpadu byl zahájen
28. 9. 2015, svoz 1 krát týdně, svozovým dnem je
PONDĚLÍ.
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 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
Pomalu přichází jaro, a tak je čas ohlédnout se za končící
zimou a připomenout si, co se v uplynulém období dělo
ve škole.
Po
předvánočním
maratonu
koledových
vystoupení jsme si odpočinuli
o vánočních prázdninách,
abychom zdárně dokončili
první pololetí. Jako každý rok
se v lednu všichni snažili co
nejlépe
napsat
pololetní
písemné práce a případně ještě vylepšit nerozhodné
známky. Prvňáčkům a druháčkům paní učitelky
vysvědčení slavnostně předaly v litoměřické Knihovně
Karla Hynka Máchy.
I při tom kalupu před vysvědčením si tři dívky ze
třetí třídy udělaly čas a aktivně se zúčastnily letošní
tříkrálové sbírky. V kostýmech králů koledníci (tedy
kolednice) v sobotu 9. ledna obešly s pracovníkem
Charity Litoměřice obce Maškovice, Ploskovice a
Těchobuzice. Samotné sbírce předcházelo slavnostní
požehnání
biskupa
Jana
Baxanta,
který
všechny
koledníky pozval v pondělí
5. ledna 2016 na zahájení celé
akce.
Poděkování
patří
děvčatům za ochotu pomoci a
také jejich rodičům za
podporu.
V závěru ledna paní učitelka Mačajová
zorganizovala společnou akci pro žáky, rodiče i učitele –
zájezd do pražského divadla Minor. Představení
Klapzubova jedenáctka v režii bratří Formanů bylo vtipné
a poutavé nejen příběhem, ale i výpravou (živí herci byli
kombinováni s loutkami, řada vtipných nápadů se
objevila v kulisách – např. postele nastojato, úžasná byla
scéna u kanibalů a další a další). Měli jsme štěstí a v
hlavní roli otce Klapzuby jsme viděli hereckou hvězdu Oldřicha Navrátila. O hudební doprovod se starala živá
kapela a představení úžasně navodilo atmosféru
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fotbalových zápasů první republiky včetně strhujících
výkonů sportovních reportérů. Plný zážitků byl i čas před
představením a o přestávce, kdy jsme si mohli
prohlédnout divadlo, tedy jeho veřejné prostory. Divadlo
Minor se nachází v několika
podzemních
patrech.
Příjemnou atmosféru vytváří
řada stylových zákoutí, kde se
můžete posadit, i výtvarné
pojetí divadla – barevnost a
mnoho různých uměleckých předmětů, které si nehrají na
velké a těžké umění, ale mají nápad, vtip a baví děti i
dospělé. A zážitky neskončily ani po představení, neboť
jsme ještě měli možnost prohlédnout si zákulisí divadla.
Mě osobně velmi zaujalo skladování rekvizit
k jednotlivým hrám: V jedné uzoučké a dlouhé místnosti
jsou v řadách uloženy rekvizity – ke každému představení
jedna řada. Jedná se často o drobné předměty, třeba brýle,
paruky, klacek … Připadá mi jako zázrak, že v takovém
množství věcí a věciček se vždy všechno pro každé
představení najde. 
Ve čtvrtek 11. 2. 2016 šestá a sedmá třída
navštívila výstavu Děti a zvířata, která se konala na
Zahradě Čech v Litoměřicích. Na této akci jsme byli již
v loňském roce a moc se nám líbila. Někteří naši žáci
tehdy dokonce překonali svými vědomostmi o
chovatelství a zvířatech organizátory. Tentokrát děti na
začátku dostaly test s otázkami, které se týkaly
vystavovaných zvířat, a postupně doplňovaly správné
odpovědi. Pokud bylo třeba,
organizátoři poradili, neboť
cílem
nebylo
někoho
nachytat na neznalosti, ale
co nejvíce informací si
ověřit či najít přímo
v kontaktu
s vystavenými
zvířaty. Na konci žáci za
odevzdaný test dostali malé dárky a od zvířátek se jim do
školy na odpolední vyučování moc nechtělo…
Na počátku roku paní učitelka Bezpalcová
zorganizovala sbírku Skutečný dárek, kterou na pomoc
lidem třetího světa pořádá nadace Člověk v tísni.
Informace o sbírce podávali a peníze od zaměstnanců
školy i spolužáků (respektive rodičů) získávali sami žáci.
Během týdne se podařilo vybrat 1300,- Kč, za které jsme
"zakoupili" 20 kuřat, učební pomůcky pro 7 dětí, 4
kanystry na vodu a 100 kg osiva. Všem, kteří přispěli na
dobrou věc moc
děkujeme!
V únoru
proběhl
lyžařský
výcvik a informaci o
jeho průběhu napsala
na školní web žákyně
9. ročníku Daniela
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Andrlová. A že se jí příspěvek povedl,
můžete posoudit sami: „Ve dnech 13. až 20. února se
naše škola, tak jako každý rok, zúčastnila lyžařského
výcviku v Peci pod Sněžkou. Po příjezdu jsme se vydali
do obrovského kopce k chatě. Ubytovali jsme se a začali
vybalovat věci. Další den jsme se probudili a o chvíli
později už stáli na lyžích. Někteří to už uměli z minulého
roku, ale většina na tom stála poprvé v životě. Většině to
šlo už po pár dnech, ale byly i výjimky. Třetí den byl
volnější, a tak dopoledne jsme se vydali pěšky do Pece.
Poslední den jsem konečně vyrazili na velké sjezdovky,
což byl pro mnohé velký zážitek. Také se nám líbil
závěrečný společný večer, který byl plný her. Zažili jsme
fakt velkou legraci. Celý lyžák jsme si pořádně užili a
našli si nové kamarády. Odjížděli jsme s hlavou plnou
zážitků a je nám strašně líto, že vše tak brzo skončilo.“ A
já ještě dodávám otázku: Víte, proč v době volna všichni
seděli nejraději na schodech? Protože tam byl nejlepší
signál…
A zpátky do školy:
Školní přestávky obohatila paní
vychovatelka
Hrdličková,
která
zorganizovala turnaj ve stolním tenise ve školní družině proběhl před Vánoci
turnaj " O zlatou pálku" (finálová kola
se
odehrávala
v době
velkých
přestávek). Zlatou pálku jsme sice nesehnali, ale tu
klasickou získal Míla Samec, který vyhrál kategorii
starších žáků a Radek Botoš v kategorii mladší žáci. Před
Velikonocemi
probíhá
další
turnaj,
tentokrát
v badmintonu - O zlatý míček.
Zejména kluky hra „chytla“, a tak mají možnost o
velkých přestávkách chodit do 2. patra hrát stolní tenis.
Úterky a čtvrtky ožívá v době velké přestávky i školní
knihovna, která je po získání dotace v loňském roce plná
pěkných a pro děti poutavých knih. Dospělé sice někdy
překvapí šokující názvy (Kosprd a
Telecí, Jak se zbavit mstivý Soni,
Blbec č. 13 a další), ale při čtení
zjistíte, že jde o příběhy dětí, které jsou
plné humoru, napětí a emocí a jejich
názvy
mají
zcela
jednoduché
vysvětlení, takže po přečtení knihy se
jimi nikdo necítí uražen ani pohoršen.
Žáci 1. a 2. ročníku si prohlédli milou a
zajímavou výstavu v litoměřické galerii – jsou zde
vystaveny obrázky Josefa Lady. Paní galeristky pečlivě
hlídaly, aby se obrázkům nic nestalo, a tak si děti kromě
vnímání hezkých obrázků uvědomily vzácnost a hodnotu
originálu a to, že galerie nám poskytuje příležitost setkat
se s opravdovými, skutečnými díly slavných malířů.
V začátku kalendářního roku se koná většina
předmětových soutěží a olympiád. I letos gratulujeme
všem, kteří postoupili ze školního do okresního kola:
v olympiádách z českého jazyka a dějepisu to byli Ondra
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Hula a Míla Samec, recitační soutěže se zúčastnila
Veronika Petráková. A protože naše největší želízka
v ohni – jmenovaní chlapci z 9. ročníku - již letos
odcházejí na střední školy, vyzýváme jejich mladší
spolužáky, aby se do soutěží v příštím roce zapojili,
ukázali, co v nich je, a třeba si i trochu přilepšili pro vstup
na další vzdělávací stupeň.
V
jednom
z posledních únorových
dnů Klub šikovných
rukou
zorganizoval
dětský
maškarní
karneval. Do příprav se
zapojila také děvčata z 9.
ročníku, která na sebe
vzala
moderování
karnevalu,
organizaci
soutěží a „roztancování“ těch stydlivějších dětí. Podařilo
se a Daniela Andrlová s Karolínou Kleiberovou si
s karnevalem i malými princezničkami a piráty poradily.
Možná si to někteří dospělí ani neuvědomí, ale stoupnout
si před plný sál, mluvit, zaujmout a docílit toho, že vás
budou ti malí špunti poslouchat, není tak samozřejmé ani
jednoduché. Děvčatům proto patří poděkování a obdiv.
Počátkem
března
jsme
navázali na dobrou spolupráci
s ústeckým
Eurocentrem,
která
probíhala před několika lety.
Eurocentrum pořádá akce, které žáky
vždy zaujaly a bavily – velmi
úspěšná byla např. naše účast na vytvoření evropské
mapy z jednotlivých států. Tentokrát jsme využili
nabídky a pozvali Eurocentrum k nám s přednáškou na
téma cestování po Evropě a velikonoční zvyky
v některých zemích EU. Zajímavou přednášku oživil
kvíz, do kterého se zapojili téměř všichni žáci, ale jen ti
nejúspěšnější odcházeli s hodnotnými cenami. Získané
informace využijeme v hodinách občanské výchovy a
zeměpisu.
O tom, že všechno není
růžové a voňavé, se přesvědčili
osmáci a deváťáci na exkurzi
podporující předmět chemie.
Navštívili
totiž
čističku
odpadních vod v Litoměřicích.
Na vlastní oči (i nos) „viděli“ mechanické, biologické a
chemické čištění vody a o celém procesu dostali odborný
výklad (možná že byl až trochu moc odborný, ale
pracovníci ČOV následně zodpověděli doplňující dotazy
a pokud bylo potřeba, dovysvětlili problematiku i
vyučující. Důležitější než důsledné pochopení principu
pro nás bylo poznat pracoviště, bez kterého se neobejde
žádné místo, kde žije větší počet lidí). Žáky zaujala
otázka ochrany ČOV před povodněmi, dozvěděli se o
nebezpečí, které může vodní živel v čističce napáchat a
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k tomuto tématu bylo směřováno i několik dotazů.
Neméně zajímavé bylo dozvědět se, kam přichází to, co
čistička vyprodukuje. A ač by se na první pohled zdálo,
že produkty čističky musí životní prostředí zatěžovat, žáci
se dozvěděli, že opak je pravdou - vše, co se vyprodukuje,
se zlikviduje – čistá voda jde do řeky, bioplyn se používá
na vytápění a kal na hnojení. Své znalosti si žáci
dodatečně ověřili vyplněním pracovního listu.
V letošním školním roce úspěšně pracuje
fyzikální kroužek, který vede pan učitel Kubů. Děti už
podnikly celou řadu zajímavých fyzikálních i chemických
pokusů, které lze zrealizovat v podmínkách běžné třídy.
Úspěch měla výroba slizu, pouštění rakety, autíčko
vlastní výroby poháněné vzduchem, spirála roztočená
ohněm či rozpuštění vaječné skořápky.
V březnu jsme absolvovali poslední hodinu
bruslení a teď už se těšíme na zahradu.
Vyučující plánují jarní práce i drobná
vylepšení zahrady a její další
přizpůsobení k co nejlepšímu využití
pro výuku různých předmětů, pro
pořádání odpočinkových akcí a také
pro rozvíjení pracovních schopností
žáků.
Připravujeme
naši
účast
v projektu, jehož cílem je udržovat
původní odrůdy některých plodin (např. obilnin, luštěnin,
lnu apod.).
Na závěr ještě informace o zápisu do mateřské školy:
MŠ Ploskovice - čtvrtek 14. 4. 2016 14.30 – 16.00 hod.
MŠ Třebušín - středa 13. 4. 2016 14.30 – 16.00 hod.
Mgr. Miroslava Melicharová

JUBILEA
Jménem zastupitelstva obce
gratulujeme všem, kteří oslavili
a do konce roku oslaví
významná
životní
jubilea:
Vaňousková Jitka, Čech Josef,
Pavlusková Marie, Makrlík
Václav, Nováková Stanislava,
Hájková
Marie,
Souček
Miroslav, ing. Pavlusek Alois, Rykr Rudolf a Adamcová
Albína. Všem přejeme především mnoho zdraví, štěstí,
lásky, spokojenosti a životního elánu do dalších let ….

OBECNÍ ÚŘAD
PLOSKOVICE
Služba pro občany – mobilní rozhlas
Obec pro občany zajistila další mobilní informační
systém – mobilní rozhlas. Jedná se o službu pro držitele
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mobilních telefonů, které jsou v dnešní době snad v každé
domácnosti. Jsme schopni občany prostřednictvím SMS
zprávy informovat o aktuálních situacích v obci
(přerušení dodávky vody, elektrické energie, provoz
obecního úřadu, apod.). Jedná se o případy, které se
dozvíme na poslední chvíli a ne všichni vždy slyší hlášení
místního rozhlasu, protože třeba nejsou doma nebo jsou
v domě, kde hlášení není slyšet.
V případě zájmu stačí vyplnit na obecním úřadě formulář
pro zavedení této služby.
Poděkování
Mnozí z Vás nevědí, že v obci již několik let působí
„Klub šikovných rukou“, který obnovuje staré ruční
práce, ale především nechybí u organizace společenských
a kulturních akcí v obci Ploskovice. Jen díky dobrovolné
práci žen z tohoto klubu se obcí daří pořádat pravidelné
akce a patří jim za to právem dík.
Velikonoční výstava
Klub šikovných rukou pořádá prodejní Velikonoční
výstavu
na
Státním
zámku
v Ploskovicích
od 23. do 27. 3. 2016 (10 – 16 hodin). Je zde možno vidět
i zakoupit malované i drátované kraslice, perníčky,
háčkování, patchwork, paličkování, šperky, keramiku,
dřevěné výrobky, sušené vazby, pomlázky, ……
Mobilní aplikace ZÁCHRANKA
Mobilní aplikace je dostupná zdarma pro telefony
s operačními systémy Apple iOS a Google Android.
Zdravotnická záchranná služba v ČR má nového
pomocníka při hledání polohy pacientů, volajících na
linku 155. Je jím nová aplikace pro „chytré“ mobilní
telefony. V život ohrožující situaci stačí podržet nouzové
tlačítko na displeji. Tímto jednoduchým pohybem se
spustí vytáčení linky 155 a současně se z mobilního
telefonu odešle zpráva, která obsahuje informace o
aktuální poloze či doplňující informace, týkající se
zdravotního stavu postiženého.
Uživatel v aplikaci nalezne také seznam nejbližších
pohotovostí či lékáren.
www.zachrankaapp.cz
Na Obecním úřadě je možné zakoupit:
pohlednice
- obce Ploskovice vč. letecké a všech místních částí
za cenu 5,- Kč/ks.

V Ploskovicích 22. 3. 2016

publikace
- Litoměřice v prom. času I., II., 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
- Litoměřické vzpomínky 1 – 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
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.
Kontakty:
Obec Ploskovice,411 42 Ploskovice čp.2
IČO: 00264164
Tel./fax: 416 749 084, email: obecploskovice@tiscali.cz
ID datové schránky: 8vqbjf2
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Recyklovat je nejen správné, ale také snadné
Do jedenáctého roku fungování vstupuje v roce 2016 v České republice systém zpětného odběru a recyklace
vysloužilých elektrospotřebičů. Je to stejný systém, jako ve zbytku Evropy. Každý z nás může díky němu
zdarma odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení na místa odběru s tím, že budou řádně zrecyklována.
ELEKTROWIN, největší český kolektivní systém pro sběr a recyklaci elektroodpadu, už vytvořil na 13 000
míst zpětného odběru. Jejich prostřednictvím lidé odevzdali téměř 15 000 000 vyřazených elektrospotřebičů o
hmotnosti více než 245 000 tun.
Dosloužilo i vám doma některé elektrozařízení? Nevyhazujte je do běžného komunálního odpadu. Odložte je
na sběrné místo, odkud bude odvezeno k ekologické recyklaci. Získané suroviny dále poslouží při výrobě
nových spotřebičů.
Sběrná místa, kam můžete vysloužilá elektrozařízení odložit:
-

Sběrné dvory měst a obcí – na nich můžete spotřebiče odevzdat bez ohledu na místo bydliště.

-

Prodejny elektro – prodejci jsou povinni převzít staré spotřebiče při nákupu nového zboží systémem
„kus za kus“. Podle novely zákona, která začala platit na sklonku roku 2014, musejí obchody s prodejní
plochou větší než 400 m2 odebrat i malý spotřebič, jehož rozměry nepřesahuje 25 centimetrů, aniž byste
byli nuceni koupit si nový.

-

Vybrané servisy – rovněž odebírají spotřebiče k recyklaci. V rámci projektu „Jsem zpět“
www.jsemzpet.cz můžete dokonce pomoci dobré věci. Pokud přinesete starší, ale stále plně funkční
elektrospotřebič, a ten projde přísnými zkouškami, můžete ho věnovat některé neziskové organizaci,
například Fondu ohrožených dětí.

-

Dobrovolní hasiči - se sběrem spotřebičů pomáhá také už více než 1000 hasičských sborů po celé
republice.

-

Města a obce podle zákona musejí nejméně dvakrát ročně zorganizovat svoz nebezpečného odpadu,
do kterého patří i vysloužilá elektrozařízení.

Společnost ELEKTROWIN také organizuje akcí, při nichž můžete za odevzdaný spotřebič získat dárek –
například v podobě slevy na vstupném do ZOO nebo do muzea. Sledujte proto pozorně internetové stránky
www.elektrowin.cz a fecebookový profil Recyklace je legrace, kde najdete vždy aktuální informace.
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