PLÍSKOVSKÝ
OBČASNÍK
č.2 – červenec 2013

Vážení a milí spoluobčané a rekreanti!
Po několika měsících je tu druhé (tentokrát o něco obsažnější) číslo našeho zpravodaje.
Stejně jako minule přináší především přehled o dění v obci a informace o tom, co se chystá.
Můžete jej najít i na webových stránkách obce.

Co se v uplynulých měsících událo?
V dubnu proběhla tradiční brigáda na čištění koupaliště. Zúčastnilo se jí téměř dvacet dobrovolníků (počítáme-li i kluky, kteří se nadšeně máchali a přenášeli odlovené rybky a čolky do
nádrže na návsi). Všem patří uznání a poděkování!
Konalo se také veřejné zasedání obecního zastupitelstva. Pan Krejčí přečetl zápis do kroniky
za rok 2012, byli jsme seznámeni s výsledky loňského hospodaření obce, s plánovanými akcemi a podanými žádostmi o dotace.
Poslední dubnovou noc byla na hřišti poprvé po mnoha letech (od revoluce?) vztyčena májka.
Že by to byl první krok k oživení májových tradic?
Pálení čarodějnic však letos počasí moc nepřálo.
V květnu se v předvečer festivalu Vačkářův Zbiroh uskutečnil na návsi tradiční krátký dechovkový koncert. Podle vyjádření muzikantů je zde opakovaně největší účast posluchačů
ze všech okolních obcí, proto sem vždy rádi jezdí.
Od května opět můžete vidět v obci i v lese pracovat dva zaměstnance, na jejichž mzdu přispívá úřad práce. Smlouva je uzavřena do konce roku. V současné době dokončují výmalbu
přísálí, kam zatékalo poškozenou krytinou.
V červnu proběhlo čištění vodojemu, proto musel být přechodně omezen provoz vodárny.

Následná kontrola hygienické stanice proběhla bez závad (výsledky jsou vyvěšeny na úřední
desce).
Ani Plískovu se nevyhnuly letošní vydatné deště a přes svoji výhodnou polohu nezůstal úplně
ušetřen: byla poškozena polní cesta do Chotětína a můstek u nově instalovaného křížku.
Odstranění škod bude stát zhruba 60 tisíc. Nedávno brigádnici vyřezali křoviska, která při velké vodě brání jejímu volnému průtoku.
S koncem měsíce června skončila s prací knihovnice paní Marie Hlavatá, která se od nás již
odstěhovala. V její mnohaleté práci, za kterou jsou jí čtenáři i obec vděčni, ji nahradila paní
Petra Suková.
Je to také rok, co převzali hospodu do nájmu Ševčíkovi. Jejich rodinný tandem se skvěle
doplňuje a tak myslím vládne spokojenost na všech stranách!
V sobotu 27.7. proběhl turnaj v nohejbalu. Zúčastnilo se pět družstev, místní zvítězili!
A ještě jedno malé „nej“ pro Plískov, i když z úplně jiného soudku: byli jsme první obcí
na okrese, která měla letos vybrány všechny poplatky. A to především díky obětavé paní
Kožíškové, která s úsměvem na tváři a hrstí piškotů v kapse neúnavně obchází všechny
domácnosti, chaty a chalupy (pro pořádek podotýkám, že piškoty jsou pro psy… ).

Co se v nejbližší době chystá?
V červenci proběhnou v sále hospody výtvarné dílny pro děti. To, co vytvoří, potom společně s dalšími jejich pracemi ze školy a výtvarného oddělení Základní umělecké školy ve
Zbiroze vystavíme. Na zahájení výstavy jste všichni srdečně zváni, termín bude včas oznámen.
V srpnu - v sobotu 10.8. - pořádají dobrovolní hasiči dětský den zakončený opékáním špekáčků (začátek ve 14.00 na hřišti) a večer pouťovou zábavu. Hudba bude hrát už od 19. hodin, kdy si mohou přijít posedět, popovídat a zavzpomínat na staré časy i ti, kteří tanci moc
neholdují..
Zváni jsou jak malí, tak velcí! Přijďte se pobavit, oživit tradici tancovaček a podpořit tak
místní hasičské sdružení!
V druhé polovině srpna proběhne tradiční fotbalový turnaj.

Blahopřejeme…
V květnu oslavila své 89. narozeniny paní Květa Kratochvílová, 88 let bylo paní Marii
Martínkové a 85 let paní Zdeňce Hrabákové. Pan Jiří Okrouhlý měl „polokulatiny“ - 75 let
a šedesátku slavil pan Jaroslav Škrdlant. Červencovými oslavenci jsou pánové Jan Hrabák
(81) a Alois Kalina (75) a v srpnu oslaví padesátku pan Jiří Ekl.
Všem gratulujeme a do dalších let přejeme hodně energie, zdraví a radosti!

Jak dopadly žádosti o dotace?
Na dubnovém veřejném zasedání zastupitelstva informoval starosta zúčastněné o sedmi žádostech, které dosud podal. Z toho byly dvě schváleny, tři zamítnuty a na vyřízení posledních
dvou se ještě čeká.
Schválena byla dotace na rekonstrukci kapličky. Poskytnuta bude z programů SZIF (Státní
zemědělský intervenční fond) prostřednictvím MAS Světovina ve výši 414 tisíc, celkové
náklady budou cca 600 tisíc. Jedná se o opravu střechy, krovů a omítek, stavební práce
začnou, jakmile dojde k podpisu dotační smlouvy.
Žádosti o dotaci na renovaci krucifixu a zvonu v kapličce, které byly podány na krajský úřad
v Plzni, byly bohužel zamítnuty.
Druhá z dotací, kterou obec dostane z Plzeňského kraje, je určena na opravu střechy a vybudování nového schodiště na obecní úřad. Jeho zdolání už tak konečně přestane připomínat
lehčí horolezecký výstup a stane se bezpečným i pro méně pohyblivé občany. Rozpočet rekostrukce je cca 300 tisíc, výše dotace, kterou na to po podpisu smlouvy dostaneme, činí 180
tisíc.
Zamítnuta byla žádost podaná na ministerstvo pro místní rozvoj – jednalo se o dotaci na
obnovu dětského hřiště v částce 200.000,- Kč. Stejně tak dopadla žádost adresovaná nadaci
ČEZ, kde šlo o příspěvek na víceúčelové sportovní hřiště v částce 2.650 000,- Kč.
Po odmítnutí dotace na obnovu krucifixu a zvonu v kapli krajským úřadem v Plzni se ještě
podařilo podat novou (v podstatě stejnou) žádost v MAS Světovina (cca 98.000,- Kč). Navíc
byla připojena další žádost na rekonstrukci autobusové zastávky (cca 93.000,- Kč). Obě dvě
výběrová komise MASky schválila a následně byly zaregistrovány na SZIFu v Českých
Budějovicích. Teď se čeká na jejich překontrolování a poté bude obec vyzvána k podpisu
smlouvy o dotaci.
Všechny plánované akce, kromě rekonstrukce obecního úřadu, je nutné nejdříve financovat
z vlastních zdrojů a po následných kontrolách bude obec žádat o proplacení dotací.
Dále byl zpracován projekt (cca 100.000,- Kč) na rekonstrukci místní komunikace v ulici
u Zábranských a Krejčích, kolem hospody a směrem nahoru k lesu.V současnosti se již
vyřizuje žádost o stavební povolení. Přibližný rozpočet nové komunikace byl spočítán na
5.500 000,- Kč ( bez získání dotace se zatím rekonstrukce konat nebude).
Počítá se i se zpracováním technické dokumentace potřebné k opravě koupaliště, aby bylo
výhledově možno požádat o příspěvek na obě tyto stavby. Bez připravených projektů totiž
nelze o dotace žádat a jejich zpracování a schvalování trvá několik měsíců.
Pozn.: MAS Světovina je nezisková organizace založená za účelem podpory regionálního
rozvoje okresů Plzeň – sever a Rokycany. Její zástupkyně byla přítomná na předposledním
veřejném zasedání zastupitelstva, kde informovala přítomné o činnosti společnosti a možnostech pomoci obci.

A o koupališti ještě jednou:
Koupací sezóna je v plném proudu a teplota voda je velmi příjemná, takže můžeme plavat,
cachtat se a relaxovat, dokud nám to čistota vody umožňuje.
Je s podivem, že příští rok to už bude padesát let, co bylo koupaliště vybudováno!
V kronice obce je možné se dočíst, že: „Při budování vodní nádrže bylo odpracováno 2944
brigádnických hodin….Odpracovat tolik hodin za rok krumpáčem a lopatou v obci, kde je 200
občanů, je výkon, který si umí představit jen ten, kdo jej prožil a zajišťoval.“ Na několika fotografiích je tam zachycen pohled na vybagrovanou stavební jámu a ruční míchání betonu na
hráz koupaliště.
V příštím roce by asi stálo za to nejen zveřejnit více kronikářových vzpomínek, ale také toto
padesátileté výročí řádně oslavit.

Geocaching – celosvětový hit i v Plískově!
Geocaching (anglicky džiokešin, česky se většinou říká geokešink) je název hry, ve které
geocacher (tzv. „kačer“) hledá geocache („keš“, „kešku“) za pomoci navigace z přijímače
GPS (Globální Poziční Systém). Tolik stručná internetová definice, která ovšem nezasvěcenému moc neřekne.
Takže jinak: geocaching je hra provozovaná v přírodě. Nejspíš bychom ji mohli přirovnat
k hledání pokladu. Účastníci vyhledávají prostřednictvím přístroje GPS (malý přístroj, který
ukazuje zeměpisné souřadnice místa, kde se právě nacházíme) skrýš, kde je uložena krabička
se sešitkem, kam se zapisují nálezci. Většinou tam bývá i několik drobných předmětů (hraček
z „kindervajíček“, suvenýrů apod.), z nichž si můžeme některý vzít, pokud tam na oplátku
vložíme něco jiného. Některá cílová místa jsou specializovaná jen na určitý typ předmětů –
např. staré mobily, knihy, plyšové hračky…
Keše mohou mít různou velikost a liší se i obtížnost jejich nalezení. Někdy si musíme souřadnice skrýše nejdříve zjistit podle nápovědy. Například v Plískově musíme obejít některá
místa v obci a zapsat si různá čísla – na prodejně, hospodě, pomníku padlých… Ta nám pak
dají dohromady přesný údaj o místě, které máme najít. V tomto případě je to poblíž vysílače
T-Mobilu. Další skrýš je u bývalé vodní tvrze Rovný. Dohledání skrýše na místě, na které nás
dovede navigace, je asi to největší dobrodružství – tam si musíme pomoci důvtipem, protože
je v popisu často zašifrováno v hádance.
Tato hra je určena pro všechny generace od dětí školního věku až po seniory, spojuje prostřednictvím internetu tisíce lidí po celém světě. Díky ní vlastně vzniklo něco jako obrovský
mezinárodní turistický oddíl. Zájemci se musí pouze zaregistrovat na internetových stránkách geocaching.com. Tam pak mohou vyhledat zeměpisné souřadnice skrýše, která se nachází poblíž jejich bydliště nebo místa, na kterém právě pobývají, a vyrazit na lov.
Nadšenců, kteří tomuto dobrodružství podlehli, stále přibývá. A ze zkušeností mnoha mých
známých vím, že jsou to často i děti, které dřív nebylo možné dostat z domu ven, zatímco
nyní každý víkend nadšeně samy vyhledávají nové cíle a nutí rodiče k dalším a dalším výletům, aby pak společně s nimi nachodily spousty kilometrů.

Kam ještě můžeme vyrazit?
Ve sklepení Hořovického zámku se koná výstava Pohádková zem Vítězslavy Klimtové.
Je zde instalováno přes padesát pohádkových bytostí této výtvarnice a spisovatelky (kdo by
chtěl vidět víc, musí zajet až do Pičína do její kouzelné zahrady). I jeden ze tří prohlídkových
okruhů zámeckými interiéry je věnován dětem – je pojmenován Hry a hračky malých aristokratů. Po prohlídce je možné posedět v půvabné zámecké kavárně na domácím koláči a zmrzlině , přitom můžete prohlížet obrazy Evy Marešové. Na objednávku vám tam připraví i piknikové koše do zámeckého parku.
Ve Zbirožském muzeu právě probíhá výstava grafik herečky, moderátorky a malířky Ivy
Hűttnerové, v průchodu je volně přístupná expozice o historii nádraží Zbiroh.
V Rokycanském muzeu je kromě stálé expozice Příroda pro budoucnost i interaktivní
výstava Road Show zapůjčená libereckým IQ parkem, kde si užijí milovníci hlavolamů,
hříček a hádanek - a to nejen děti!

Slíbený rozhovor se starostou Radkem Škrdlantem
Nejdřív otázka pro nás přistěhovalce: jak dlouho už „starostuješ“?
Ve funkci starosty jsem od května 2005.
Jaký byl pro tebe nejdůležitější motiv, že jsi - jak se říká - do toho šel?
Od počátku roku 2005 byl můj předchůdce nemocen a chod obce byl velmi omezen. V těchto
měsících jsem se snažil pomáhat bývalému místostarostovi s agendou chodu obce, a to byl
zřejmě impuls pro ostatní zastupitele, aby mě po rezignaci bývalého starosty zvolili novým
starostou. Navíc jsem rodákem této obce a její osud mi není lhostejný…
Je součástí tvé práce něco, co jsi vůbec neočekával a co tě opravdu zaskočilo?
Papírová agenda chodu obce, obecního úřadu. Po revoluci bylo papírování nejméně náročné,
každým rokem administrativa narůstá. Pořád se musím něco učit, je to dost vyčerpávající.
Můžeš to nějak víc přiblížit?
Když jsem byl zvolen zastupitelstvem, byl jsem nejmladším starostou obce v našem okrese a nevěděl jsem, co vše mne čeká za povinnosti, starosti a zodpovědnost... Po nabytých
zkušenostech bych dnes asi funkci nepřijal. Nejdřív jsem se musel seznámit s chodem obecního úřadu. V té době mi nikdo nepředal žádné zkušenosti a ani žádné rady. Byl jsem odkázán
jen sám na sebe a pomoc úředníků z okresního a krajského úřadu.
Ti jsou naštěstí velmi vstřícní.
A jak ses s tím nakonec vypořádal?
Obec jsem přebíral s dluhem ve výši přibližně 1.600 000,- Kč a s hotovostí na účtě 200.000,Kč, celkový movitý a nemovitý majetek dělal něco přes 30.000.000,- Kč. Do obecního movitého majetku se v minulosti moc neinvestovalo a po zjištění, v jakém stavu se některé věci
nacházejí, bylo potřeba začít je opravovat a více majetek udržovat.

V té době byl nejnovějším majetkem vodovod, tudíž byl předpoklad, že bude v pořádku. Ale
jak se ukázalo, nebylo to tak dokonalé dílo a byly nutné reklamace. A to nic jednoduchého
nebylo …
Po mém zvolení ukončil činnost nájemce obecního lesa a obec začala hospodařit sama - za pomoci lesního hospodáře a hajného (oba jsou ze zákona povinni). S následky minulého
hospodaření se vyrovnáváme do dnešní doby, hlavně co se týče zalesnění velkých vykácených
ploch. V dnešní době se obec snaží lesy šetřit a nevytvářet holiny, kácet jen to, co je třeba.
Dotace na hospodaření v obecních lesích z Plzeňského kraje, které jsme nikdy předtím
nedostávali, byly 209.864,- Kč. Momentálně máme vytěženo něco kolem 1289 m3, možnost
dle desetiletého hospodářského plánu 5000m3, to znamená 26% ze 100%. Plán končí v roce
2015. Výsadba lesních dřevin v obecním lese od roku 2006 do 2012 dosáhla počtu 30500 ks
(smrk 6500, borovice 19 050, modřín 100, dub 4 300, buk 500) osázeno bylo 5,28 ha.
Probírky byly na 13,50 ha a prořezávky na 11,50 ha. Ochrana dřevin - ožinování - na 12 ha
a nátěry proti okusům na 11 ha.
Dále každým rokem žádáme úřad práce o zaměstnance z řad nezaměstnaných, kteří musí
splňovat specifické podmínky, nastavené úřadem práce, aby je mohly obce zaměstnat. První
roky nebyly se zaměstnanci lehké - byli vybráni lidé, kteří po nastoupení do zaměstnání hned
onemocněli a práce pro ně připravené jsme si museli stejně udělat sami. Posledních 5 let
(kromě loňského roku) zaměstnáváme stejné zaměstnance, kteří ví, když je pošlu na určené
místo, kde to je, a nejsem nucen jim to dlouze vysvětlovat, jako v začátcích. Kolikrát jim
práci přiděluji jen po telefonu, časově nemám na to abych se s nimi vídal každý den. Jejich
mzda je přibližně ve výši minimální mzdy a asi 90% její výše nám zpětně proplácí úřad práce.
Proto si myslíme, že se zaměstnanci obci vyplatí. V loňském roce příspěvek na jejich mzdu
byl někde na polovině, a proto se nám nevyplatilo o zaměstnance žádat.
Agenda spojená se žádostí a zaměstnáváním zaměstnanců není nic jednoduchého a je i časově
náročná. Ale vstřícností úřednice na pracovním úřadě se to letos dobře zvládlo.
Když jsem skládal volební slib, že „...funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu
obce a jejích občanů...“, začal jsem před sedmi lety řešit tzv. přihražené pozemky, které jsou vlastnictvím obce. Proto mi to nemohou občané, jichž se to
týká, mít za zlé, když chceme vše dát do pořádku.Všechny tyto hříchy minulosti by měly být v letošním roce dány do pořádku (prodejem, pronájmem
nebo odplocením). Jen pro informaci ostatním – souhrnná velikost všech přihražených pozemků by vydala přibližně na dvě stavební parcely.
Tak to byla vyčerpávající odpověď a určitě i vyčerpávající práce. A co tě z toho všeho,
co děláš, baví nejvíc?
Manuální práce po obci.
Co tě naopak štve?
- Lhostejnost spousty chatařů a chalupářů, kteří nejeví zájem podílet se například na vylepšování vzhledu obce, ale získávat by chtěli…
- Řešení nedůležitých problémů mezi občany, protože pravomoci starosty jsou omezené.
- Věnuji obci spoustu času na úkor mé rodiny…

Z čeho máš radost, co za ty roky považuješ za největší úspěch(y)?
Radost mám například z toho, když při rozhovoru s cizími lidmi ( turisty) slyším, jak se jim
tady líbí, jak máme čisto apod., aniž by věděli, že zrovna já jsem starosta.
Kdybych to měl stručně shrnout, co se podařilo, tak asi takhle:
Rok 2013: uvedeno na jiném místě tohoto občasníku…
Rok 2012: oprava místních komunikací - celková cena cca 230.000,- Kč, dotace 190.000,- Kč
Rok 2011: rekonstrukce vodní nádrže - celková cena cca 570.000,- Kč, dotace 210.000,- Kč
Rok 2010: rekonstrukce sociálního zařízení v kulturním domě cca 170.000,- Kč, bohužel bez
dotace
Rok 2009: výsadba nové zeleně a úprava stávající zeleně v obci za cca 150.000,- Kč, dotace
100.000,- Kč, sestava pro Czech Point ( PC, tiskárna,…)- cca 80.000,- Kč, dotace 71.000,- Kč
Rok 2008: rekonstrukce veřejného osvětlení a rozhlasu - cca 150.000,- Kč, dotace 100.000 Kč
Rok 2007: rekonstrukce kulturního zařízení (výměna oken, broušení parket) - cca 250.000,Kč, dotace 150.000,- Kč (okna), parkety 60.000,- bez dotace
Rok 2006: výměna střešní krytiny na kulturním domě - cca 250.000,- Kč, dotace 150.000,- Kč
Takže od roku 2006 do roku 2012 jsme vydali cca 1 910.000 Kč, dotace činily 971.000 Kč.
Úspěchem je vždy to, když se nám nějakou dotaci podaří získat, i když je v řádech několika
desítek tisíc, poněvadž žádosti a vše potřebné kolem toho není lehké vyřídit. A vždy to zabere
několik desítek hodin mého volné času.
Musím říct, že při zaměstnání je těžké všechnu tu práci časově zvládnout.
To si dokážu představit… A jaké je vůbec finanční ohodnocení tvé práce?
Odměňování zastupitelstva řeší nařízení vlády č.37/2003 sb., o odměnách..., kde se dozvíte
systém výpočtu pro uvolněné i neuvolněné členy zastupitelstev. Pro obce naší velikosti je
maximální výše odměny cca 11.152,- Kč, ale vždy záleží na zastupitelstvu, jestli maximální
částku schválí. Znám v okrese přibližnou výši odměn ostatních starostů, a vím, že se drží
spíše při horní hranici. Kromě toho se dají vyplácet odměny v různé výši, což mnoho obcí
využívá. U nás za mého starostování jsme to doposud ještě neudělali. Já osobně do začátku
roku 2012 dostával 3.25o,- Kč, pak zastupitelstvo schválilo zvýšení na 6.000,- Kč.
Je mi jasné, že teď si x lidí řekne: tolik peněz? Jenže ani kdybych dostával maximum částky,
kterou jsem uváděl, nedá se práce starosty zaplatit. Většina z občanů nevidí hodiny proseděné
u počítače, čas strávený telefonováním, noci probděné kvůli různým starostem a zařizování
potřebných věcí atd. - o tom by se dalo dlouze psát nebo povídat.
To vše je na úkor volného času, který bych měl věnovat rodině, dětem a svým zájmům...
Navíc při mém povolání je to o to složitější. Ze své dovolené, které mám 27 dní v roce, minimálně deset dní věnuji obci. Také mnoho hodin, které mám v zaměstnávání díky různým
akcím napracované, padne na všelijaká jednání a zařizování, protože úředníci na mě nebudou
čekat do večera a ani nebudou pracovat o víkendech, tak jako my - neuvolnění funkcionáři.
V průměru věnuji práci pro obec 153 hodin měsíčně plus další hodiny strávené manuální
prací. Také v průměru dvakrát do roka čelím anonymním udáním na různé odbory nadřazených úřadů. Proto se není čemu divit, že už v okolních obcích došla některým starostům

trpělivost a požádali zastupitelstva o schválení pozice uvolněného starosty, což znamená,
že starostování mají jako zaměstnání.
Když to počítám, vychází mi v tvém případě finanční odměna necelých čtyřicet korun
na hodinu, a to je opravdu zarážející. Ale předpokládám, že tato situace není neřešitelná
a že je to (jako u většiny problémů) především otázka komunikace… Bez smysluplně
nastavených podmínek nemůže nikdo z nás dlouhodobě podávat stoprocentní výkon.
A co je tvou prioritou v nejbližším období ?
Mojí prioritou bylo, aby obec splatila dluh za vodovod a měla našetřené nějaké peníze na
další investice… Dnes je dluh splacen a peníze také nějaké našetřené máme.
Do konce volebního období bych chtěl dokončit vše rozdělané a rozjednané investiční akce.
Za rok se budou konat volby do obecních zastupitelstev, ale zatím neuvažuji, že bych znovu
kandidoval. Proto apeluji na občany, aby již dnes zvažovali, jestli by nechtěli tuto práci dělat,
ale na rovinu říkám, že to není nic jednoduchého... Koneckonců - kdokoliv může i teď se
mnou strávit několik dní, aby věděl, co to obnáší - především ti, kdo tak rádi kritizují …
Tak děkuji za tvoje odpovědi a do další práce ti přeji hodně elánu – a to nejen sil, ale
i chuti, protože teď už je mi jasné, jak je tahle práce časově i jinak náročná…
Ale třeba právě tenhle rozhovor bude prvním krokem k nějakému posunu… To bych
přála jak tobě, tak sobě a ostatním obyvatelům Plískova.
A ještě jedna věc mě napadá… Říká se, že za každým úspěšným mužem stojí obětavá
žena, takže si poděkování zaslouží i tvoje partnerka, protože bez ní bys to takhle asi
dělat nemohl …

Víš, kde bydlíš?
Jednou z podmínek pro přidělení dotace na rekonstrukci kapličky z MAS Světovina je vypsání poznávací soutěže pro děti a mládež od šesti do třiceti (?) let.
Otázky vypracovala Petra Suková:
1. Plískov je velmi stará obec. Kdy je poprvé zmiňována ?
2. V době, kdy byl majitelem Zbirožského zámku významný průmyslník Dr. Strousberg,
se zde těžilo. Věděl/a bys co?
3. Na návsi u rybníka je krásná a velmi stará kaplička. V kterém roce byla postavena?
4. Kaplička má půdorys čtverce. Změř a strany a spočítej obvod.
5. Na jakou světovou stranu je orientován vchod do kapličky?
6. Jak se říká materiálu, kterým je pokryta střecha kapličky?
7. Jakou barvu má věžička na střeše kapličky? Co je na samém vrcholu zvoničky?
8. Víš, jak vysoko nad mořem leží Plískov?
9. Kolik má Plískov v současnosti obyvatel? (+ - 5 obyv.)
10. Je ve vesnici nějaký památný strom? Víš jaký a kde se nachází?
11. Jaká budova stojí v těsné blízkosti kapličky a k čemu slouží?
12. Utvoř krátkou básničku (stačí 4 verše). Musí obsahovat slova: Plískov, kaplička.
13. Na závěr: Nakresli plískovskou kapličku.

Všechny správné odpovědi budou odměněny, obrázky vystavíme. Kdo z dětí by nechtěl
informace vyhledávat sám, může se v posledním prázdninovém týdnu zúčastnit stopované,
kde bude většina odpovědí k nalezení (nebude to úplně jednoduché, ale o to zábavnější).

Závěrečný informační mix
Kolem každého domu, chalupy i chaty je stále spousta práce, která se prostě musí někdy udělat. A vzhledem k našemu vytížení během týdne často zbývá pouze víkend. A tak se stává, že
pátečním odpolednem počínaje začne koncert sekaček, motorových pil apod. Jedna skončí,
druhá začne, často je to vícehlas, bez přestávky i několik hodin. Zkusme být k sobě navzájem
ohleduplní a v sobotním podvečeru a v neděli - pokud je to jen trochu možné - dopřát sobě
i sousedům klid, který všichni dnes tak potřebujeme! Obce často upravují tyto záležitosti vyhláškami, ale pokud je možné jít cestou vzájemného respektu, je to pro klima ve vsi určitě
lepší!
Připomínáme, že obec platí za vyvezení každé popelnice, byť je zaplněná jen zčásti. Poplatek
činí 51 Kč za jednu nádobu nebo pytel, tedy 1326 Kč za 26 odvozů. Není tedy těžké spočítat
si, kolik obec za naši popelnici doplácí. Proto je opravdu dobré vystavit k vyvezení jen naplněné nádoby! A samozřejmě také odpad třídit, přestože stávající způsob placení k tomu obyvatele nemotivuje… I za tříděný odpad obec platí, ale čím více ho bude, tím je částka za jeho
platbu nižší.
Také připomínáme, že bioodpad ze zahrad a domácností (listí, tráva, plevel atd.) nepatří na
obecní pozemky – máme na mysli především ty velké nerozhrnuté hromady vysypané vedle
cest v těsné blízkosti obce… Takovéto umísťování zahradního (i stavebního) odpadu na obecních pozemcích bude bráno jako zakládání černých skládek…
Dále upozorňujeme, že podle zák. 361/2000 Sb.(o provozu na pozemních komunikacích…)
nemohou automobily parkovat na obecním pozemku (travnatých plochách). Parkování je
tolerováno jen v místě vjezdu na soukromý pozemek.
Tak to bylo trochu toho nepopulárního, ale potřebného organizačního „prudění“, a na úplný
závěr ještě toto: Po vydání prvního čísla občasníku se někdo zajímal, kolikpak to asi obec
stálo. Náklady jsou zanedbatelné - pouze cena papíru a tisku, tedy v případě minulého čísla
necelé dvě koruny na jeden výtisk. Moje práce je bezplatná.

☺
To, co se nevešlo do tohoto vydání (slíbená historie kronikaření…) bude k nalezení - spolu
s dalšími aktualitami - v podzimním čísle. Do té doby se s vámi s přáním příjemného léta
loučí a za případné podněty, příspěvky či připomínky děkuje
Jana Holmanová (janakaro@.volny.cz, 605 129 636)

