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PLOSKOVICKÝ
ČTVRTLETNÍK
Územní samospráva obcí Ploskovice, Maškovice, Těchobuzice, Vinné, Starý Mlýnec
www.ploskovice.cz
neprodejné – výtisk ZDARMA
Vážení čtenáři,
po celkem zdařilé akci jubilejního
ročníku Slavnosti květů a slavnostním
odhalení
pomníku
zakladatelům
ovocnářství na ploskovicku jsme se rychle přehoupli do
zvláštního léta (jak srážkově, tak teplotami).
Po přívalovém dešti v červnu nás v červenci a srpnu
přívalové deště postihli znovu. Škody vznikly jak
občanům, tak i obci, především na místních
komunikacích. V současné době jsou předmětem dalších
oprav a získání dotace na výraznější opatření. Správce
toku znovu vyčistil koryto, Správa a údržba silnic
zabezpečila sesouvající se svah u potoka a řeší projektové
přípravy na rekonstrukci mostku ve Vinném pod
komunikací, který je hlavním důvodem zvyšování hladiny
a zaplavování přilehlých nemovitostí.
V měsíci srpnu byla pod zámeckými arkádami umístěna
putovní výstava „Má vlast – cestami proměn“, která
formou panelů představuje významné proměny v kraji,
především opravy zdevastovaných staveb a významných
lokalit.
Podařilo se nám rozpohybovat akci vybudování chodníků,
takže věříme, že se dopracujeme ke stavebnímu povolení.
V září jsme rádi vítali nové občánky na státním zámku
s kulturním vystoupením žáků základní školy.
Tak jako každý rok, proběhla v zámeckých grottech
výstava „Ploskovické jablko“, letos již 12. ročník.
Z pozvaných hostů se přijel podívat pouze starosta Města
Litoměřice Mgr. Chlupáč. Hejtman Ústeckého kraje se
písemně omluvil.
Pokračují práce na úpravě cesty mezi obcí Vinné a
Chudoslavice, kde byl připraven terén pro výsev trávy po
straně cesty a ještě letos zde budou vysázeny
vysokokmeny jabloní.
Významnou událostí je pro Ploskovice skutečnost, že po
přihlášení Nádraží Ploskovice do soutěže o nejkrásnější
nádraží ČR, se dostalo mezi 10 finalistů, z nichž bude
v senátu 11. 11. 2016 vyhlášen vítěz.

V říjnu proběhly volby do krajského zastupitelstva, účast
v našem volebním okrsku byla 29,83%, což je
pod celostátním průměrem. Výsledky jsou zveřejněny
na úřední desce, lze je také vyhledat na www.volby.cz.
Proběhla sbírka pro Diakonii Broumov, letos mimořádně
i na podzim.
Ve dnech 20. a 21. 10. 2016 se v Litoměřicích konala
celostátní Konference venkov. Někteří z účastníků
navštívili i Ploskovice, kde pro ně byl připraven program
(prohlídka obce, návštěva zámku a ovocnářství).
Omlouvám se všem za opožděné vydání našeho
čtvrtletního informačního zpravodaje. Událostí bylo
hodně, ale času se nějak nedostává.
starostka Věra Petrů
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OBECNÍ
ZASTUPITELSTVO
Usnesení z 18. veřejného zasedání ZO
Ploskovice,
ze dne 31. 8. 2016
Usnesení č. 1/18Z/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. 1/18Z/2016 bylo schváleno.
Usnesení č. 2/18Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje ověřovatele
zápisu ve složení: Milan Januška, Libor Konvalinka
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/18Z/2016 bylo schváleno.
Usnesení č. 3/18Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje program
18. veřejného zasedání ZO Ploskovice se změnou bodu 10
– Prodloužení nájemních smluv – bytový dům Ploskovice
čp. 50.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/18Z/2016 bylo schváleno.
Usnesení č. 4/18Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje kontrolu plnění
usnesení 17. veřejného zasedání ZO Ploskovice.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4/18Z/2016 bylo schváleno.
Usnesení č. 5/18Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice bere na vědomí zprávu o
činnosti zastupitelstva a stavu stavebních prací v obci do
31. 8. 2016.
Usnesení č. 6/18Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje Rozpočtové
opatření č. 3/2016.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6/18Z/2016 bylo schváleno.
Usnesení č. 7/18Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje smlouvu o
zřízení věcného břemene č. IV-12-4013978 LT,
Ploskovice – kNN p.p.č. 192/2 s ČEZ Distribuce, a.s.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/18Z/2016 bylo schváleno.
Usnesení č. 8/18Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje Smlouvu o dílo
– převzetí odpadů s firmou SONO PLUS, s.r.o.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8/18Z/2016 bylo schváleno.

V Ploskovicích 24. 10. 2016

Usnesení č. 9/18Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje Smlouvu
s Ústeckým krajem o poskytnutí příspěvku na obnovu,
zajištění a výchovu lesních porostů č. 16/SML3035.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9/18Z/2016 bylo schváleno.
Usnesení č. 10/18Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje prodloužení
nájemní smlouvy se stávajícím nájemníkem na byt č. 115
v bytovém domě Ploskovice 50 od 1. 7. 2016 do 30. 6.
2018.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 10/18Z/2016 bylo schváleno.
Usnesení č. 11/18Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje prodloužení
nájemní smlouvy se stávajícím nájemníkem na byt č. 219
v bytovém domě Ploskovice 50 od 1. 9. 2016 do 31. 8.
2018.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 11/18Z/2016 bylo schváleno.
Usnesení č. 12/18Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje složení
povodňové komise: Věra Petrů – předseda, Mgr. Aleš
Borský – tajemník, Libor Konvalinka – člen, Jiří Kohl –
člen, Tomáš Heczko – člen, Milan Lipš – člen a Rudolf
Rykr – člen.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 12/18Z/2016 bylo schváleno.
Usnesení č. 13/18Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje pronájem části
pozemku p.p.č. 8/11 v k.ú. Ploskovice o výměře 188 m2
firmě SORTO s.r.o, IČ: 25014366, se sídlem Ploskovice
39, za cenu 0,30 Kč/m2 vč. DPH/rok, na dobu neurčitou
s 3-měsíční výpovědní lhůtou od 1. 10. 2016 a zmocňuje
starostku obce k podpisu nájemní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 13/18Z/2016 bylo schváleno.
Usnesení č. 14/18Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice bere na vědomí informaci
o jednání k projektu Pošta partner.
Usnesení č. 15/18Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje zpětný odkup
pozemku p.p.č. 192/2 v k.ú. Ploskovice od paní Jany
Samcové + úhradu nákladů k pozemku vynaložených a
zmocňuje starostku obce k podpisu kupní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 15/18Z/2016 bylo schváleno.
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Usnesení č. 16/18Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice bere na vědomí oznámení
o ukončení trvání Smlouvy o zajištění zpětného odběru
elektrozařízení k 6. 5. 2018.
Usnesení č. 17/18Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje poskytnutí
příspěvku 500,- Kč/žáka, který nastoupí školní docházku
v ZŠ a MŠ Ploskovice, p.o. ve školním roce 2016/2017.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 17/18Z/2016 bylo schváleno.
Usnesení č. 18/18Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice bere na vědomí
provedenou kontrolu bytů v bytovém domě Ploskovice čp.
50 a její výsledky.
Usnesení č. 19/18Z/2016:
Zastupitelstvo obce Ploskovice bere na vědomí Zprávu
z jednání kontrolního výboru ze dne 24. 8. 2016.

ODPADY
Zimní svoz komunálního odpadu byl zahájen
3. 10. 2016, svozovým dnem je PONDĚLÍ – KAŽDÝ
TÝDEN.

Bioodpad
Nádoby na bioodpad budou vyváženy do konce měsíce
října 2016.
V příštím roce bude svoz zahájen od 1. 4. 2017.
V měsíci září proběhl svoz drobných nebezpečných
odpadů a velkoobjemového odpadu. Někdo z občanů
(konkrétně v Těchobuzicích) vyhodil v den svozu
velkoobjemového odpadu do kontejneru na plasty
gumové hadice, které tam evidentně nepatří.
Na Slovárně běžně v komunálním odpadu nacházíme
koberce, hadry a podobný odpad. Zbytečně si tím
zvyšujeme náklady, nehledě na zhoršenou kvalitu
tříděného odpadu.
Většina obyvatel se snaží správně třídit, za což si zaslouží
pochvalu, ale stačí jeden nezodpovědný jedinec a všechno
zkazí. I přesto společnost Arnika přidělila obci
Ploskovice odpadového Oskara za malou produkci
směsného komunálního odpadu.

V Ploskovicích 24. 10. 2016

ZŠ PLOSKOVICE
Máme za sebou sotva pár týdnů nového školního roku,
ale už jsme podnikli pár věcí, o kterých stojí za to napsat.
1. září jsme přivítali nové prvňáčky (tentokrát
naposledy v Třebušíně, příští
školní rok již bude 1. i 2. třída
v Ploskovicích). Děti poprvé
usedly do školních lavic a
seznámily se s paní učitelkou
třídní, kterou je letos paní
Gabriela Sokolová. Druháčci
jim předvedli krátkou ukázku toho, co se v první třídě
naučili a co je tedy čeká. Pro děti byly připraveny drobné
dárečky, které se jim budou ve škole hodit (psací a
kreslicí potřeba apod.). Finančním darem přispěla i obec
Ploskovice, věcným darem pak obec Třebušín. Děkujeme
a přejeme prvňáčkům ve škole hodně úspěchů, dobrých
učitelů a prima kamarádů.
Skvělý úspěch jsme
získali na Technických hrách tzv.
Technodays
v Litoměřicích.
Naši
účast
zorganizoval pan učitel Kubů,
který vedl po celý loňský školní
rok kroužek zábavné fyziky.
Ještě než se před prázdninami rozloučil se školou a žáky,
zadal zájemcům úkoly, přípravu na Technodays –
výrobky do projektu na téma pohyb. A věřte nebo nevěřte
– někteří úkoly i v době prázdnin skutečně splnili. Po
návratu do školy pan učitel s týmem ještě intenzivně na
přípravě zapracoval a práce se vyplatila - náš projekt byl
nakonec odbornou porotou vyhodnocen jako nejlepší
(zvítězil se 177 bodů), stejně jako naše originální
kuličková dráha. Bodovali jsme i v ostatních disciplínách
- vědomostním testu, stavbě mostu, střelbě z katapultu na
cíl a kuličkovém labyrintu. Přestože
byl náš tým po celou dobu v čele, ve
finále ho trochu zradilo vozítko
poháněné pastičkou na myši a v
celkovém součtu bodů jsme tak
těsně skončili druzí. Naše škola zaujala jak odbornou
porotu, tak i diváky, kteří obdivovali funkční loďky na
parní pohon i kuličkovou dráhu. Jsme o to raději, že se
ukázalo, že i vesnická škola může zabodovat a je zřejmé,
že pokud jsou v ní zapálení a šikovní učitelé, může se
s městem bez problémů srovnávat. V soutěži nás
reprezentovali žáci 9. třídy Petra Plašilová, Filip Nový,
Filip Samek, Martin Judytka a Josef Šup ze třídy šesté.
Všem patří zasloužená pochvala. 
Velká
změna
letos
provázela tradiční Běh zámeckým
parkem
–
okresní
finále
v přespolním běhu, na které se
každoročně
sjedou závodníci
z celého litoměřického okresu.
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Toto se nezměnilo ani letos – přijelo 215 účastníků
z celkem 15 škol. Z bezpečnostních důvodů jsme však
celý závod přesunuli ze zámeckého parku do polí –
přesněji řečeno na polní cestu, která spojuje Ploskovice
s Těchobuzicemi. Start a cíl byl na hřišti. Z naší školy
startovalo 5 děvčat a 12 chlapců a i letos se podařilo
získat medailové umístění: díky chlapcům z 8. a 9.
ročníku, (kteří běží 3000 m!!) jsme získali 3. místo
v kategorii družstev starších žáků. Nejvíce se o to
zasloužil Radek Polák, který doběhl druhý a postavil se
tak na stupně vítězů i jako jednotlivec. Gratulujeme a
děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 
V prvních dnech října se
každoročně hraje také první kolo
Coca cola cupu – školského
poháru ve fotbale žáků 2. stupně.
Náš turnaj se konal v Liběšicích a
do okresního kola z něj postoupila
vítězná ZŠ Ladova. Naši chlapci tentokrát neměli štěstí a
přestože do zápasů dali vše, soupeř byl silnější.
Několik žáků 2. stupně se pečlivě připravilo a
vydalo se na přírodovědnou soutěž Podzimní poznávání
rostlin, kterou pořádá Muzeum Litoměřice. Většinu
rostlin soutěžící poznali, na výsledky zatím čekáme.
Přínosem této soutěže je, že se žáci seznámí s rostlinami,
které mohou najít v přírodě v okolí svého bydliště, a to
nejen prostřednictvím obrázku, ale vidí i skutečnou
ukázku.
Sportovní dovednosti a
vztah k pohybu žákům každoročně
prostřednictvím
neobvyklých
sportovních aktivit pomáhají získat
Hry třetího tisíciletí, které se konají
v prvních dnech školního roku v Račicích. Zájemci z 2.
stupně tak opět měli možnost např. se projet na dračích
lodích.
Po loňském úspěchu exkurze
na Letiště V. Havla v Praze letos
zorganizovala
paní
učitelka
Martínková další cestu na letiště,
tentokrát s jinou prohlídkou. Děti
viděly příletovou a odletovou halu,
sledovaly přílety a odlety několika letadel na vyhlídce a
poté odjely na hasičskou stanici. Tam bylo k vidění např.
nejmodernější auto na stanici a ukázka hašení z vodního
děla na tomto autě.
Turistický výlet po okolí zase připravily paní
učitelky Bezpalcová a Řeháková. V sobotu se skupinka
našich současných i bývalých žáků společně vypravila na
Trojhoru. Cestou se účastníci dozvěděli řadu zajímavostí
a pokud vyplnili připravený pracovní list a ušli určenou
trasu, zasloužili si drobnou odměnu.
Pod vedením paní učitelky
Šteiglové vystoupily v září žákyně
různých tříd na slavnostním Vítání
občánků v Ploskovicích. Děvčata
recitovala či hrála na flétnu.

V Ploskovicích 24. 10. 2016

Absolvovali jsme již také dvě akce, které vhodně
doplnily
výuku.
Jednalo
se
o ekologický program na téma třídění
odpadů „Tonda Obal na cestách“,
který zhlédli žáci od 1. až do
9.
ročníku,
pro každou skupinu měl program
podobu odpovídající věku dětí.
Druhým zajímavým projektem bylo
mobilní planetárium, které dětem
zprostředkovalo „hvězdný“ zážitek přímo v tělocvičně
školy.
Mgr. Miroslava Melicharová

JUBILEA
Jménem zastupitelstva obce
gratulujeme všem, kteří oslavili
významná životní jubilea: Pobl
František, Krautwurm Václav,
Skřivánková Bohuslava, Hrnčíř
Stanislav, Vincíbrová Marta,
Konšel Jindřich a Janušková
Anna. Všem přejeme především
mnoho zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a životního
elánu do dalších let ….

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.
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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
turistická nálepka
- č. 291 Zámek Ploskovice – 8,- Kč/ks
Nabízíme i otisk turistického razítka.
letecké snímky obce i místních částí – 240,- Kč/ks
mince – Ploskovice 950 let
- cínová – 120,- Kč/ks
- dvoubarevná – 120,- Kč/ks (2 druhy)
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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