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PLOSKOVICKÝ
ČTVRTLETNÍK
Územní samospráva obcí Ploskovice, Maškovice, Těchobuzice, Vinné, Starý Mlýnec
www.ploskovice.cz
neprodejné – výtisk ZDARMA

Vážení občané, chalupáři a návštěvníci,
vítám vás u dalšího čtvrtletního
zpravodaje naší obce. Jaro pro vás
všechny znamená dost práce, jak
na zahrádkách, tak i na obecních
pozemcích. Snahou je udržet zeleň
upravenou. Tradičně, již po desáté, se 7. 5. 2016
konala Slavnost květů a při této příležitosti byl
odhalen pomník zakladatelům ovocnářství na
Ploskovicku. U této příležitosti se sešli pamětníci
z původní šlechtitelské stanice a řada hostů, jak
z kraje, tak i z ovocnářské unie. Byla to opravdová
slavnost našich ovocnářů.
Pro splnění zákonné povinnosti nechala obec
zpracovat energetické štítky pro všechny budovy
s byty.
Dále probíhala řada jednání, např. o
stavebním povolení pro výstavbu ČOV. Podle
vyjádření zástupců SVS by stavba měla být zahájena
ještě v letošním roce.
Právě obnovovaná jednotka dobrovolných hasičů se
letos počátkem června ujala vyčištění vodní nádrže
v Těchobuzicích, za což jí patří dík.
Od května se při každém dešti potýkáme se
zvýšenou hladinou Trojhorského potoka ve Vinném,
kdy z 25. na 26. června hladina přesáhla 3. stupeň
povodňové aktivity a voda zaplavila přízemí 6 domů.
Následující týden jsme pomáhali při odstraňování
škod (pomoc pracovníků VPP, přistavení kontejneru
na povodňový odpad, zajištění vysoušečů a dodání
úklidových prostředků). To však neodstraní hlavní
příčinu – zanesené koryto, neprůchodný mostek. Vše
jsme průběžně řešili při vylití koryta a řešíme i dál se
správcem toku, Správou a údržbou silnic i odborem
dopravy a vodoprávním úřadem. Věříme, že se
konečně domluvíme a příslušné organizace konečně
začnou jednat.

Ještě před touto událostí naši obec 8. 6. 2016
navštívila hodnotící komise „Vesnice roku“.
Pan Kratochvíl nám zapůjčil krytý vlek za traktor,
tzv. babosed, děvčata z Klubu šikovných rukou jej
vyčistily a vyzdobily. Tímto vozidlem za traktorem
p. Čudy jsme komisi vyvezli do většiny místních
částí. Výsledky zatím neznáme.
Průběžně řešíme i provoz ZŠ a MŠ v Třebušíně, kde
byla v červnu uzavřena dohoda mezi Obcí Třebušín
a Ploskovice převodu 1. a 2. třídy zpět do Ploskovic
a provoz MŠ si bude Obec Třebušín zajišťovat sama.
K těmto změnám má dojít od roku 2017. K tomu
bych chtěla maličkost, nedávno jsem četla vyjádření
hejtmana ÚK, že občané by měli být patrioti a měli
by být hrdí na svůj domov. Totéž by mělo platit i o
občanech obce, kteří by měli být hrdí na to, co se
zlepšilo, na svou školu a toto podporovat i u svých
dětí. Bohužel opak je smutnou pravdou.
Po obci se šíří zpráva, že v obci někdo tráví kočky
jedem na krysy. Podle informace Krajské veterinární
správy se jedná o trestný čin (smrt zvířete obzvlášť
trýznivým způsobem) a Krajská veterinární správa
nám bude nápomocna tento problém řešit.
Veselejší je pro nás získání dotace z Programu
obnovy venkova ve výši 38tis. Kč, která nám
umožnila zakoupit zahradní techniku.
K někomu z vás se možná nedostala informace
o zřízení služby „mobilní rozhlas“. Po vyplnění
formuláře máte i vy možnost dostávat sms zprávy
o dění v obci (výpadky energií, provoz OÚ, akce
v obci, apod.), veřejný rozhlas ne každý slyší a sms
mu dojde, i když není doma.
Přeji všem krásné léto, příjemné dovolené a pěkné
počasí.
starostka Věra Petrů
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OBECNÍ
ZASTUPITELSTVO
Usnesení z 15. veřejného zasedání
ZO Ploskovice Ploskovice, ze dne 30. 3. 2016
Usnesení č. 1/15Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje návrhovou
komisi ve složení: Mgr. Aleš Borský, František Kuchař
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1/15Z/2016 bylo schváleno.
Usnesení č. 2/15Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje ověřovatele
zápisu ve složení: Libor Konvalinka, Věra Petrů
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/15Z/2016 bylo schváleno.
Usnesení č. 3/15Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje program
15. zasedání ZO Ploskovice.
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/15Z/2016 bylo schváleno.
Usnesení č. 4/15Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje kontrolu plnění
usnesení 14. veřejného zasedání ZO Ploskovice.
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4/15Z/2016 bylo schváleno.
Usnesení č. 5/15Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice bere na vědomí zprávu
o činnosti zastupitelstva a stavu stavebních prací v obci
do 30. 3. 2016.
Usnesení č. 6/15Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje Zřizovací listinu
jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Ploskovice
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6/15Z/2016 bylo schváleno.
Usnesení č. 7/15Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje zpracování
Průkazu energetické náročnosti budov v majetku obce.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/15Z/2016 bylo schváleno.
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Usnesení č. 8/15Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje zpracování
projektové dokumentace na veřejné osvětlení v rámci
rekonstrukce vedení NN v místní části Vinné.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8/15Z/2016 bylo schváleno.
Usnesení č. 9/15Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice bere na vědomí informaci
o jednání o projektu Pošta Partner.
Usnesení č. 10/15Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice pověřuje starostu Věru
Petrů a místostarostu Mgr. Aleše Borského prováděním
legalizace a vidimace dle zákona č. 21/2006 Sb.,
v platném znění.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 10/15Z/2016 bylo schváleno.
Usnesení č. 11/15Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje prodej pozemku
p.p.č. 659/9 v k.ú.Vinné o výměře 34 m2 p. Jaroslavu
Moravcovi za cenu 20,- Kč/m2 + platná sazba DPH a
úhradou nákladů spojených s prodejem a zmocňuje
starostku obce k podpisu kupní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 11/15Z/2016 bylo schváleno.
Usnesení č. 12/15Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje prodloužení
nájemního vztahu na byt č. 102 v bytovém domě
Ploskovice 50 se stávajícím nájemníkem na dobu určitou
od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2018.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 12/15Z/2016 bylo schváleno.
Usnesení č. 13/15Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje prodloužení
nájemního vztahu na byt č. 201 v domě Ploskovice 2
se stávajícím nájemníkem na dobu určitou od 1. 5. 2016
do 30. 4. 2018.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 13/15Z/2016 bylo schváleno.
Usnesení č. 14/15Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje uzavření
nájemní smlouvy
na byt č. 101 v bytovém domě
Ploskovice 50 na dobu určitou 2 roky žadateli č. 64
po uvolnění bytu současným nájemníkem a zmocňuje
starostku k podpisu nájemní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 14/15Z/2016 bylo schváleno.
Usnesení č. 15/15Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice
Invetarizační zprávu za rok 2015.

bere

na
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Usnesení č. 16/15Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje místnost
svatebního obřadu dne 25. 6. 2016 od 10:00 do 12:00
hodin – hlavní sál Státního zámku v Ploskovicích a osobu
oddávajícího – paní Věru Petrů, starostu obce Ploskovice
(svatební obřad Jan Kuchař a Magdalena Pohlová).
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 16/15Z/2016 bylo schváleno.

V Ploskovicích 12. 7. 2016

Usnesení č. 2/16Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje ověřovatele
zápisu ve složení: Libor Konvalinka, Milan Januška.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/16Z/2016 bylo schváleno.

Usnesení č. 17/15Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice zamítá žádost IVNakladatelství s.r.o. na podporu projektu pro děti
s názevem „Anetka potřebuje pomoc“.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 17/15Z/2016 bylo schváleno.

Usnesení č. 3/16Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje program
16. veřejného zasedání ZO Ploskovice s doplněním bodů:
4A – Revokace usnesení č. 14/15Z/2016, přidělení bytu
č.101 v bytovém domě Ploskovice 50; 9A – Rozpočtové
opatření č. 1/2016; 15A – Výběr dodavatele na zahradní
techniku.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/16Z/2016 bylo schváleno.

Usnesení č. 18/15Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje pronájem nádob
na bioodpad za cenu 300,- Kč/nádobu (vratná záloha).
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 18/15Z/2016 bylo schváleno.

Usnesení č. 4/16Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje kontrolu plnění
usnesení 15. veřejného zasedání ZO Ploskovice.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4/16Z/2016 bylo schváleno.

Usnesení č. 19/15Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje zrestaurování
obrazů nalezených v kapličce v Maškovicích.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 19/15Z/2016 bylo schváleno.

Usnesení č. 5/16Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice rozhodlo revokovat
usnesení č. 14/15Z/2016 z 15. zasedání zastupitelstva
obce Ploskovice ze dne 30. 3. 2016.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5/16Z/2016 bylo schváleno.

Usnesení č. 20/15Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje Dodatek č. 1 ke
smlouvě CES 2254/2015 s SVS,a.s. a zmocňuje starostku
obce k jeho podpisu.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 20/15Z/2016 bylo schváleno.
Usnesení č. 21/15Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice neschvaluje nabídku
právního systému od firmy Atlas software, a.s.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 21/15Z/2016 bylo schváleno.
Usnesení č. 22/15Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje zavedení
stravenek pro zaměstnance ve výši 70,- Kč/stravenku
s podílem daným zákonem od 1. 4. 2016.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 22/15Z/2016 bylo schváleno.

Usnesení z 16. veřejného zasedání
ZO Ploskovice, ze dne 18. 5. 2016
Usnesení č. 1/16Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje návrhovou
komisi ve složení: Mgr. Zuzana Hrdličková, ing. Jana
Váchová Toniniová
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1/16Z/2016 bylo schváleno.

Usnesení č. 6/16Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje přidělení bytu
č. 101 v bytovém domě Ploskovice 50 na dobu určitou od
1. 6. 2016 do 31. 5. 2018 p. Jaroslavu Pousteckému
a zmocňuje starostku obce k uzavření nájemní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 1 (Mgr.
Hrdličková) Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6/16Z/2016 bylo schváleno.
Usnesení č. 7/16Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice bere na vědomí zprávu o
činnosti zastupitelstva a stavu stavebních prací v obci do
18. 5. 2016.
Usnesení č. 8/16Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje koupi části
pozemku p.p.č. 38/4 od p. Karla Kaisera za cenu 2.000,Kč, úhradu nákladů spojených s koupí a zmocňuje
starostku k podpisu kupní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8/16Z/2016 bylo schváleno.
Usnesení č. 9/16Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje celoroční
hospodaření Obce Ploskovice za rok 2015 včetně zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 bez
výhrad.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9/16Z/2016 bylo schváleno.
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Usnesení č. 10/16Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje účetní závěrku
Obce Ploskovice za rok 2015.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 10/16Z/2016 bylo schváleno.
Usnesení č. 11/16Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje účetní závěrku
ZŠ a MŠ Ploskovice,p.o. za rok 2015.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 11/16Z/2016 bylo schváleno.
Usnesení č. 12/16Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje Rozpočtové
opatření č. 1/2016.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 12/16Z/2016 bylo schváleno.
Usnesení č. 13/16Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje Dodatek č. 2
Rámcové smlouvy o poskytování poradenských služeb
s Grant Help s.r.o., na projekt „Výstavba MŠ Ploskovice“
a zmocňuje starostku obce k jeho podpisu.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 13/16Z/2016 bylo schváleno.
Usnesení č. 14/16Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje navýšení
provozní dotace ZŠ a MŠ Ploskovice ve výši 82.310,92
Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 14/16Z/2016 bylo schváleno.
Usnesení č. 15/16Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje návrh
zastupitelů Obce Třebušín, aby 1. a 2. ročník ZŠ byl
v Třebušíně umístěn ještě po dobu školního roku
2016/2017 a poté byly třídy ZŠ přemístěny do budovy
v Ploskovicích.
Po vzájemné dohodě obou stran bude k 31. 7. 2017
ukončena nájemní smlouva mezi Obcí Třebušín a
Základní školou a Mateřskou školou Ploskovice,
příspěvkovou organizací, okres Litoměřice, uzavřená dne
16. 8. 2005.
Třída MŠ v Třebušíně bude součástí Základní školy a
Mateřské školy Ploskovice, příspěvkové organizace, okres
Litoměřice do 31. 7. 2017. Obec Třebušín si k 1. 8. 2017
zřídí vlastní příspěvkovou organizaci, která převezme
třídu mateřské školy (s aktuálním stavem zapsaných dětí)
a zaměstnance, kteří zajišťují její provoz.
Na místě (v budově Třebušín 115) proběhne před datem
ukončení nájemní smlouvy za účasti všech tří stran (Obec
Třebušín, Obec Ploskovice, Základní škola a Mateřská
škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres
Litoměřice) kontrola majetku nacházejícího se v budově a
jeho rozdělení podle příslušných majitelů, kteří doloží
inventární soupisy. Na základě vzájemné dohody a na

V Ploskovicích 12. 7. 2016

místě dojednaných podmínek lze konkrétní položky
převést mezi organizacemi.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 15/16Z/2016 bylo schváleno.
Usnesení č. 16/16Z/2016:
I. Zastupitelstvo obce Ploskovice rozhodlo ve smyslu
ustanovení § 84 odst.2 písm.f) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů, o
delegaci pana Milana Janušky k jednání na valné
hromadě společnosti Severočeská vodárenská společnost
a.s., IČO:49099469, se sídlem Teplice, Přítkovská 1689,
PSČ 415 50, konané dne 16. 6. 2016 od 10 hodin
v Krušnohorském divadle v Teplicích, kdy pan Milan
Januška je na základě této delegace oprávněn k účasti na
jednání a hlasování jménem obce Ploskovice na
předmětné valné hromadě; a
II.Zastupitelstvo obce Ploskovice ukládá panu Milanu
Januškovi,aby se zúčastnil předmětné valné hromady a
jednal na této valné hromadě v zájmu obce Ploskovice.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 16/16Z/2016 bylo schváleno.
Usnesení č. 17/16Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje Směrnici
č. 1/2016 o zajištění stravování pro zaměstnance.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 17/16Z/2016 bylo schváleno.
Usnesení č. 18/16Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje zpracování
projektové dokumentace veřejného osvětlení v obci Vinné
dle cenové nabídky firmy OMEXOM GA Energo s.r.o.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 18/16Z/2016 bylo schváleno.
Usnesení č. 19/16Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje přijetí dotace
z POV ÚK 2016 ve výši 38.000,- Kč a finanční spoluúčast
obce Ploskovice (Údržba veřejné zeleně).
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 19/16Z/2016 bylo schváleno.
Usnesení č. 20/16Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje nákup techniky
na údržbu veřejné zeleně od firmy SVOBA s.r.o. dle
předložené nabídky ve výši 53.960,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 20/16Z/2016 bylo schváleno.
Usnesení č. 21/16Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje pacht části
pozemku p.p.č. 213/4 o výměře 756 m2 v k.ú. Ploskovice
p. Milanu Januškovi za cenu 0,30 Kč/m2/rok včetně
platné sazby DPH, na dobu neurčitou s 3-měsíční
výpovědní lhůtou a zmocňuje starostku obce k podpisu
pachtovní smlouvy od 1. 6. 2016.
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Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 1
(Milan Januška)
Usnesení č. 21/16Z/2016 bylo schváleno.
Usnesení č. 22/16Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje pacht části
pozemku p.p.č. 213/4 o výměře 1134 m2 v k.ú. Ploskovice
p. Vladimíru Hajnému za cenu 0,30 Kč/m2/rok včetně
platné sazby DPH, na dobu neurčitou s 3-měsíční
výpovědní lhůtou a zmocňuje starostku obce k podpisu
pachtovní smlouvy od 1. 6. 2016.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 22/16Z/2016 bylo schváleno.
Usnesení č. 23/16Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje dotaci Diakonii
ČCE na sociální službu Domov pro matky s dětmi dle
předložené žádosti ve výši 7.000,- Kč
a zmocňuje
starostku obce k podpisu veřejnoprávní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 23/16Z/2016 bylo schváleno.
Usnesení č. 24/16Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice bere na vědomí informaci
o nabídce odprodeje bývalých chmelařských ubikací
od p. Skandery za cenu 3mil. Kč.
Usnesení č. 25/16Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice bere na vědomí informaci
o budoucí žádosti Lesů ČR, s.p. o bezúplatný převod
pozemků v k.ú. Vinné, na kterých jsou umístěny opěrné
zdi potoka.
Usnesení č. 26/16Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje zapojení firmy
SORTO s.r.o. do systému svozu komunálního odpadu
obce Ploskovice a zmocňuje starostku obce k podpisu
smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 26/16Z/2016 bylo schváleno.
Usnesení č. 27/16Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice bere na vědomí informaci
o stanovisku Svazu měst a obcí a Sdružení místních
samospráv k projektu Pošta PARTNER.
Usnesení č. 28/16Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice bere na vědomí informaci
o změnách tarifů pro službu Mobilní rozhlas.
Usnesení č. 29/16Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice bere na vědomí informaci
o dopravní nehodě a úschově vozidla.
Usnesení č. 30/16Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje plochy určené
k náhradní výsadbě: Vinné – p.p.č. 869; Těchobuzice
p.p.č. 447, 448, 449; Ploskovice – p.p.č. 211/1, 211/2
a Maškovice – p.p.č. 330/1.
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Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 30/16Z/2016 bylo schváleno.
Usnesení č. 31/16Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje přijetí daru od
Milana Lipše L+L Dopravní značení – informačních
tabulí pro turisty a zmocňuje starostku obce k podpisu
darovací smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 31/16Z/2016 bylo schváleno.
Usnesení č. 32/16Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje rozšíření
kamerového systému o jednu kameru zaměřenou na
pomník ovocnářům dle cenové nabídky firmy PROPOS za
cenu 39.887,65 Kč s DPH.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 32/16Z/2016 bylo schváleno.
Usnesení č. 33/16Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje zhotovení
vývěsek a plakátovacích ploch dle cenové nabídky p.
Petrů.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 1
(Věra Petrů)
Usnesení č. 33/16Z/2016 bylo schváleno.
Usnesení č. 34/16Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje zhotovení Studie
řešení obnovy malé vodní nádrže – rybníka – u bývalého
Těchobuzického mlýna p. Petrem Maděrou dle předložené
cenové nabídky za cenu 66.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 34/16Z/2016 bylo schváleno.

Usnesení z 17. veřejného zasedání
ZO Ploskovice, ze dne 29. 6. 2016
Usnesení č. 1/17Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje návrhovou
komisi ve složení: Libor Konvalinka, ing. Jana Váchová
Toniniová.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se:0
Usnesení č. 1/17Z/2016 bylo schváleno.
Usnesení č. 2/17Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje ověřovatele
zápisu ve složení: František Kuchař, Mgr. Aleš Borský.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/17Z/2016 bylo schváleno.
Usnesení č. 3/17Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje program 17.
veřejného zasedání ZO Ploskovice.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/17Z/2016 bylo schváleno.
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Usnesení č. 4/17Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje kontrolu plnění
usnesení 16. veřejného zasedání ZO Ploskovice.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4/17Z/2016 bylo schváleno.
Usnesení č. 5/17Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice bere na vědomí zprávu o
činnosti zastupitelstva a stavu stavebních prací v obci do
29. 6. 2016.
Usnesení č. 6/17Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje zveřejnění
záměru bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Vinné
(opěrné zdi Trojhorského potoka) na Lesy ČR, s.p.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6/17Z/2016 bylo schváleno.
Usnesení č. 7/17Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje veřejnoprávní
smlouvu s Městem Litoměřice o zabezpečení provedení
zápisů údajů do informačního systému územní
identifikace, adres a nemovitostí na dobu určitou do
konce roku 2020.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/17Z/2016 bylo schváleno.
Usnesení č. 8/17Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice bere na vědomí zápis
z jednání finančního výboru dne 6. 6. 2016.
Usnesení č. 9/17Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje Rozpočtové
opatření č. 2/2016.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9/17Z/2016 bylo schváleno.
Usnesení č. 10/17Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice bere na vědomí informaci
o převodu pozemku p.p.č. 86 v k.ú. Ploskovice.
Usnesení č. 11/17Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje od 1. 1. 2017
poskytování dárkových balíčků k životnímu jubileu od
65-ti let po pěti letech, od 80-ti let každý rok.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 11/17Z/2016 bylo schváleno.
Usnesení č. 12/17Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje ZŠ a MŠ
Ploskovice, p.o. použití finančních prostředků
z neúčelových darů na motivační odměny pro žáky za
vynikající prospěch.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 12/17Z/2016 bylo schváleno.
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Usnesení č. 13/17Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice neschvaluje záměr prodeje
pozemku p.p.č. 161/40 v k.ú. Ploskovice o výměře 1294
m2.
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 2
(Januška, Kuchař)
Usnesení č. 13/17Z/2016 bylo schváleno.
Usnesení č. 14/17Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice ukládá starostce obce
zajištění povodňové prohlídky stavu mostků pro zjednání
nápravy z důvodu opakujících se povodní při větších
přívalových deštích.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 14/17Z/2016 bylo schváleno.
Usnesení č. 15/17Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje podání žádosti
na výsadbu aleje p.p.č. 869 v k.ú. Vinné z Nadace ČEZ,
grantového řízení Stromy.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 15/17Z/2016 bylo schváleno.
Usnesení č. 16/17Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje Dohodu s Obcí
Třebušín o ukončení činnosti odloučeného pracoviště ZŠ
a MŠ Ploskovice, p.o. v Třebušíně.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 16/17Z/2016 bylo schváleno.
Usnesení č. 17/17Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje umístění
přístupového bodu WIA partner na internet na objekt
Ploskovice 50.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 17/17Z/2016 bylo schváleno.
Usnesení č. 17/17Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje Smlouvu o
zřízení služebnosti inženýrské sítě s paní Zdeňkou
Raškovou, na STL plynovodní přípojku pro rodinný dům
na p.p.č. 260/17 v k.ú. Ploskovice.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 17/17Z/2016 bylo schváleno.

ODPADY
Letní svoz komunálního odpadu byl zahájen
2. 5. 2016, svozovým dnem je PONDĚLÍ – LICHÝ
TÝDEN.
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ZŠ PLOSKOVICE

Bioodpad
Po obdržení dotace jsme upravili místo pro stání
kontejneru na bioodpad, do kterého občané mohou
umisťovat tento druh odpadu. Žádáme proto občany, aby
do kontejneru nedávali větve, stavební suť, apod., neboť
při vyvážení na skládku bioodpadu pak nastávají
problémy.
Každý občan může požádat o nádobu na bioodpad
(po složení vratné zálohy 300,- Kč) ke svému domu
a po jejím naplnění požádat o vývoz.
Tříděný a komunální odpad
Pravidelně provádíme kontrolu nádob na tříděný odpad a
zjišťujeme, že někomu je zřejmě úplně jedno, co do
kterého kontejneru hodí. V Těchobuzicích byly
v kontejneru na papír naházené plasty a ve skle komunál
a hadry.
Z nádoby na směsný komunální odpad u bytového domu
Ploskovice 50 (Slovárna) je zřejmé, že někteří nájemníci
se vůbec neobtěžují odpad třídit, vhodí do ní klidně sklo,
plasty a dokonce i železo.
Naše obec pro občany umožňuje třídění odpadu
po jednotlivých komoditách (sklo, papír, plasty,
bioodpad, železný odpad, elektroodpad), po dohodě
případně zajistí i odvoz. Myslíte, že dá tolik práce
dodržovat určitá pravidla a nepřidělávat práci
druhým?

Nejkrásnější období v roce pro děti školou povinné – letní
prázdniny – jsou tady. Drobné hříšky a horší známky
jsou zapomenuty, a tak si teď můžeme připomenout
zajímavé školní aktivity posledního
čtvrtletí. Společnost nám na školní chodbě
dělal po celou tuto dobu krásný 3D čáp,
kterého ze skartovaného papíru vyrobili
ve výtvarné výchově žáci s paní učitelkou
Bezpalcovou.
Začněme akcí, která je po celé republice
známá a oblíbená a my jsme ji letos zorganizovali poprvé
díky aktivitě paní učitelky Průšové. Jde o Noc s
Andersenem, která se koná v knihovnách, ve školách i
dalších institucích vždy v den
výročí narození slavného
pohádkáře, na jehož počest je
vyhlášen Mezinárodní den
dětské knihy (2. dubna).
Vymyslela ji paní knihovnice
z uherskohradišťské knihovny,
aby dětem ukázala kouzlo
čtení knížek. První se uskutečnila v roce 2000 v této jedné
knihovně. V dalším roce už se četlo a spalo ve 40
knihovnách, v dalším v 72 a letos jsme se přidali i my.
Nejde o jen tak obyčejné přespání ve škole - čtenáře
čekalo noční dobrodružství v podobě čtení pohádek,
soutěží, her i překvapení. Letošní noc byla ve znamení
malé mořské víly a nám se dokonce autor pohádky, sám
Andersen, ozval prostřednictvím kouzelného telefonu.
Tajemná, lampičkami osvětlená škola skrývala na
různých místech otázky na autory, hrdiny i ilustrátory
různých dětských knih, které měly děti doplnit do
pracovního listu a vyluštit tak tajenku. Pokud se to
někomu nepodařilo, byla v nejvyšším patře připravena
nápověda v podobě knih. A pak už všechny čekala
pohádka na dobrou noc…
Brzy zjara paní učitelky 1. a 2. třídy ZŠ a třebušínské
třídy MŠ se s dětmi a jejich rodiči vypravily na Kalich.
Tato akce má již několikaletou tradici a i počasí
výletníkům většinou přeje, takže i letos se všem naskytl
krásný výhled z vrcholu kopce.
Akce doplňující výuku
V posledním čtvrtletí školního roku se opět uskutečnilo
několik tematických akcí, které
vhodně doplnily školní výuku:
Žáci 1. a 2. ročníku byli pozváni
do Centra denních služeb, kde si
společně s klienty Diakonie
prožili příjemné dopoledne. Mohli
si vyzkoušet tkát na tkalcovském stavu, postavit z lega
věže, přeposílat si zprávy pomocí lanovky a ověřili si své
znalosti ve vědomostních kvízech.
Třeťáci a čtvrťáci se vypravili do Knihovny Karla Hynka
Máchy v Litoměřicích. Program zaměřený na ilustrátory
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dětských knih se jim moc líbil a návštěva knihovny byla
jako vždy přínosem pro hodiny čtení a literární výchovy.
S programem o životě lidí v Keni přijeli za dětmi 1. a 2.
třídy Žáci se dozvěděli, jak to vypadá v keňských
školách, co keňské děti dělají, když přijdou ze školy
domů a jak se liší život jejich a život dětí v Africe.
Žáci druhého stupně navštívili divadlo v Mostě,
představení Balada pro banditu napsané podle příběhu o
Nikolovi Šuhaji loupežníkovi. Kromě výborných
hereckých výkonů zazněla i řada krásných písniček a
diváci viděli působivá taneční vystoupení. Muzikál se
dětem líbil a divadlo v Mostě určitě navštívíme i v příštím
školním roce.
Jako každoročně za námi v květnu přijela šermířská
skupina Pernštejni, tentokrát s programem z období
husitských válek. Žáci nahlédli do národních dějin, ke
kterým se budou v hodinách prvouky, vlastivědy a
dějepisu vracet. Mohli si některé aktivity vyzkoušet a
vystoupení šermířů se jim líbilo, zejména výstroj a
výzbroj, která naživo zapůsobila mnohem lépe než ze
stránek učebnic. Děkujeme také panu starostovi a
zastupitelstvu obce Chudoslavice, kteří nám jako vždy
umožnili uskutečnit historický program v obecním sále.
Osmáci a deváťáci nastoupili v
Ústí nad Labem do zvláštního
vlaku – vlaku, v němž je
nainstalována
expozice
preventivního
interaktivního
protidrogového
programu.
V
jednotlivých
vagonech
jsou
realisticky připraveny ukázky situací souvisejících s
problémy kolem zneužívání drog: žákům byl představen
příběh dívky, která začala brát drogy, ve vlaku procházeli
kolem nabouraného auta (nehodu zavinil opilý řidič),
policejní vyšetřovnou, lékařskou ordinací, barem i bytem
narkomana. Na závěr zhlédli zajímavý film, který – jako
celá expozice Protidrogového vlaku - vedl k zamyšlení se
nad následky zneužívání legálních i nelegálních drog.
Před Velikonocemi proběhl projekt Poznej sám sebe. Při
něm si žáci každý rok vyplní svůj osobní list - tedy
aktuální údaje o sobě i své názory a fotografie. Za celou
školní docházku tak vznikne sbírka, do které jistě někteří
rádi nahlédnou, aby si přečetli, čím chtěli být v první,
páté či sedmé třídě nebo co bylo v té době jejich
oblíbenou činností.
Projekt byl letos věnován upevňování třídních
kolektivů a vztahů mezi žáky, aktivitám pro zlepšování
komunikačních dovedností, schopnosti vcítit se do
druhých. Program ušil přímo na míru své třídě každý
třídní učitel a použil při tom různé techniky, aktivity a hry
doporučované odborníky.
Paní učitelka Martínková zorganizovala pro zájemce
exkurzi na Letiště V . Havla. Žáci poznali místa, kam se
cestující běžně nedostanou. Viděli provoz na
odbavovacích plochách, seznámili se s dráhovým
systémem a z několika metrů sledovali starty a přistání
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různých typů letadel. Viděli také technické zázemí letiště
a letištní Záchrannou požární stanici, která je
nejmodernější stanicí v
České republice. Nejvíc
děti
zaujalo
zavádění
letadel
na
stání
a
pozorování startů a odletů
u dráhy. Dík patří panu
průvodci za velmi zajímavý
a poutavý výklad.
A ještě jedna exkurze –
tentokrát ji připravila paní učitelka Bezpalcová, která
spojila chemii s historií – tedy návštěvu pivovaru a zámku
ve Velkém Březně. To, že výroba piva je vlastně
chemický proces, poznali žáci v průběhu prohlídky
různých provozů a prostor pivovaru. Následovala
prohlídka zámku a zámecké zahrady.
Výuku zeměpisu obohatil pan učitel Nový, který dětem
promítl fotografie ze své cesty do Kyrgyzstánu, státu ve
střední Asii. Žáky zaujaly nejen obrázky ze vzdálené
země, ale i příhody, kterými pan učitel promítání doplnil.
I letos se nám podařilo vydat všechna čtyři čísla školního
časopisu Cool school časák. V souladu se školním
vzdělávacím programem je úkolem každé třídy 2. stupně
se v jednom čtvrtletí v rámci hodin slohu změnit v
redaktory, vymyslet strukturu a složení časopisu a napsat
jednotlivé články. S konečnou podobou trochu pomohou
paní učitelky a časopis je na světě. Poté autoři svůj
časopis v každé třídě představí a předají. Pro příští rok
připravujeme obohacení výuky slohu prostřednictvím
rozšíření aktivit okolo časopisu – žáci budou pracovat s
chybou, hodnotit čistotu a správnost použitých
publicistických útvarů, navrhovat vylepšení a své
poznatky pak použijí při psaní svého čísla.
Školní soutěže
Zapojili jsme se i do několika posledních letošních
soutěží mezi školami. Tentokrát se jednalo o sportovní
soutěže žáků 1. stupně. Okrskové kolo celorepublikového
turnaje ve fotbale - Mc Donald´s Cup – se uskutečnilo v
Terezíně, kde jsme se utkali
se školami z Libochovic,
Bohušovic nad Ohří a
Terezína. I když kluci
nastříleli mnoho gólů a
podali velmi dobrý výkon,
do okresního kola se jim postoupit nepodařilo.
V dubnu se také konal okrskový turnaj ve vybíjené na ZŠ
B.Němcové v Litoměřicích. Naši žáci se postupně utkali s
týmy základních škol z Úštěka, Žalhostic a B.Němcové.
Bojovali urputně a s nadšením. Vyhráli dva zápasy ze tří
a umístili se na druhém místě.
Obrovského úspěchu však dosáhli kluci z 8. a 9. ročníku,
kteří zvítězili v okresním kole turnaje v minikopané,
porazili všechny favority z litoměřických škol a
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postoupili do krajského kola. Ani tam se naši borci
neztratili a sehráli poměrně vyrovnané zápasy. Za svými
soupeři rozhodně nezaostávali, ale chyběla jim ta
pověstná kapička štěstí k tomu, aby v rozhodující chvíli
své úsilí proměnili v gól. I tak je jejich páté místo
úžasným výsledkem v konkurenci těch nejlepších týmů z
celého kraje.
Sportovní dovednosti žáků 1. stupně podpořila paní
učitelka tělesné výchovy, když zorganizovala pro děti
jízdu zručnosti na kole. Zúčastnilo se 29 závodníků a
všem se velmi dařilo. Zkusili si jízdu po lávce, slalom,
přejetí latě, jízdu s kalíškem plným vody, s míčkem na
lžíci, nejrychlejší a nejpomalejší jízdu.
Po loňském úspěchu i letos zorganizovaly paní učitelky
Průšová a Mačajová školní kolo recitační soutěže. Ve
třech kategoriích soutěžili recitátoři ze 3. – 9. ročníku.
Oceňujeme nejen vítěze jednotlivých kategorií – tedy
Honzíka Obermanna, Amálku Husákovou a Petru
Plašilovou – ale všechny, kteří věnovali svůj čas a energii
tomu, aby se naučili báseň nebo text a vystoupili před
ostatními.
Ozdravný pobyt
V květnu proběhl dlouho očekávaný ozdravný pobyt.
Připravily ho paní učitelky Šteiglová a Hrdličková,
tentokrát pro děti z 1. stupně. Šťastný se zdál být výběr
místa - Srbská Kamenice, která leží v romantickém údolí
říčky Kamenice přibližně 5 km jižně od Jetřichovic a 7
km severozápadně od České Kamenice. Naše děti si zde
prošly Naučnou stezku s malovanými cedulemi, která se
skládá ze sedmi zastavení. Navštívily místní lesní
divadlo, které je velmi originální. Děti dostaly za úkol
nastudovat scénku, hru, píseň, vtipy, prostě něco k
odpočinku a pobavení pro
ostatní diváky. Ujaly se
toho
s
velkou
zodpovědností a hned
začaly nacvičovat.
V úterý všichni podnikli
celodenní výlet do Mýdlárny Rubens. Cestou tam se ještě
zastavili v Děčíně a prošli si náměstí. Mýdlárna se
nachází v krásném prostředí Národního parku ČeskoSaského Švýcarska, v malebné vesnici Růžová. Mýdlo se
vyrábí pouze z látek vyskytujících se v přírodě a má
léčivé účinky. Děti měly možnost vytvořit si své mýdlo a
seznámily se s celým postupem výroby.
V dalších dnech se žáci vypravili za pohádkou do
Dolského mlýna, kde se kdysi natáčela Pyšná princezna a
také některé záběry z pohádek Peklo s princeznou a
Čertova nevěsta. Prošli si naučnou stezku s objekty
československého opevnění na obranu republiky z let
1937 – 1938. Navštívili Jetřichovice, prošli okolo
skalního masivu nazývaného Trpasličí skála. Ta za své
jméno vděčí trpaslíkům vytesaných do skal, kteří jsou
dílem Eduarda a Ernsta Vaterových.

V Ploskovicích 12. 7. 2016

Všechny výlety byly doplňovány spoustou her, aby dětem
cesta rychleji ubíhala. Na své si přišli kluci-fotbalisti,
kteří si mohli denně po večeři na hřišti před penzionem
zakopat. Menší děti měly možnost hrát si na kraji lesíka
před objektem a všichni měli během dne prostor také pro
svůj volný čas na pokojích nebo v klubovně.
Na závěr se děti vrátily do lesního divadla, kde předvedly
svá vystoupení. Diváci i účinkující si užili mnoho legrace
a vyzkoušeli si, že jsou schopni svým vystoupením
zaujmout
a
pobavit
ostatní.
Týden rychle utekl a ve
čtvrtek večer nastalo
rozloučení již tradičně
táborákem,
opékáním
buřtů a diskotékou. Škola
v přírodě se vydařila a mnohým se ani nechtělo odjíždět.
Kromě hezkých zážitků děti v přírodě zažily i jeden
dramatičtější – při jedné z cest zahlédly ovci s vážnými
zdravotními problémy. Ani jednomu z dětí nebyl její stav
lhostejný a všichni se snažili přijít na to, jak jí pomoci.
Ovečku se podařilo zachránit (díky nalezení a
informování majitelů, kteří o jejím stavu nevěděli).
Den matek, Den dětí
Nechybělo ani tradiční vystoupení dětí ke Dni matek. Ve
vestibulu zámku Ploskovice vystoupily děti z naší
základní a mateřské školy, aby blahopřály maminkám a
babičkám, podívat se ale přišli i mnozí tatínkové. V
hodinovém programu se představily břišní tanečnice
(taneční kroužek paní učitelky Bezpalcové), kytaristé a
flétnisti, vystoupil pěvecký sbor, žáci 6. a 7. třídy
zazpívali, co se naučili na hodinách hudební výchovy,
herci z 1. stupně sehráli pohádku a předvedli se dokonce i
rapeři (paní učitelka Plicková nacvičila se svou třídou
moderní a vtipné vystoupení ve stylu rapu).
Den dětí jsme letos prožili s Lesy České republiky u
rybníka Machčák. Lesy zde již poněkolikáté připravily
program pro menší i
větší děti, a tak jsme se z
Třebušína i z Ploskovic
vydali pěšky na místo. A
program nezklamal. Děti
si
zastřílely
ze
vzduchovky, lovily a
poznávaly ryby, poznávaly stromy, rostliny a stopy zvířat,
vyzkoušely zaměřování s geodety a opékaly buřty.
Největší úspěch u kluků měly malý bagr a traktor.
Všichni zájemci se mohli to dopoledne stát řidiči a
dosytnosti si užít ovládání skutečné techniky. Někteří
bagřík obrátili téměř na hlavu, ale stroj vydržel. Každá
třída, která získala potřebný počet razítek, dostala
odměnou polotovar pro sestavení ptačí budky. A protože
pro kluky by sestavování předpřipravených dílů nebylo
velkou výzvou – ti si díly nařežou a připraví sami –
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necháme to v příštím školním roce na děvčatech, která si
tak mohou vyzkoušet práci v nové školní dílně.
Práce zájmových kroužků
I ve druhém pololetí školního roku pracovalo ve škole
několik zájmových kroužků. Děti do nich rády chodily,
protože si tam užily zábavu, ale přitom se nenásilnou
formou něco naučily nebo dozvěděly.
Úspěch měl kroužek Žáci v hrnci, kde se samozřejmě
vařilo. Pan učitel Nový se zaměřil na mňamky, které
nestojí „majlant“ a školou se vždy linula lákavá vůně.
S paní učitelkou Šteiglovou pokračovali flétnisti – někteří
z nich už hrají velmi pěkně a čistě, což se ukázalo i na
několika vystoupeních. Stejně tak předvedl své umění i
pěvecký sbor, který vede již několik let paní učitelka
Průšová.
Paní učitelka Mačajová vedla kytaristy, kteří také udělali
pěkný pokrok. I když paní učitelka příští rok už v naší
škole nebude, kytaristé budou zcela jistě pokračovat pod
vedením některé jiné paní učitelky hudební výchovy.
Doslova bombou byl kroužek zábavné fyziky, kde hravou
formou žáci poznávali některé fyzikální principy a jevy.
Co všechno děti s panem učitelem Kubů každý týden
vyrobily, jsem psali již minule. S koncem školního roku
však práce tohoto kroužku nekončí. Ti nejlepší budou
bádat i o prázdninách s cílem připravit se na Technické
hry 2016. Tato soutěž proběhne v září v Litoměřicích.
Jejím účelem je popularizace vědy a techniky mezi žáky
ZŠ. Věříme, že našim dětem nadšení vydrží a na soutěž se
dobře připraví.
Velký úspěch měla i odpoledne s keramikou pro rodiče a
děti. I v této započaté tradici
bychom rádi v příštím roce
pokračovali.
Děti z kroužku hry na flétnu
vystoupily
dokonce
i
o
prázdninách, a to na Husitských slavnostech v Třebušíně.
I přes dešťovou nadílku naši žáci přijeli za doprovodu
svých rodičů a pod vedením paní učitelky Šteiglové
zahráli pohádkové písničky. Všem patří dík za to, že i
letos – jako ostatně každoročně – neváhali na toto
vystoupení dorazit v době, kdy si jejich spolužáci užívají
prázdninové volno.
Školní zahrada
Nezapomněli jsme ani na školní zahradu. Jarní počasí a
sluníčko nás vytáhlo ven začátkem dubna, abychom
uklidili po zimě. Opravili jsme budky pro ptáky a
domeček pro hmyz. Nejstarší kluci zryli záhony,
přeházeli
kompost
a
zpracovávali
dřevo
na
táboráky. Děvčata se starala
o bylinkovou spirálu a
květinový záhon. Mladší
děti upravily a osely záhony,
vyhrabaly trávník a okopaly
stromky.

V Ploskovicích 12. 7. 2016

Jak už jsme avizovali v minulém čtvrtletníku, zapojili
jsme se do projektu Gengel, který se zaměřuje na
semenaření a udržování starých odrůd různých plodin. Z
nabídky jsme si vybrali starou odrůdu hrachu, fazolí,
ječmene a lnu. Organizátoři nás ujistili, že se nejedná o
poslední exempláře semen, a tak jsme s klidem zaseli.
Oddechli jsme si, když nám všechno vzešlo a pod
vedením paní učitelky Bezpalcové se děti o rostlinky
pečlivě starají. Jednomu z aktivních vytrhávačů plevele se
sice podařilo vytrhnout i pár keříčků fazolí, ale naštěstí
jich většina zůstala na svém místě. A tak nám držte palce,
ať se nám podaří vše úspěšně vypěstovat a sklidit.
Školní výlety
V červnu nastává období školních výletů. Čtvrťáci a
šesťáci vyrazili do zoocentra Srdov u Úštěka za zvířátky.
Děti se zde seznámily se zvěří, kterou lze spatřit v naší
krajině, dozvěděly se spoustu zajímavostí, a dokonce si
pohladily a nakrmily jelena siku Dybowského a kozu
bezoárovu. Poté si prohlédly muzeum vycpaných zvířat,
kde mohly obdivovat zvířata jak z naší přírody, tak
cizokrajná. Výlet se vydařil až na počasí - výletníci
pořádně zmokli.
Osmáci zvolili podobně – podívali se do pražské ZOO.
Sedmáci se také podívali do Prahy, vybrali si Pražský
hrad a historické centrum města. Z Masarykova nádraží
se vydali pěšky kolem Obecního domu, přes
Staroměstské náměstí a Karlův most na Pražský hrad.
Tam si prohlédli Obrazárnu, Katedrálu svatého Víta,
Baziliku svatého Jiří, výstavu Příběh Pražského hradu a
Vladislavský sál.
Třeťáci se podívali do Libochovic, kde je zámkem
provázeli slavní učenci - J. Ressel, Tycho de Brahe, Jan
Jánský nebo Prokop Diviš. V parku byla připravena
naučná stezka, středověké tržiště a na závěr programu
přišel průvod se samotným Karlem IV. a jeho družinou.
Páťáci se rozhodli zdolat Tiské stěny – nebo si je aspoň
zdola prohlédnout. Počasí jim sice moc nepřálo, ale
přesto to nevzdali. Nutností byly pláštěnky, ale aspoň
kratší okruh mezi skalními stěnami děti prošly. Lépe na
tom byli deváťáci, kteří se vydali na stejné místo o pár dní
později, a vydařilo se jim i počasí.
Na výlet vyrazily i děti z MŠ. Spojily návštěvu
dopravního
hřiště
s
cukrárnou
a
lanovým
parkem v Litoměřicích.
Zopakovaly si pravidla
silničního provozu, byly
poučeny o bezpečnosti a
ohleduplnosti. A pak už si
mohly zapůjčit odrážedla,
koloběžky nebo kola a vyzkoušet si vše v praxi. Poté šly
do blízké na cukrárny na zmrzlinu a v parku na lanových
průlezkách si procvičily obratnost a odvahu při lezení.
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Mateřská škola
Závěr školního roku byl na události bohatý i v mateřské
škole: Proběhl zde dopravně – preventivní program. Děti
navštívil klaun TÚTÚ a zábavnou formou je seznámil s
dopravními předpisy. Ukázal důležitost bezpečnostních
pásů; předvedl, jak vás mohou ochránit chrániče na tělo
při jízdě na kole či bezpečnostní prvky na oblečení při
pohybu na silnici; rozlišil správné a nesprávné chování v
autě; připomněl dětem, že parkoviště není hřiště, a také
funkci zebry a semaforů. Na závěr děti prokázaly své
znalosti, když správně zodpověděly klaunovy hádanky.
Zajímavé dopoledne připravili pro děti také manželé
Gerlických v obecní knihovně. Zde proběhl slavnostní akt
„Pasování předškoláků“ za platné čtenáře knihovny.
Děti dostaly medaili a pasovací list, jak mají s knihami
zacházet a jak se k nim chovat.
A pak už přišel na řadu panel s mašinkami, kde se děti
mohly na chvíli vžít do rolí výpravčího či strojvedoucího,
vyzkoušet si na modelu sklopit závory nebo rozsvítit
semafor. Úžasným závěrem bylo předvedení dálkově
řízeného dronu. Velmi děkujeme manželům Gerlickým za
pěknou akci, která se dětem moc líbila.
A samozřejmě proběhlo také rozloučení s předškoláky,
jako vždy v zámku Ploskovice. Přijely i děti z MŠ
Třebušín. Děti nejprve předvedly rodičům, kamarádům a
hostům krátké hudební vystoupení. Poté předstoupili
předškoláčci z obou školek a paní učitelky je ošerpovaly,
předaly jim upomínkové předměty a knihy. Pasovaly je
do role školáků.
Projekt Karel IV. a zahradní slavnost
Jeden z posledních dnů školního roku žáci a
učitelé v ZŠ Ploskovice strávili ve stylu Karla IV. Celé
dopoledne ve škole pracovaly jednotlivé skupiny na tom,
abychom se před polednem mohli přenést do doby o 700
let zpět a některé události si prožít na vlastní kůži.
Nejpočetnější skupina vytvářela
kostýmy a oblékla nejen své
členy, ale i další žáky a učitele.
Pan učitel, který úspěšně vede ve
škole kroužek Žáci v hrnci, se
svou
skupinou
připravoval
staročeské
občerstvení.
Chlapecká skupina si vyrobila ve školní dílně zbroj –
meče, štíty nebo dřevec a nacvičila ukázku středověké
bitvy. Připravovaly se dramatické výstupy, pěvecká čísla i
tanec. Svou zručnost i znalosti prokázala skupina, která
vyrobila krásné korunovační klenoty.
V 11 hodin se vydal slavnostní kostýmovaný
průvod zámeckým parkem na náves. Zde nás již čekala
paní starostka Petrů, kterou jsme proměnili v arcibiskupa
Arnošta z Pardubic, aby mohla korunovat Karla IV.
českým králem. Karel i jeho čtyři manželky a syn Václav
se nám krátce představili a pak už se rozehrála jednotlivá
vystoupení – oslavné pásmo ke Karlově korunovaci,
scénka o krvelačné šlechtičně, obrazy ze života Karla IV.,
písničky ze známého muzikálu i středověký tanec.

V Ploskovicích 12. 7. 2016

Vrcholem byl samozřejmě boj, při němž naštěstí praskaly
jen meče. Pro zklidnění situace Arnošt z Pardubic
(tentokrát již v kůži jednoho z žáků) připomněl, jak dnes
pečujeme o korunovační klenoty, které mají pro český
národ
nevyčíslitelnou
hodnotu.
S rodiči, žáky ZŠ i
dětmi
MŠ
jsme
se
rozloučili na odpolední
zahradní
slavnosti.
Tematicky jsme ji navázali
na projekt o Karlu IV.,
takže se zahrada zaplnila
princezničkami a rytíři, pro které byla připravena řada
zajímavých aktivit. Zájemci si mohli vyzkoušet, jak se
dříve psalo brkem nebo jak si lidé poradili bez
automatické pračky – praní na valše mělo velký úspěch.
Návštěvníci si prohlédli, jak zahradu zvelebujeme, i to, co
děti vypěstovaly. Hrál se badminton i vikingské šachy, u
táboráku zněly písničky a všechny malé princezny se s
vervou pustily do ladných úklon a středověkých tanečních
kroků. Do současnosti nás vrátil pan učitel, který vede ve
škole fyzikální kroužek, když žáci pod jeho vedením
předvedli start rakety. Školní zahrada dostala i nový dárek
- žák 1. třídy Aleš B. přinesl krásný domeček pro hmyz,
který vyrobil se svým tatínkem.
Rozloučení s deváťáky
Poslední školní den jako obvykle žáci devátého ročníku
převzali svá vysvědčení v reprezentačním sále zámku
Ploskovice. Tento ceremoniál má již dlouholetou tradici a
na jeho přípravě se podílejí sami deváťáci. Jejich
poděkování dojalo rodiče i učitele,
retrospektivní
videopohled na jejich školní docházku všem připomněl,
co zažili a ukázal, jak se změnili, a nechyběl ani humor
při předávání titulů mladším spolužákům. Při šerpování a
předávání pamětních listů a posledního vysvědčení už
neudrželi slzy ani sami deváťáci. Loučení bylo jako
každý rok slavnostní a velmi dojemné. Přejeme
deváťákům dobrý start do nového života a všem ostatním
krásné prázdniny.
Mgr. Miroslava Melicharová

JUBILEA
Jménem zastupitelstva obce
gratulujeme všem, kteří oslavili
významná
životní
jubilea:
Adamec
Ján,
Budinský
Miroslav,
Kovrzek
Petr,
Marková Věra, Jindra Josef,
Šimon Miroslav, Studihradová
Bedřiška,
Relich
Jindřich,
Libánský Josef, Valentová Libuše, Vaňousek Václav,
Kašpar Evžen, Součková Jana, Petrů Josef, ing. Štolc
Miloš a Štícha Jiří. Všem přejeme především mnoho
zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a životního elánu do
dalších let ….
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V Ploskovicích 12. 7. 2016

OBECNÍ ÚŘAD
PLOSKOVICE
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.

Na Obecním úřadě je možné zakoupit:
pohlednice
- obce Ploskovice vč. letecké a všech místních částí
za cenu 5,- Kč/ks.
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
- 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

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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