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PLOSKOVICKÝ
ČTVRTLETNÍK
Územní samospráva obcí Ploskovice, Maškovice, Těchobuzice, Vinné, Starý Mlýnec
www.ploskovice.cz
neprodejné – výtisk ZDARMA
Vážení občané a čtenáři,
od minulého čísla uběhlo víc jak čtvrt roku
a je tu doba prázdnin a dovolených. Během
tohoto období proběhla řada akcí a činností.
K pravidelným již patří Slavnost květů, která
se uskutečnila 29. dubna a kromě pořadatelské Unie
ovocnářů se zapojily i okolní obce.
Letos se poprvé uskutečnil dětský den na hřišti MŠ, který
pořádali dobrovolníci ze školy s Klubem šikovných
rukou, za což jim patří poděkování.
Proběhlo jednání se Státním pozemkovým úřadem,
podařilo se nám získat do vlastnictví obce další pozemek
na obnovu rybníka a do pronájmu část plochy zahrádek
na Slovárně, druhá část je v majetku obce. Další jednání
jsou směřována na odkup tohoto pozemku.
V průběhu dubna jsme mimořádně uspořádali Sbírku
ošacení pro Diakonii Broumov, která jinak probíhá na
podzim.
Pro zpřístupnění stavebních parcel v lokalitě Ploskovice
Jih byla vybudována provizorní komunikace a projektant
dokončuje projekt pro vybudování sítí (vodovod,
kanalizace, elektřina). Napojení kanalizace je závislé na
dokončení ČOV, kde probíhá celková rekonstrukce.
Příprava na výstavbu mateřské školy v lokalitě
Ploskovice Jih se protahuje (ze strany poskytovatele
dotace) díky zpřesňování podmínek pro výběrové řízení.
Z naší strany je vyvíjen tlak na rychlejší postup.
Proběhl závěrečný přezkum hospodaření obce
za rok 2016 s výsledkem bez závad.
Jak jsme Vás již informovali, je plánována pokládka NN
v Maškovicích a ve Vinném. Současně s touto akcí bude
budováno nové veřejné osvětlení. Zatím probíhají
projektové práce. Akce by měly být realizovány v příštím
roce.
K pravidelným akcím patří také čištění koupaliště
v Těchobuzicích, kterého se bohužel zúčastnilo jen pár
dobrovolníků, především z Těchobuzic. Z řad občanů
Ploskovic bylo účastníků minimum.

Byl uspořádán pravidelný svoz velkoobjemového a
nebezpečného odpadu. U tříděného odpadu by se někteří
občané měli nad sebou zamyslet a přečíst si, co do
kterého kontejneru vyhazovat. Neustále ve tříděném
odpadu nacházíme komodity, které do něj nepatří.
Snažíme se kontejnery kontrolovat, ale to nejde každý
den. Ve výsledku je to ostuda obce a snížení kvality
tříděného sběru.
Dále pokračují práce na předání splaškové kanalizace,
byl zpracován znalecký posudek pro zpracování smlouvy.
Připravujeme podklady pro Severočeskou vodárenskou
společnost na poskytnutí příspěvku na nově připojené
obyvatele (voda, kanalizace).
Jak jistě víte, tak 1. a 2. třída základní školy se přemisťuje
do Ploskovic, je to organizačně náročné, jak technicky,
tak administrativně. Ale vše je připraveno a v září
v Ploskovicích přivítáme po dlouhé době opět prvňáčky.
Vzhledem k počasí (zima – vedro – vítr = nedostatek
vody) vznikají problémy na Ploskovickém potoce,
v místě jeho rozdělení na Těchobuzický a Ploskovický.
Neustále
dochází
k zahrazování
přítoku
do
Těchobuzického potoka, který zásobuje vodou požární
nádrž v Těchobuzicích. Obec proto bude muset (ve
spolupráci s Povodím Ohře) realizovat stavbu rozhraní
tak, aby nebyla přístupná veřejnosti.
Po několikaletých urgencích z naší strany, se konečně
opravuje mostek ve Vinném. Uzavírka silnice je sice
nepříjemná, ale jsme rádi, že k akci konečně došlo.
Obec koupila dům Ploskovice č.p. 55 (bývalý obecní
úřad), hledáme vhodné dotační tituly pro jeho využití –
komunitní centrum nebo byty. Pokud by někdo z Vás měl
jiný nápad, rádi se necháme inspirovat.
Užívejte si letní počasí, dovolené a rekreace.
Zemědělcům přejeme dobrou úrodu a než se ohlédneme,
bude foukat od strnišť.
starostka Věra Petrů
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OBECNÍ
ZASTUPITELSTVO
Usnesení z 24. veřejného zasedání ZO Ploskovice,
konaného dne 5. 4. 2017
Usnesení č. 1/24Z/2017:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje návrhovou
komisi ve složení: Milan Januška, Mgr. Aleš Borský.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1/24Z/2017 bylo schváleno.
Usnesení č. 2/24Z/2017:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje ověřovatele
zápisu ve složení: Libor Konvalinka, František Kuchař.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/24Z/2017 bylo schváleno.
Usnesení č. 3/24Z/2017:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje program
24. veřejného zasedání ZO Ploskovice
s doplněním
bodů: 9A – Výsledky výběrového řízení na veřejnou
zakázku „Provizorní komunikace pro lokalitu RD
Ploskovice – Jih“, 9B – SoD č. 16304 s firmou
Chládek & Tintěra, a.s. , 9C – Dodatek č. 1 ke Smlouvě
o spolupráci při přípravě a realizaci stavby „Ploskovice,
ČOV – intenzifikace“ s SVS, a.s.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/24Z/2017 bylo schváleno.
Usnesení č. 4/24Z/2017:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje kontrolu plnění
usnesení 23. veřejného zasedání ZO Ploskovice.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4/24Z/2017 bylo schváleno.
Usnesení č. 5/24Z/2017:
Zastupitelstvo obce Ploskovice bere na vědomí zprávu
o činnosti zastupitelstva a stavu stavebních prací v obci
do 5. 4. 2017.

V Ploskovicích 24. července 2017

Usnesení č. 6/24Z/2017:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje poskytnutí
dotace Unii ovocnářů severočeského regionu, z.s. na
financování zábavného programu při akci „Slavnosti
květů“ dne 29. 4. 2017 ve výši 15.000,- Kč a uzavření
veřejnoprávní smlouvy dle zákona č. 250/2000 Sb.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6/24Z/2017 bylo schváleno.
Usnesení č. 7/24Z/2017:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje Rozpočtové
opatření č. 1/2017.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/24Z/2017 bylo schváleno.
Usnesení č. 8/24Z/2017:
Zastupitelstvo obce Ploskovice
I. 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 15. 6. 2017 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. ukládá panu Milanu Januškovi, aby se zúčastnil
předmětné valné hromady a jednal na této valné hromadě
v zájmu Obce Ploskovice.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8/24Z/2017 bylo schváleno.
Usnesení č. 9/24Z/2017
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje uzavření
nájemní smlouvy na byt č. 116 v bytovém domě
Ploskovice 50 se stávajícím nájemníkem na dobu určitou
od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018 a zmocňuje starostku obce
k podpisu nájemní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9/24Z/2017 bylo schváleno.
Usnesení č. 10/24Z/2017:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje zaslání
upozornění nájemníkům bytů č. 214 a 217 v bytovém
domě Ploskovice 50 o neprodloužení nájemní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 10/24Z/2017 bylo schváleno.
Usnesení č. 11/24Z/2017:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje výsledky
výběrového řízení na veřejnou zakázku „Provizorní
komunikace pro lokalitu RD Ploskovice – Jih“
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 11/24Z/2017 bylo schváleno.
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Usnesení č. 12/24Z/2017:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje SoD č. 16304
s firmou Chládek & Tintěra, a.s. na akci: „Provizorní
komunikace pro lokalitu RD Ploskovice-JIH“ a zmocňuje
starostku obce k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 12/24Z/2017 bylo schváleno.
Usnesení č. 13/24Z/2017:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o spolupráci při přípravě a realizaci stavby
„Ploskovice, ČOV – intenzifikace“ se Severočeskou
vodárenskou společností, a.s. a zmocňuje starostku obce
k jeho podpisu.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 13/24Z/2017 bylo schváleno.
Usnesení č. 14/24Z/2017:
Zastupitelstvo obce Ploskovice neschvaluje Příkazní
smlouvu s HS Occasion, s.r.o. na akci „Revitalizace
vodní nádrže u bývalého Těchobuzického mlýna“.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 14/24Z/2017 bylo schváleno.
Usnesení č. 15/24Z/2017:
Zastupitelstvo obce Ploskovice neschvaluje Příkazní
smluvu s VIA Consult a.s. na akci „Revitalizace vodní
nádrže u bývalého Těchobuzického mlýna“ – výběr
zhotovitele stavby.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 15/24Z/2017 bylo schváleno.
Usnesení č. 16/24Z/2017:
Zastupitelstvo obce Ploskovice bere na vědomí nabídku
na promítání letního kina.
Usnesení č. 17/24Z/2017:
Zastupitelstvo obce Ploskovice bere na vědomí nabídku
firem HS Occasion s.r.o. na dotační managment a
Universal Solutions s.r.o. na administraci výběrového
řízení pro projekt „Odkanalizování sklepů Ploskovice“.
Usnesení č. 18/24Z/2017:
Zastupitelstvo obce Ploskovice bere na vědomí nabídku
firmy grantEX s.r.o. k dotačnímu programu Sociální
bydlení.
Usnesení z 25. veřejného zasedání ZO Ploskovice,
konaného dne 10. 5. 2017
Usnesení č. 1/25Z/2017:
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. 1/25Z/2017 bylo schváleno.

V Ploskovicích 24. července 2017

Usnesení č. 2/25Z/2017:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje ověřovatele
zápisu ve složení: Milan Januška, Mgr. Aleš Borský
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/25Z/2017 bylo schváleno.
Usnesení č. 3/25Z/2017:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje program
25. veřejného zasedání ZO Ploskovice
s doplněním
bodů: 14A – Rozpočtové opatření č. 2/2017, 14B – SoD
s Projekční kanceláří – Karel Štěpánek, na vypracování
PD pro zasíťování pozemků v lokalitě RD Ploskovice –
jih.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/25Z/2017 bylo schváleno.
Usnesení č. 4/25Z/2017:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje kontrolu plnění
usnesení 24. veřejného zasedání ZO Ploskovice.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4/25Z/2017 bylo schváleno.
Usnesení č. 5/25Z/2017:
Zastupitelstvo obce Ploskovice bere na vědomí zprávu o
činnosti zastupitelstva a stavu stavebních prací v obci do
10. 5. 2017.
Usnesení č. 6/25Z/2017:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje Smlouvu o
poskytnutí odborné poradenské služby v oblasti BOZP
s firmou BSP consulting s.r.o.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6/25Z/2017 bylo schváleno.
Usnesení č. 7/25Z/2017:
Zastupitelstvo obce Ploskovice bere na vědomí informaci
k podaným žádostem o dotaci v roce 2017.
Usnesení č. 8/25Z/2017:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje ukončení
nájemního vztahu dohodou se současným nájemníkem
bytu č. 214 k 31. 5. 2017.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8/25Z/2017 bylo schváleno.
Usnesení č. 9/25Z/2017
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje uzavření
nájemní smlouvy na byt č. 214 v bytovém domě
Ploskovice 50 s panem Josefem Válkem na dobu určitou
od 1. 6. 2017 do 31. 5. 2019 v případě splnění podmínek
pro přidělení bytu a zmocňuje starostku obce k podpisu
nájemní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9/25Z/2017 bylo schváleno.
Usnesení č. 10/25Z/2017:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje
nájemní smlouvy na byt č. 211 v bytovém domě

uzavření
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Ploskovice 50 s paní Šárkou Viktorovou na dobu určitou
od 1. 5. 2017 do 30. 4. 2019 v případě splnění podmínek
pro přidělení bytu a zmocňuje starostku obce k podpisu
nájemní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 10/25Z/2017 bylo schváleno.
Usnesení č. 11/25Z/2017:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje podání žádosti
Státnímu pozemkovému úřadu o pronájem části pozemku
p.p.č. 159/1 v k.ú. Ploskovice.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 11/25Z/2017 bylo schváleno.
Usnesení č. 12/25Z/2017:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje Dohodu
o vytvoření společného školského obvodu spádové
mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a
Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace,
okres Litoměřice, mezi obcemi Ploskovice, Býčkovice
a Chudoslavice a zmocňuje starostku obce k jejímu
podpisu.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 12/25Z/2017 bylo schváleno.
Usnesení č. 13/25Z/2017:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje účetní závěrku
ZŠ a MŠ Ploskovice, p.o. za rok 2016.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 13/25Z/2017 bylo schváleno.
Usnesení č. 14/25Z/2017:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje zveřejnění
záměru prodeje nepotřebných židlí, za cenu 150,- Kč/ks
(nepoškozená) a 100,- Kč/ks (poškozená).
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 14/25Z/2017 bylo schváleno.
Usnesení č. 15/25Z/2017:
Zastupitelstvo obce Ploskovice ukládá starostce obce dále
jednat s Lesy ČR, s.p. o stavu mostku a podat vlastníkům
nemovitosti Vinné č.p. 20 informaci o tomto jednání.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 15/25Z/2017 bylo schváleno.
Usnesení č. 16/25Z/2017:
Zastupitelstvo obce Ploskovice ukládá starostce obce
projednat s panem Petržílkou a paní Rykrovou možnost
vybudování vodovodní přípojky pro nemovitost Vinné č.p.
20.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 16/25Z/2017 bylo schváleno.
Usnesení č. 17/25Z/2017:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje Rozpočtové
opatření č. 2/2017.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 17/25Z/2017 bylo schváleno.

V Ploskovicích 24. července 2017

Usnesení č. 18/25Z/2017:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje SoD s Projekční
kanceláří – Karel Štěpánek, na vypracování projektové
dokumentace pro zasíťování pozemků v lokalitě RD
Ploskovice – jih a zmocňuje starostku obce k jejímu
podpisu.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 18/25Z/2017 bylo schváleno.
Usnesení č. 19/25Z/2017:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje Dodatek č. 1
SoD č. 16304 s firmou Chládek & Tintěra ,a.s.
a zmocňuje starostku obce k jeho podpisu.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 19/25Z/2017 bylo schváleno.
Usnesení č. 20/25Z/2017:
Zastupitelstvo obce Ploskovice bere na vědomí nabídku
ČSOB, a.s..
Usnesení č. 21/25Z/2017:
Zastupitelstvo obce Ploskovice
schvaluje Příkazní
smlouvu s Milanem Šebo, IČ:47323922 na zpracování
stavební agendy obce a zmocňuje starostku obce k jejímu
podpisu.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 21/25Z/2017 bylo schváleno.
Usnesení č. 22/25Z/2017:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje přijetí dotace
z POV ÚK 2017 ve výši 25.000,- Kč a finanční spoluúčast
obce Ploskovice (Dovybavení společensko-kulturního
centra).
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 22/25Z/2017 bylo schváleno.
Usnesení č. 23/25Z/2017:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje navýšení
provozních prostředků ZŠ a MŠ Ploskovice pro rok 2017
o 150.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 23/25Z/2017 bylo schváleno.
Usnesení č. 24/25Z/2017:
Zastupitelstvo obce Ploskovice bere na vědomí žádost
Linky bezpečí, z.s.
Usnesení č. 25/25Z/2017:
Zastupitelstvo obce Ploskovice bere na vědomí žádost p.
Petráska, bude mu umožněna prohlídka nemovitosti.
Usnesení č. 26/25Z/2017:
Zastupitelstvo obce Ploskovice bere na vědomí nabídku
obědů pro seniory Farních Charity Litoměřice.
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Usnesení z 26. veřejného zasedání ZO Ploskovice,
konaného dne 21. 6. 2017
Usnesení č. 1/26Z/2017:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje návrhovou
komisi ve složení: Libor Konvalinka, Milan Januška.
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1/26Z/2017 bylo schváleno.
Usnesení č. 2/26Z/2017:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje ověřovatele
zápisu ve složení: Ing. Jana Váchová Toniniová,
Mgr. Aleš Borský.
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/26Z/2017 bylo schváleno.
Usnesení č. 3/26Z/2017:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje program
26. veřejného zasedání ZO Ploskovice.
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/26Z/2017 bylo schváleno.
Usnesení č. 4/26Z/2017:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje kontrolu plnění
usnesení 25. veřejného zasedání ZO Ploskovice.
Výsledek hlasování: Pro:4 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4/26Z/2017 bylo schváleno.
Usnesení č. 5/26Z/2017:
Zastupitelstvo obce Ploskovice bere na vědomí zprávu o
činnosti zastupitelstva a stavu stavebních prací v obci do
21. 6. 2017.
Usnesení č. 6/26Z/2017:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje prodloužení
nájemní smlouvy se stávajícím nájemníkem bytu č. 217 na
dobu určitou od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6/26Z/2017 bylo schváleno.
Usnesení č. 7/26Z/2017:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje prodloužení
nájemní smlouvy se stávajícím nájemníkem bytu č. 105,
111, 112, 113, 215, 216 a 218 na dobu určitou od 1. 7.
2017 do 30. 6. 2019.
Výsledek hlasování: Pro:5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/26Z/2017 bylo schváleno.
Usnesení č. 8/26Z/2017:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje OZV Obce
Ploskovice č. 1/2017, kterou se stanoví část společného
školského obvodu mateřské školy.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8/26Z/2017 bylo schváleno.
Usnesení č. 9/26Z/2017:
Zastupitelstvo obce Ploskovice bere na vědomí zprávu
z jednání finančního výboru ze dne 14. 6. 2017.
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Usnesení č. 10/26Z/2017:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje účetní závěrku
Obce Ploskovice za rok 2016.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 10/26Z/2017 bylo schváleno.
Usnesení č. 11/26Z/2017:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje celoroční
hospodaření Obce Ploskovice za rok 2016 včetně zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 bez
výhrad.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 11/26Z/2017 bylo schváleno.
Usnesení č. 12/26Z/2017:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje Rozpočtové
opatření č. 3/2017.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 12/26Z/2017 bylo schváleno.
Usnesení č. 13/26Z/2017:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje prodej 12 ks
čalouněných židlí p. Karlu Karolkovi za cenu 150,- Kč/ks
vč. platné sazby DPH.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 13/26Z/2017 bylo schváleno.
Usnesení č. 14/26Z/2017:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje přijetí dotace
z POV ÚK 2017 ve výši 35.000,- Kč a finanční
spoluúčast obce Ploskovice (Údržba zeleně).
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 14/26Z/2017 bylo schváleno.
Usnesení č. 15/26Z/2017:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje Smlouvu
o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 031/VB/956/2017
s Lesy ČR, s.p. a zmocňuje starostku obce k jejímu
podpisu.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 15/26Z/2017 bylo schváleno.
Usnesení č. 16/26Z/2017:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
smlouvu o právu provést stavbu IE-12-4004431/VB2
„LT_Vinné-rekonstrukce části obce“ a zmocňuje
starostku obce k jejímu podpisu .
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 16/26Z/2017 bylo schváleno.
Usnesení č. 17/26Z/2017:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje
Smlouvu
o provedení stavby č. VIII/3009/2017/LT a zmocňuje
starostku obce k jejímu podpisu .
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 17/26Z/2017 bylo schváleno.
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Usnesení č. 18/26Z/2017:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje
Smlouvu
o provedení Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrské sítě č. VI/3032/2017/LT
a zmocňuje starostku obce k jejímu podpisu .
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 18/26Z/2017 bylo schváleno.
Usnesení č. 19/26Z/2017:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje poskytnutí
dotace Mg.A. R. M. Müller na financování barokní
slavnosti dne 21. 7. 2017 ve výši 10.000,- Kč a uzavření
veřejnoprávní smlouvy dle zákona č. 250/2000 Sb.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 1 (p. Januška)
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 19/26Z/2017 bylo schváleno.
Usnesení č. 20/26Z/2017:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje Smlouvu o dílo
se Štěpánem Suchánkem na zajištění prohlídek a servisu
kamerového systému a zmocňuje starostku obce k jejímu
podpisu.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 20/26Z/2017 bylo schváleno.
Usnesení č. 21/26Z/2017:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje Smlouvu o dílo
s Františkem Kuttou na zajištění prohlídek a servisu
výpočetní techniky a zmocňuje starostku obce k jejímu
podpisu.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 21/26Z/2017 bylo schváleno.
Usnesení č. 22/26Z/2017:
Zastupitelstvo obce Ploskovice bere na vědomí informaci
ke 120. výročí trati Lovosice – Česká Lípa v roce 2018.
Usnesení č. 23/26Z/2017:
Zastupitelstvo obce Ploskovice bere na vědomí informaci
o průběhu Valné hromady SVS, a.s.
Usnesení č. 24/26Z/2017:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje přijetí dotace
Krajského úřadu Ústeckého kraje ve výši 35.100,- Kč na
obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů pro rok 2017.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 24/26Z/2017 bylo schváleno.
Usnesení č. 25/26Z/2017:
Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje vybudování
provizorní opěrné zdi v lokalitě Ploskovice RD – Jih.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 25/26Z/2017 bylo schváleno.

V Ploskovicích 24. července 2017

ODPADY
Letní svoz komunálního odpadu
Pro letní svoz je svozovým dnem
LICHÉ PONDĚLÍ.
Termíny svozu:
31.7., 14.8., 28.8., 11.9., 25.9.2017.
Svoz bioodpadu
Svozovým dnem je pátek, sváženy budou nádoby
vystavené před nemovitostí. Jiný termín lze mimořádně
domluvit
na
Obecním
úřadě
v Ploskovicích.
Svoz bioodpadu bude ukončen 31. 10. 2017.
Tříděný odpad
Žádáme občany, aby do nádob na tříděný odpad
nevhazovali
odpady,
které
do
nich
nepatří
a PET lahve a papírové krabice před vhozením
do kontejneru sešlapali nebo zmačkali. Děkujeme.

ZŠ PLOSKOVICE
Další školní rok utekl jako voda, možná i proto,
že ve škole je pořád živo a něco se děje. S blížícím se
létem přicházejí školní výlety; vystoupení, v nichž
předvedeme rodičům, co jsme se naučili; příprava na
dojemné loučení s absolventy školy – žáky 9. ročníku.
ŠKOLNÍ PROJEKTY
V dubnu proběhl ve škole
projektový den "Evropa", který
tentokrát zorganizoval pan
učitel Nový formou zábavných
kvízů. Žáci druhého stupně se
rozdělili do družstev, která pak
řešila různé kvízové úkoly,
doplňovačky a testy týkající se tématu "Evropa".
Neprověřili jsme si jen zeměpisné znalosti, ale také
znalosti z matematiky, dějepisu nebo např. angličtiny.
Před koncem školního roku jsme zrealizovali ještě
projekt zaměřený na osobnostní a sociální výchovu. Jako
vždy si žáci vyplnili svůj osobní list a ve druhé části se
věnovali svému školnímu
portfoliu. Osobní či firemní
portfolio je v dnešní době
velmi
důležitou
součástí
vlastní prezentace, proto se
mu chceme věnovat již při
školní výuce, aby s ním žáci
uměli zacházet a užívat ho ke
svému prospěchu.
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V rámci
projektového
vyučování
proběhla
i
interaktivní beseda o kočkách,
kterou zorganizovala paní
učitelka Manová. Přivezla
dětem ukázat nejen zajímavou
literaturu, trofeje z výstav, ale i
živé kočky. Připravila pracovní listy, prezentace o
různých plemenech koček i aspektech jejich života a
chovu (např. které rostliny jsou pro ně jedovaté). Naživo
se mohly děti seznámit s bengálskou kočkou a s českou
kadeřavou (bohemia rex), která vypadá, jako by měla
mokrou trvalou. 
VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ
Koncem dubna vystoupilo
několik žáků na tradičních
Slavnostech květů. Vystoupení
se povedlo (soudě alespoň
podle potlesku diváků :) ) Žáky
1. stupně připravila paní
učitelka Šteiglová a předvedli,
jak se učí anglicky (zazpívali dvě anglické písně), zahráli
na flétnu, zazpívali oblíbené pohádkové písničky.
Podobně využily svých dovedností z hodin hudební
výchovy i žákyně 2. stupně. Vedle "Kukarači" nebo
Láska umí víc zazpívaly i v současné době oblíbenou
Sofii. Sólíčko, které Alvaro Soler píská, hravě zvládla
zahrát na flétnu Eliška
Hulová, která bez zaváhání
trefila všechny nástupy a
ukázala, že se flétnička uplatní
v každém hudebním stylu.
Děvčata z druhého stupně
svým dalším vystoupením
dokázala, že jsou nejen šikovné zpěvačky, ale i tanečnice
a předvedla dvě choreografie, z nichž jednu si dívky zcela
samy vymyslely.
Na tradičním vystoupení na zámku Ploskovice ke Dni
matek zazněly písničky, hra na flétnu, tančilo se i
recitovalo. Zlatým hřebem bylo provedení pohádky
Popelka ve slovenštině (Popoluška), kterého se úžasně
zhostili chlapci ze 6. ročníku. Každý, kdo viděl jejich
nevinné výrazy, když říkali „Som Popoluška“, „Som
krásný princ“ a další, by nevěřil, jaká alotria také dokážou
provádět. 
SPOLUPRÁCE S RODIČI, SPOLEČNÉ AKCE
Jsme rádi, že do školních aktivit se zapojují také
rodiče, kteří obohacují výuku o nové a zajímavé podněty.
Paní Veronika Bayerová předvedla v jedné hodině
hudební výchovy dětem v Třebušíně ceremoniální
hudební nástroj pro přivolání deště v nejsušší poušti na
světě. Doplnila také zajímavé informace o tom, že jsou na
světě (konkrétně v severní Chile) i místa, kde nebyl lidmi
nikdy zaznamenán déšť! Srážky přesto nejsou přesně
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0 mm, protože se zde občas sráží vzdušná vlhkost.
Postupně směrem k jihu, k hlavnímu městu - Santiago de
Chile, je rozšiřující se údolí, které již není tak extrémně
suché a je obilnicí státu. Dříve zde žily indiánské kmeny,
které byly závislé na dešťové vodě. Šamani měli k
přivolávání deště právě tento magický
hudební instrument. Dešťová hůl je
vyrobena ze dřevnatého skeletonu
odumřelého kaktusu. Vnitřek kmínku
je vydlabán a ve spirále jsou umístěny
přepážky. Dovnitř hole se nasypaly
oblázky z vulkanického popela. Zvuk
nástroje je popisován jako uklidňující
šumění dlouho očekávaného deště.
V poslední době by se přivolávání deště hodilo
zemědělcům i u nás v Čechách, ale doufejme, že prvňáci
a druháci nepřivolali déšť zrovna na prázdniny! 
Díky vstřícnosti rodičů se podařilo také připravit den
s domácími mazlíčky, který prožili prvňáčci. Třída se
hemžila
pískomily,
želvami,
králíky a strašilkami. Venku čekali
pejsci husky, český strakatý pes a
tři čivavy. Žáci se o všech
mazlíčcích
dozvěděli
mnoho
nového včetně toho, jak o ně
pečovat.
Žáci 1. ročníku se sešli s paní učitelkou a rodiči při
tvoření velikonoční dekorace a zakončili příjemným
posezením u čaje, kávy a výborného dortu, který pro
všechny připravila paní Levá. Děkujeme. 
ŠKOLA V PŘÍRODĚ, OZDRAVNÝ POBYT
V JIZERSKÝCH HORÁCH
Od 5. do 9. června zorganizovala paní učitelka
Šteiglová pro žáky 1. stupně ozdravný pobyt v jednom
z nejčistších míst České republiky - v Albrechticích v
Jizerských horách.
Jako vždy se děti moc
těšily
a
týden
byl
napěchovaný zážitky. Hned
po
příjezdu
výletníci
prozkoumali
některé
turistické trasy, prohlédli si
Mauzoleum, Kapličku Panny
Marie na Mariánské hoře, Kostel sv. Františka.
Za návštěvu stálo i Muzeum výroby hraček v Jiřetíně
pod Bukovou. Během prohlídky poznávali žáci výrobní
proces hraček, který má více než stoletou tradici. Spatřili
historické stroje, dobové hračky i současnou tvář továrny.
Byla pro ně také připravena kreativní dílna, kde si
vyrobili hračku podle své fantazie.
Dobrodružstvím byl výlet na Tanvaldský Špičák, kam
se vydali po černé sjezdovce a vystoupali až do
nadmořské výšky 803 metrů a navrch ještě na kamennou
rozhlednu z roku 1909. Odměnou za vystoupání 69
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schodů byl krásný výhled po celých Jizerských horách,
přes Krkonoše a Černou studnici až po Ještědský hřeben.
Další cesta vedla na Mariánské schody. Na východní
části Mariánské Hory byly postaveny kamenné schody
spojující městys Desná a
Mariánskou Horu. Říká se, že
schodů bylo stejně jako dní v
roce. To pramení z pověsti,
která praví, že každý den čert
položil jeden kámen. Schody
byly postaveny původními
osadníky Mariánské Hory, kteří si takto podstatně zkrátili
cestu do oblasti Bílé Desné, kde se nacházelo nespočet
brusíren skla a pil.
Kromě výletů si také děti užily hry v lese
(nejoblíbenější byly Bouřka, Kolíček a Strážce), opékání
buřtů, diskotéku, fotbálek, k dispozici byla trampolína i
zahradní domeček. Jako vždy se děti ze školy v přírodě
vrátily s tím, že už se těší na tu další. Poděkování patří
paní učitelce Šteiglové, paní asistentce Šormové a naší
externí pomocnici - paní vychovatelce Pěnkové.
DEN DĚTÍ
Den dětí tentokrát přichystal pro
svou třídu každý třídní učitel zvlášť,
většina tříd se ale jako každoročně
vypravila k rybníku Machčák na Den
s Lesy České republiky. Jinou variantu
zvolili třeťáci a čtvrťáci, kteří oslavili
dětský den v kině se Šmouly a jejich
Zapomenutou vesnicí. Šesťáci si užili hry v přírodě,
osmáci vystoupali na Radobýl a deváťáci přešli „na
druhou stranu barikády“ a připravili program pro děti
z mateřské školy.
EXKURZE
Paní učitelka Bezpalcová zorganizovala pro žáky 8. a
9. ročníku exkurze
do
výrobních podniků. Žáci tak
mají možnost poznat reálné
prostředí továrny, setkat se
naživo
s používáním
technologií při výrobě, zjistit, jak v praxi fungují
poznatky z oblasti chemie, biologie či ekologie a získají
také impuls k tomu, aby začali přemýšlet o svém
budoucím povolání. Po návštěvě Mondi Štětí se tak
v dubnu podívali do podniku na zpracování přízové vlny
pro průmyslové využití a při další exkurzi navštívili firmu
TRCZ v Lovosicích.
S paní učitelkou Průšovou se
žáci vypravili do Ústí nad
Labem, kde v muzeu probíhala
výstava České korunovační
klenoty na dosah. Tato výstava
připomínala výročí 670 let od korunovace Karla IV.
českým králem. Zaměřila se nejen na korunovaci našeho
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nejvýznamnějšího panovníka, ale i na fenomén
korunovačních klenotů. Žáci si prohlédli mistrovskou
repliku korunovačních klenotů bez mnohahodinových
front a dozvěděli se řadu zajímavých informací ze života
Karla IV. Po výstavě si ještě prohlédli centrum krajského
města.
DOPLŇKOVÁ VÝUKA, SOUTĚŽE
Zkouškou nebo vyhodnocením vyvrcholily některé
celoroční aktivity zaměřené
na to, aby se děti orientovaly
v situacích,
s nimiž
se
v životě mohou běžně setkat.
Druháčci tak opět dokončili
Ajaxův zápisník vydávaný
Policií ČR a v pátek 23.
června je navštívila paní
policistka nprap. Pavla Kofrová, která jejich práci
vyhodnotila a odměnila. Fotografie si můžete prohlédnout
i
na
stránkách
Policie
ČR.
http://www.policie.cz/clanek/or-litomerice-zpravodajstviajaxuv-zapisnik.aspx
Žáci ze 4. třídy zase
skládali v červnu zkoušky na
průkaz cyklisty. Nejprve je
čekal písemný test a poté
jízdy na kolech. Nálada byla
bojovná a bez průkazu
nakonec neodjel nikdo.
Všem gratulujeme a přejeme
hodně pěkných zážitků a žádný úraz při výletech.
Prvňáčky zapojila paní učitelka Sokolová do
preventivního programu drogerie Dm "Veselé
zoubky". Děti si povídaly o zubech a péči o ně, o jejich
složení a rizikových faktorech.
Součástí programu byl i krátký
film o Hurvínkovi a jeho
zkušenostech
se
zubním
lékařem.
Žákům udělal velkou radost
balíček pro zdravé zoubky,
jehož součástí byl kartáček na zuby, zubní pasta,
žvýkačky, přesýpací hodiny a brožura pro rodiče.
Chopili jsme se tedy kartáčků a názorně si předvedli, jak
správně zuby čistit.
Osmáci a deváťáci zhlédli v rámci ekologické výchovy
promítání Ekofilmů v kině v Třebušíně. A protože byly
filmy v anglickém znění s titulky, žáci si procvičili i
poslechové dovednosti v angličtině.
Žáci 3. a 4. ročníku se v
Knihovně Karla Hynka Máchy
v Litoměřicích dozvěděli mnoho
zajímavostí z historie města
Litoměřice, a to v programu s
názvem "Litoměřické pověsti".
Paní knihovnice na závěr
připravila pět pověstí vztahujících se k určitým místům v
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Litoměřicích. Místa, kde se jednotlivé pověsti
odehrály, ukázala dětem na mapě a tím dala cíl, kam se
vypravit při příští návštěvě města. Obdobný program
absolvovali žáci i v litoměřické galerii, kde objevovali
„Příběh obrazu.“
Cenným příspěvkem k rozvoji osobnosti dětí byla
návštěva
Diakonie
Litoměřice, kde byl pro
ně připraven program,
v němž
se
setkali
s handicapovanými
lidmi a viděli, jaká jsou
úskalí jejich života, ale
i to, že v mnohém
mohou žít jako všichni
ostatní.
Vždy koncem jara se již těšíme na tradiční dějepisný
program skupiny Pernštejni, který díky vstřícnosti OÚ
Chudoslavice můžeme zhlédnout v chudoslavickém sále.
Na tomto programu je nejlepší, že to není žádný
suchopárný výklad, ale dramaticky ztvárněné obrazy
z daného období. Tentokrát jsme si vybrali historii
Vikingů a při ukázkách zbraní, způsobu boje i tvorbě
formací, na kterých se podíleli sami žáci, se tajil dech.
Ale i ti nejmenší se ve vytvořené formaci dokázali
útočníkovi ubránit. Pernštejni s sebou přivezli také
vikingskou loď, do které se vešlo nejméně 8 válečníků
z řad Vikingů navštěvujících naši školu.
V posledním čtvrtletí vrcholí okresní sportovní soutěže
– žáci 3. - 5. ročníku se utkali se svými stejně starými
spolužáky z litoměřického okresu ve vybíjené a v kopané.
Žáci napříč školou poslali své práce do jarní přírodovědné
soutěže, kterou organizuje Muzeum Litoměřice.
ŠKOLNÍ VÝLETY
Na cíli školního výletu se
letos některé třídy shodly, když
zvolily naši krásnou stověžatou
Prahu. Někteří se vydali na
plavbu
parníkem a
poté
do
ZOO, kde se kromě obdivování
exotických zvířátek svezli i výletním
vláčkem a vyřádili se na dětském
hřišti. Jiné skupiny navštívily Pražský
hrad, musely projít bezpečnostními
rámy a pak si mohly prohlédnout jeho
nejkrásnější památky, počkaly si na výměnu hradní
stráže, přenesly se do atmosféry minulých dob
(absolvovaly komentovanou prohlídku Pražského Hradu,
Chrámu sv. Víta. Vladislavského sálu, Zlaté uličky a
svatovítského pokladu).
Šesťáci využili jeden z posledních školních dnů
k návštěvě historického

V Ploskovicích 24. července 2017

Úštěku. Jejich první kroky vedly do sklářské dílny,
která ve městě funguje od roku 2014. Pan Robert Douša s
partnerkou tu vyrábí krásné
výrobky z lesního skla. Jedná
se o ruční práci prováděnou
podle středověké technologie.
Během hodiny mistr sklář
dětem
předvedl
výrobu
sklenice, džbánu a karafy.
Práce u pece není žádný med,
ale výsledek stojí za to. Ďáblíci ze 6. třídy pochopitelně
také navštívili Muzeum čertů, jednu z nejznámějších
atrakcí v Úštěku a cestou zpět na nádraží se zastavili v
soukromém muzeu historických pohlednic z Úštěcka. Pan
Bohuslav Košťál, který muzeum vybudoval a provozuje
ho ve svém domě, dětem ochotně řekl něco z historie
města.
ROZLOUČENÍ SE DEVÁŤÁKY
Jako vždy dojemné bylo rozloučení s deváťáky.
Tentokrát sami žáci tradiční rituál obohatili o nový prvek
– každý si vybral svoje
nejreprezentativnější
fotografie,
všichni
společně vymysleli pro
každého
stručnou
charakteristiku a v parku
vytvořili svou galerii.
Přivedli
k ní
všechny
přítomné a každý se u svých fotografií představil a předal
svůj titul, jako vždy vtipný a výstižný. No řekněte –
„Přítel fyziky“ nebo „Mistr Ujel bus“ pobaví jistě i
čtenáře stejně jako pobavili rodiče, učitele i spolužáky. A
pak již účastníci zamířili do zámku, kde proběhl
slavnostní ceremoniál podle každoročního scénáře. Ani
tentokrát se neobešel bez slziček a i ti největší „tvrďáci“
si uvědomili, že loučení se základní školou není tak
radostné, jak si často představovali nad písemkami a
domácími úkoly.
NA ZÁVĚR
Ještě v prvním prázdninovém dni se s paní učitelkou
Šteiglovou sešlo několik děvčat, aby vystoupily na
Husitských slavnostech v
Třebušíně. Na flétnu
zahrály Darinka, Viky,
Verunka a Eliška. Zazněly
písně lidové i písně z
našich
nejkrásnějších
pohádek. Vystoupení se
děvčatům moc povedlo a
teď už si mohou užívat zasloužené prázdniny.
Konec školního roku se letos nesl ve znamení
stěhování - naši školu čeká od září velká změna – budeme
všichni pod jednou střechou, neboť se do hlavní budovy
přesune i 1. a 2. ročník, které dosud působily v obci
Třebušín. Těšíme se na nejmladší spolužáky i na to, že
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škola bude soudržnější a budou se nám lépe
budovat vztahy napříč třídami. Zároveň ale Třebušín
opouštíme s nostalgií a budeme rádi vzpomínat na roky,
které jsme v tamní školní budově prožili.
Školní rok 2016/2017 je za námi, ať žijí
prázdniny! 
Mgr. Miroslava Melicharová

V Ploskovicích 24. července 2017

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:

JUBILEA
Jménem zastupitelstva obce
gratulujeme všem, kteří oslavili
významná
životní
jubilea:
Emilie Kašparová, Ladislav
Lang, ing. Miloš Štolc, Marie
Hájková a Jiří Štícha. Všem přejeme především mnoho
zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a životního elánu
do dalších let ….

OBECNÍ ÚŘAD
Uzavírka Vinné
V termínu od 17.7. do 30.10.2017 je úplně uzavřena
silnice č. III/26015 v obci Vinné z důvodu rekonstrukce
mostku.
Objízdná trasa je vedena přes obec Chudoslavice směrem
na Třebušín, ve směru zpět po stejné trase v opačném
pořadí.
V době uzavírky nebudou obsluhovány zastávky BUS
Vinné a Starý Mlýnec, rozc.
Úplná uzavírka komunikace v obci Býčkovice
V době od 27. 7. do 30. 9. 2017 bude z důvodu stavební
akce „Havárie zakrytého profilu Nezelského potoka (LBP
Lučního potoka) v Býčkovicích uzavřena komunikace
přes obec Býčkovice, objízdná trasa bude vyznačena a
vedena : sil. III/26120 křižovatka Býčkovice – obec
Ploskovice – III/26027 obec Chudoslavice – III/25841
Třebušín – III/26013 Starý Mlýnec – III/26010 (původně
mělo být uzavřeno
od 17. 7. do 31. 8. 2017 – došlo
k posunu).
Dovolená 24. – 28. 7. 2017
V době od 24. do 28. 7. 2017 bude omezen provoz
Obecního úřadu v Ploskovicích z důvodu čerpání
dovolené. V případě účasti starostky obce na jednání
mimo budovu úřadu bude zavřeno.
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.

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
- Z Litoměřic po proudu Labe až na Říp – 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 (bílý střed)
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

PO, ST

Provozní doba:
6,30 – 11,00 11,30 – 17,00 hodin
7,30 – 11,00 11,30 – 16,00 hodin
6,30 – 11,00 11,30 – 17,00 hodin
7,30 – 11,00 11,30 – 15,00 hodin
7,30 – 12,30 pro veřejnost zavřeno
Úřední hodiny pro veřejnost
7,30 – 11,00 11,30 – 17,00 hodin

Starosta
Místostarosta

PO
ST

15,00 – 17,00 hodin
15,00 – 17,00 hodin

Kontakty:
Obec Ploskovice,411 42 Ploskovice čp.2
IČO: 00264164
DIČ: CZ00264164
Tel./fax: 416 749 084
E-mail: obecploskovice@tiscali.cz
ID datové schránky: 8vqbjf2
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