PLÍSKOVSKÝ
OBČASNÍK
č.5 – říjen 2014

Vážení a milí spoluobčané!
Babí léto skončilo a v barvících se korunách stromů - stejně jako na polích a zahradách
-vnímáme kvapně nastupující podzim. Rodiny se školáky se zabíhají v novém rytmu – ladí
školní rozvrhy, kroužky, dojíždění . A čím dál častěji bude třeba připomínat si slova
významné italské pedagožky Marie Montessori: „Neexistuje špatné počasí, existuje pouze
špatně oblečené dítě!“. (Mimochodem: byla to první žena, která v Itálii vystudovala medicínu
- promovala 1896, a přesto - nebo právě proto - že nekladla největší důraz na to, co se děti
naučí, ale na to, aby byly zdravé a šťastné, dosahovala velkých pedagogických úspěchů
a dodnes existují po celém světe školy, které v podstatě beze změny uplatňují její vzdělávací
systém).

Co se v obci událo od minulého vydání?
25.7. se v sále hospody konalo další veřejné zasedání obecního zastupitelstva. Těchto
zasedání se vždy účastní kolem 20 lidí (včetně zastupitelstva).
9. srpna odpoledne se na hřišti uskutečnil dětský den. Kromě klasických disciplín, které si asi
tři desítky dětí opravdu užívaly, jsme si poslechli vystoupení velitele zásahové policejní
jednotky (?)a prohlédli ukázky historické vojenské techniky – vozidel, vybavení a zbraní
německých vojáků z druhé světové války. Nechyběla ani střelba a dýmovnice – u dětí tradičně
velmi oblíbené.
Za splněné úkoly si mohly děti vybrat odměnu (sladkosti a drobné dárky), proto některé
z nich nadšeně oběhly soutěžní stanoviště několikrát. Na závěr se stejně jako vloni všichni
vyřádili v bitvě vodními bombami (malé balónky naplněné vodou).
Příjemné odpoledne jsme ale myslím strávili i my dospělí – jak organizátoři, tak rodiče
a prarodiče dětí - ať už jsme jen tak postávali a koukali na ten mumraj, nebo si pak popovídali
v hospodě a u ohniště s buřty.
Sponzorsky akci podpořilo i vydavatelství Deníku.
16.srpna proběhl na hřišti tradiční fotbalový turnaj. O vítězství bojovalo s velkým nasazením
osm týmů, zvítězili – stejně jako vloni - zástupci Plískova!

Kresba kapličky v záhlaví našeho občasníku je už skutečně minulostí, protože rekonstrukce
byla dokončena - včetně úpravy nejbližšího okolí. Teď čeká na dokončení jen informační
tabule a výhledově interiér.
Změn doznala i autobusová zastávka – byla opravena v stávajícím „retro – stylu“, protože na
rozsáhlejší úpravy by musel být zpracován nový projekt, což by znamenalo mnoho peněz
navíc. Přesto vypadá dobře – především uvnitř je to mnohem příjemnější, hezké je i prostranství s informační tabulí.

A co nás čeká v nejbližší době?
11. října začne ve 21.00 v sále hospody koncert kapely Lucie Revival.
Při vhodném počasí uskutečníme drakiádu – setkání malých, velkých a létajících objektů
nejrůznějšího typu.
6.prosince se můžou děti těšit na tradiční Mikulášskou besídku.
30. prosince zahájíme adventní dobu rozsvícením vánočního stromu.
Na Štědrý den bude v hospodě k dispozici betlémské světlo (otevřeno bude od … do…)

Slovo starosty
Volby:
Za pár dní proběhnou i v naší obci komunální volby. Již při přípravě kandidátních listin byl
docela problém vůbec sehnat kandidáty, kteří by chtěli obec spravovat a starat se o svěřený
majetek. Bylo to docela překvapivé, když se pořád najdou spoluobčané, kteří nejsou spokojeni. V okolních vesnicích je docela velký zájem pracovat v obecním zastupitelstvu, což dosvědčuje i několik podaných kandidátních listin. V naší obci se našli jen dva spoluobčané,
kteří mají zájem pracovat. Sám za sebe mohu říct, že jsem neměl v plánu již kandidovat, ale
dopadlo to jak, to dopadlo.
Voda :
V letošním roce jsme měli několik poruch, které jsme museli řešit i omezením dodávky pitné
vody. Nakonec se ukázalo, že se jednalo jen o dvě (stále)stejné poruchy v chatové části obce.
Poruchy nebylo jednoduché objevit - hledáním jsme strávili dva víkendy v době od 02:30 do
6:00 hodin. Tím bych chtěl poděkovat dobrovolníkům, kteří byli ochotni takto v noci se mnou
pracovat.(zadarmo). Pro nás se štěstím, majitelům přípojek neštěstím, byly ztráty zaznamenány na vodoměrech, cca 1500 m3. To pro obec znamená celkem čtyřměsíční odběr. Protože má
obec povolený roční odběr podzemní vody 5999 m3, tak v letošním roce s největší pravděpodobností tento limit překročíme. To pro obec znamená platit státu za odebrané kubíky
navíc. Proto dochází od 1. září 2014 (po odečtech v měsíci srpnu) ke zvýšení ceny stočného
o dvě koruny na celkovou cenu 25,- Kč za m3.

Také v letošním roce proběhlo několik kontrol ze strany hygienické stanice, poslední byla
v měsíci srpnu. Kontroly proběhly bez závad. Také již bylo nutno nechat zpracovat nový
provozní řád vodovodu.
V příštím roce nám končí platnost kanalizačního řádu, a i ten se bude muset nechat zpracovat
(?). Celkem za lonský rok bylo odebráno ….m3 vody za cenu …. Včetně paušálu.
Odpady :
Komunální odpad včetně separovaného (tříděného) bude vždy nejvíce zatěžovat obecní
pokladnu, a to nejen u nás, ale nejspíš v každém městě i obci. Přitom by pořád šlo náklady
o něco snížit, a to větším a zodpovědným tříděním. Ale je to na každém z nás. Je mezi námi
ještě spousta spoluobčanů a ta jak místních tak rekreantů, kteří odpad třídí málo nebo vůbec.
Osobně vím o některých, kteří to ignorují, a je jim to stejně jedno. Proto by se mohlo stát, že
bude obec nucena zvýšit poplatky za komunální odpady, A to si myslím, že nikdo z nás nechce. Každý z nás si dokáže s počítat, kolik obec za každého doplatí, když cena jedné vyvezené popelnice je cca 51,- Kč a vyvezenou jí má 26x za rok. To znamená, že již po desátém
vývozu jedné popelnice to začíná platit obec ze svého rozpočtu, tedy z peněz nás všech. Proto
je důležité popelnice plnit jen komunálním odpadem vytříděným v domácnosti a nádoby
nechávat vyvážet jen zcela naplněné, a ne poloprázdné. Pokud by měl někdo z vás nápad jak
lidi více motivovat ke třídění, ať se s ním přihlásí. ( třeba vymyslet nějakou soutěž s finančním ohodnocením…)
Les:
V příštím roce končí desetiletý hospodářský plán. Po novém roce se začne zpracovávat nový
v ceně přibližně 31.000,- Kč. Na zpracování by obec měla žádat dotaci ve výši přibližně
26.000,- Kč. Z povolené těžby plánované na deset let jsme vyčerpali přibližně padesát procent. V letošním roce je plánováno cca 150 m3 těžby. V příštím roce je v plánu zasázet asi
2000 ks stromků. Také jsme v letošním roce žádali finanční příspěvek (dotaci) na les v částce
52.0000,- Kč, do dnešního dne jsme ještě neobdrželi rozhodnutí.
Pokud by měl někdo zájem o dřevo na palivo, obec může v současnosti nabídnout vyřezání
dřevin podél lesních cest a podobně (osika, bříza, líska, trnka...). Na první pohled to vypadá,
že to není nic zajímameho, ale zkušenost některých spoluobčanů je taková, se z toho dá
nařezat dost dřeva na zimu, i když je to hodně práce. Samozřejmě je to zadarmo, jen za úklid.
Dotace a kontroly:
V letošním roce jsme žádali o tři dotace z Plzeňského kraje, bohužel jsme ani v jednom
případě neuspěli. O to větší šanci uspět bude mít nové zastupitelstvo v příštím roce.
V měsíci srpnu jsme podali žádosti o proplacení předchozích slíbených dotací na kapli, zvon,
krucifix a autobusovou zastávku.
V měsíci září proběhla kontrola ze SZIFu na kapli, krucifix a zvon, tak doufáme že do konce
roku obdržíme peníze. V měsíci říjnu proběhne kontrola na autobusovou zastávku, tak snad to
také proběhne bez větších komplikací.
V září také proběhla kontrola z Plzeňského kraje na čerpaní dotace na obecní úřad (schody
a střecha) a na kulturní dům (okapy, část střechy a podbití). Po doplnění několika listin na
místě kontroloři již nenašli žádnou závadu.
Ještě v měsíci září proběhla kontrola z firmy EKO-KOM, která platí za vytříděný odpad. Po
přezkoumání všech dokladů kontrolovali sběrná místa a kontejnery, které mají značené čipy.
I při této kontrole jsme dopadli dobře.
Různé:

Pořád pracujeme na projektu opravy vodní nádrže v horní části obce, bohužel onemocněl
projektant, proto se termín dokončení prodlužuje.Bude již úkolem nového zastupitelstva to
dokončit, popřípadě změnit současné rozhodnutí.
Příští zastupitelstvo by se také mělo zabývat tím, co by se mělo udělat s naší prodejnou. Od
revoluce se do této budovy neinvestovala ani koruna, kromě menších a nutných oprav. Malý
obchůdek by se tam měl jistě zachovat. Z ostatních prostor by se třeba časem mohl udělat
nějaký sociální byt, buď pro naše důchodce, nebo někoho potřebného. Je to jen návrh pro
budoucí nové zastupitele.
Ještě v letošním roce by měla být dokončena oprava polních cest, které jsou poškozené po
přívalových deštích, zvěří a vyšším počtem aut. Jedná se převážně o zemní práce za přibližnou částku 100.000,- Kč.
K tomu dodám, že skoro dva roky jsem pracoval na tom, abychom na tyto nové polní cesty
mohli umístit omezující dopravní značení. Cesty byly za poslední roky dosti vytížené - ani ne
místními občany a ještě za různými účely. Na několika místech již došlo k poškození krajnic
utržením, a to při vyhýbaní protijedoucích vozidel. Omezení by se nemělo týkat trvale žijících
obyvatel a pak několika dalších vyjímek. Pokud značení odstraníme a necháme zde jezdit
každého, koho to napadne, cesty nevydrží věčně a na opravy nejspíš mít peníze nebudeme.
A když budou, tak to zase půjde jen z daní nás všech místních.....
Ještě připomenu, že se stále zabývám placením daní z nemovitostí a vše kontroluji s finančním úřadem. Někdy si myslím, že už je obtěžuji moc, ale myslím si, že se to vyplatí. Již v několika případech se začali zabývat mým upozorněním na nesprávné podané daňové přiznání.
Momentálně se zabývám nemovitostmi určenými pro rekreaci, pak přijdou na řadu ty k trvalemu bydlení. Doufám, že v tom bude pokračovat i můj nástupce.

Když už je řeč o volbách…
Pro svoji informaci jsem v internetové encyklopedii našla pár základních údajů o zastupitelských orgánech obce - když už je volím, tak abych byla alespoň trochu v obraze. Možná
někteří z vás uvítají, když je zde ve stručném přehledu uvedu:
Zastupitelstvo obce je základní orgán obce, který ji samostatně spravuje. Všechny ostatní
orgány obce jsou od zastupitelstva odvozeny - např. volí starostu obce, případně další
členy obecní rady, pokud je zřízena (má-li zastupitelstvo méně než 15 členů, tak se rada obce
nevolí a její funkci zastává starosta). Obecní zastupitelstvo především odpovídá za dodržování
plánu rozvoje obce a za hospodaření s obecním majetkem.
Člen obecního zastupitelstva nabývá mandátu zvolením, práv a povinností pak po složení
slibu na první schůzi zastupitelstva. Počet členů zastupitelstva (vždy lichý počet kvůli
hlasování) je určen podle velikosti obce, respektive podle počtu obyvatel dané obce,
a rozhodnutí zastupitelstva. (Pro naši obec – tedy do 500 obyvatel – je limit 5 -15 členů.
Dosud jich bylo sedm, teď se jich z důvodu malého zájmu bude volit pět.)
Obecní zastupitelstvo se schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce (u nás každé
dva týdny). Svolává je starosta obce, který také řídí zasedání. Ta jsou na rozdíl od rady obce,
veřejná. Pro schválení usnesení je potřeba nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva.

Zastupitelstvo obce může jako své pomocné orgány zřídit výbory, přičemž vždy povinně
zřizuje dva - finanční a kontrolní. Navíc v případě, že v dané obci žije více než 10 %
obyvatel jiné národností než české, i výbor pro národnostní menšiny.
Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce, tj.
v záležitostech, které jsou v zájmu obce a občanů obce, pokud nejsou zákonem svěřeny
krajům.
Starosta je jednočlenným orgánem obce, který ji zastupuje navenek. Volí jej zastupitelstvo
obce, kterému se za také za výkon své funkce zodpovídá, a zastupuje ho jeden nebo
více místostarostů (u nás jeden). Starosta je ze své funkce členem rady obce a zároveň stojí
v čele obecního úřadu. Úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva obce, popřípadě rady
obce, může starosta provést jen po jejich předchozím schválení, jinak jsou tyto právní
úkony od počátku neplatné.
Také jste rádi, že jsme se v Plískově před nadcházejícími volbami nemuseli dívat na žádné
volební billboardy a konzumovat duchaprosté předvolební sliby? Lékař a publicista Jan
Hnízdil se o předvolebním zápolení o přízeň voličů vyjádřil moc hezky: „Volební kampaň
není otázka rozumové úvahy. Naopak. Cílem volební kampaně je rozum potlačit. Přinutit
voliče, aby jednal emocionálně. Když má čas, aby se zamyslel proč a koho volit, volební
kampaň selhala.“

Poděkování
Svou dlouholetou činnost v zastupitelstvu končí paní Irena Kožíšková (8 let), pan Jaroslav
Krejčí (4 roky, dříve 20) a pan ….Zábranský (…). Všichni si zaslouží naše poděkování za čas
a úsilí, které obci věnovali! Stejně tak ale samozřejmě ti, kdo se rozhodli v této práci pokračovat, i ti, kdo do těchto vod vstupují poprvé. Pracují pro obec (tedy pro nás všechny) na úkor
svého volna a času pro rodinu, což já osobně vůbec nepovažuji za samozřejmost!

Blahopřejeme!
V dubnu oslavil osmdesátiny pan Zdeněk Főldes. V květnu bylo oslavenců více: paní Květa
Kratochvílová - 90 let, paní Marie Martínková – 89 let a paní Zdeňka Hrabáková – 86 let.
Pan Jan Hrabák měl narozeniny v červenci – 82 let, a paní Anna Menclová oslavila své
osmdesátiny koncem září.
Všem jubilantům i oslavencům přejeme hodně zdaru, svěžesti a dobré nálady!

Rozloučení
Krátce po svých osmdesátinách zemřel v květnu pan Miroslav Zetek.
V srpnu (?) nás ve svých osmdesáti dvou letech opustila paní Marie Skopcová.
Před několika dny zemřela v devadesáti čtyřech letech i chalupářka paní Olga Špoutilová.

Noví občané

Trvalé bydliště má nyní v Plískově pan Bedřich Taussig (č.p. 36).
Do domu s č.p.58 se přistěhovala rodin Gaborova.
V č.p.70 nyní bydlí pan Martin Štochl s partnerkou.
Dům č.p.71, odkud se v lednu odstěhovali manželé Skuhrovcovi, bude nyní sloužit
k víkendovému bydlení panu Kryštofu Kmochovi s rodinou.
A teď ti nově narození!
V červenci se mamince Magdaléně Němcové narodil syn Samuel a ve stejný den se
u Králových narodil malý Denis (zatím zde nemá trvalý pobyt). Oběma mrňouskům
přejeme hodně zdraví a spokojenosti!

Střípky z historie
- tentokrát opět z archívu pana Jana Hrabáka:
První světová válka a občané Pliskova
(V roce 2013 jsme si připomněli 95 let od vzniku samostatného Československého státu.)

První světová válka začala vlastně vyhlášením všeobecné mobilizace 26. července 1914
a vypovězením války Srbsku. Odvedeni byli lidé od 16 do 50 let. Od počátku války do konce roku 1917 bylo v celém Rakousko – Uhersku odvedeno k vojsku 8 420 000 mužů. Z toho
padlo na bojištích přes 1 200 000 mužů, zraněno bylo 1 800 000 mužů. Výsledky pátrání po
padlých z okresu rokycanského ukazují, že jejich počet byl značný – 1546 obětí na bojištích.
V oblastech, kde byl průmysl, byly počty padlých menší, protože obyvatelstvo muselo zajišťovat válečnou výrobu a bylo zproštěno mobilizace. Ze zemědělských obcí museli rukovat
všichni muži, na něž se vztahovala mobilizační povinnost, čímž se stalo, že některé rodiny
musely poslat na frontu všechny schopné muže. Je zjištěno, že z jedné rodiny padli dva, tři
i čtyři členové, a rodiny byly tak zcela zničeny . Předpokládalo se, že válka nebude trvat
dlouho, ale opak byl pravdou. Čím válka trvala déle, tím více se projevoval nedostatek potravin pro obyvatelstvo. Byly zavedeny lístky, za které se nechalo koupit jen tolik potravin,
kolik bylo uvedeno na lístku, a to bylo málo. Potraviny se musely posílat za vojskem na frontu. Byl nedostatek pracovníků i na výrobu potravin, včetně pekařů, protože byli odvedeni.
Kolik bylo odvedeno občanů Pliskova není mi známo.
Po všech utrpeních jak na frontě, tak ve městech a vesnicích, rozšířila se dne 28.října 1918
radostná zpráva, že Rakousko - Uhersko přijalo všechny podmínky příměří, mezi nimiž byla
i ta, že uznává samostatnost Československého státu. To znamená vznik republiky Československé. Tato radostná zpráva o konci války dávala důvod k oslavám. Méně radostně oslavovaly rodiny, kterým se jejich členové nevrátili z fronty.V rokycanském okrese bylo v poměru
k počtu obyvatel nejvíce padlých ve Zvíkovci. Ze 446 obyvatel padlo na frontách 37 občanů,
to je 8,2 %. Pliskov měl 241 obyvatel a na frontách zůstalo 10 občanů. Byli jsme na pátém
místě s největším počtem padlých v okrese Rokycany, kde činily ztráty 4,1 %.
Na počest padlým byl odhalen pomník 27. 7. 1922. Iniciátorem a sponzorem byl Vojtěch
Fišer, který bydlel v Praze, ale váže se k číslu popisnému 4. Na pomníku jsou následující
jména padlých občanů Pliskova:
Belšán Josef
Kalina Karel

narozený 1.11.1880 zemřel 11.10.1918
4. 9.1892
8.11.1914

Karas Vojtěch
Krejčí Adolf
Lisý Karel
Marek František
Veverka František
Veverka František
Veverka Josef
Vinš Josef

17. 4.1865
17. 1.1893
24. 5.1894
30. 3.1876
23. 5.1890
26. 1.1897
10.12.1893
30.11.1889

26. 4.1916
17. 9.1918
16.10.1918
80. 9.1914
20. 8.1918
15.12.1918
20.12.1914
12. 9.1914

Čest padlým občanům vzdáváme tím, že pomník postavený na jejich památku je řádně
udržován Obecním úřadem Pliskov .
(Panu Hrabákovi - autorovi tohoto textu - se omlouvám, že jsem ho v minulém čísle
občasníku přejmenovala na Jaroslava…)

Závěrem
……

