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Vážení a milí spoluobčané!
Tak se nám překulilo léto i letošní výjimečně krásný podzim a Martin trochu opožděně na svém bílém
koni ohlásil začátek zimy. Podle keltské tradice je tato „temná čtvrť roku“ (1.11.- 2.2.) obdobím draka,
který sežral světlo. V křesťanské tradici právě začíná doba adventní. Ať tak či tak, v sobotu 21. 12.
v osmnáct hodin a deset minut nastává zimní slunovrat, což je sice astronomický začátek zimy, ale
pro mne je to – tradice netradice – skutečný konec starého roku a začátek nového, příslib „slunce
vracení“. Nicméně to dlouhé období krátkých dní máme ještě před sebou – se vším, co k němu patří:
adventní očekávání i předvánoční komerční bláznění, zavírání se v teple domovů i sváteční navštěvování, bílá zimní nádhera i protivné plískanice…
Od vydání minulého čísla, uplynula docela dlouhá doba, takže

NEJDŘÍVE O TOM, CO A JAK BYLO:
Srpen:
Obě akce našeho hasičského sdružení byly velmi úspěšné! Na dětském dnu se 10.srpna sešlo dvacet devět dětí, které si na hřišti se svými rodiči i prarodiči vyzkoušely mnoho disciplín (chůzi ve dřevácích, hod míčkem na cíl, skákání v pytli…). Premiéru měla nová rozkládací praková střelnice.
I když mezi soutěžemi předváděli u koupaliště zbirožští hasiči se stříkačkou záchrannou akci, největší
úspěch měla u dětí závěrečná bitva vodními bombami (malými balónky naplněnými vodou, které se při
dopadu rozprskly).
Na večerním posezení s tancem se v sále vyzdobeném dětskými malbami sešlo kolem sedmdesáti
návštěvníků!
Na organizaci obou akcí se podíleli dlouholetí i noví členové sdružení. Dodatečně jsme tak oslavili
loňské 115. výročí založení sboru v Plískově (v příštím čísle se můžete o jeho historii dočíst podrobněji).
Na tradičním fotbalovém turnaji se utkalo pět mužstev, s velkým nasazením zvítězili domácí.

Září:
Byla zahájena rekonstrukce kapličky – nejprve proběhly klempířské práce na kupoli, pak následovala oprava střechy (trámy, šindele). Jeden z prohnilých trámů jste mohli vidět v chodbě knihovny
při volbách.

Říjen:
12.října se v hospodě uskutečnil koncert kapely Lucie revival. Sál byl nabitý, sjelo se víc než 230
posluchačů!
Třetí ročník dětské prakiády (19.10.) byl letos poznamenán větší nemocností – zúčastnilo se jen
osm dětí ve věku od pěti do třinácti let. Přesto se v sále hospody soutěžilo ve třech kategoriích celé
dopoledne. Díky mnoha sponzorům si každý z účastníků mohl odnést jak věcné ceny, tak vybojovaný
pohár.
O této akci jste se mohli dočíst i v Rokycanském deníku (vydání z 24.října), kde byla Plískovu věnována celá druhá strana s tématem U vás na návštěvě. Byl tam i rozhovor se starostou a článek o dřevěných sochách pana Machatého.

Listopad:
V sobotu 23.11. proběhlo další veřejné zasedání obecního zastupitelstva. Starosta nejdříve seznámil přítomné s hospodařením za letošek, s rozpočtovým výhledem na další tři roky a předpokládanými
příjmy a výdaji pro rok 2014.
Pak vystoupil nadpraporčík policie Hříbal s informacemi o situaci na Zbirožsku a v Plískově. Mimo jiné
důrazně varoval seniory před důvěřivostí vůči cizím osobám a nejrůznějším prodejcům, kteří opakovaně (i u nás) zneužívají jejich důvěru a připravují je tak o nemalé částky, sepisují s nimi nevýhodné
smlouvy a pod. Dále informoval o zcizování vytěženého dřeva v lesích – bylo nainstalováno pět fotopastí, z nichž byly sice dvě ukradeny (), ale zbývající splnily svůj účel. Další zajímavá informace se
týkala drog. Pěstírny konopí byly odhaleny v Siré i v Kařeze a Zbiroh je z tohoto pohledu nejproblematičtějším místem Rokycanska. Dále si postěžoval, kolik času policistům zabere nejen ustavičné
„papírování“, ale i vyřizování nejrůznějších stížností, většinou zbytečných nebo malicherných, které
nejsou občané ochotni řešit přímo s tím, koho se týkají.
Další starostovy informace se týkaly kapličky. Jistě také sledujete pokračující rekonstrukci, oproti očekávání se ale nestihne do zimy. Až to bude možné, budou provedeny také vnitřní úpravy. Opraven byl
i zvon a je možné začít pravidelně zvonit, tak jak to bývalo dříve. Strojové zvonění však zatím nechtějí
památkáři povolit a je otázka, jestli by se našel někdo, kdo by se toho chtěl ujmout.
Projednávalo se i instalování kamerového systému, který by zachycoval jak projíždějící auta, tak pohyb osob po komunikaci, a byl by jak prevencí, tak možností snáze identifikovat pachatele přestupků.
Přítomní občané se vyjádřili pro jeho zavedení.
Poslední informace se týkala společného zahájení adventu - čtěte dále!

NOVÁ PŘEDVÁNOČNÍ TRADICE
V neděli 1.12. bude na návsi slavnostně rozsvícen vánoční strom, pod kterým nás všechny čeká
překvapení – nejen v podobě velikánského dárku, ale i milého vystoupení dětí a voňavého pohoštění.
Přijďte všichni, kteří máte chuť podpořit něco nového, ocenit tu spoustu práce, která je za tím, nebo se
jen tak na chvíli společně zastavit.
Začátek je v půl páté, konec až skončíme.

CO DALŠÍHO NÁS ČEKÁ?
30.11. proběhne na návsi brigáda na instalaci vánočního stromu (začátek 8.30).
1.12. v 16.30 zahájíme adventní dobu rozsvícením vánočního stromu s programem
7.12. se od 15.00 chystá Mikulášská zábava pro děti. Na ni ve 20.00 naváže diskotéka pro
dospělé.
24.12. si s námi můžete v hospodě od 15 hodin zazpívat koledy – děti zopakují své nedělní
vystoupení a přidáme i něco navíc!
18.1. se v sále uskuteční koncert kapely Pink Floyd revival.
15.2. tu pořádají těškovští v svůj Sportovní ples.

BLAHOPŘEJEME!
V měsící říjnu oslavili šedesátiny paní Daniela Machatá a pan Miroslav Zábranský, v prosinci čeká
osmdesátka paní Annu Hrabákovou. A pozor – tentokrát tu máme i několikery „nulté“ narozeniny!
V létě se narodili Matěj Drnec, Alžběta Budínová a Čeněk Štětka, který je sice plískovským občánkem
jen tak napůl, ale i tak je to důvod, abychom mu stejně jako oběma dalším dětem a všem oslavencům
popřáli hodně zdraví, štěstí a radosti!

PROVOZ KNIHOVNY
Pokud jste se zúčastnili posledních voleb, viděli jste, jak se prostory knihovny po vymalování a úpravách proměnily. Spoustu práce tam odvedla i nová knihovnice paní Suková. Knížky jsou vytříděné,
pracuje se na evidenci a spolupráci s „mateřskou“ knihovnou v Rokycanech. Během zimy bude vzhledem ke složitějšímu vytápění prostor zajišťovat vypůjčování individuálně. Můžete ji kontaktovat osobně nebo telefonicky na čísle 734 754 250. Od jara bude v knihovně každý lichý pátek, termín a čas
upřesníme.

SOUTĚŽ „Víš, kde bydlíš?“
První básničku o kapličce, která se mi dostala do rukou, sice nemůžeme do vyhodnocení zařadit, protože její autor - pan Jaroslav Hrabák – přece jen přes svoji duševní i tělesnou svěžest o něco překračuje stanovený věkový limit  … Ale byla by škoda jeho milé verše nezveřejnit, což tímto činím:

PLISKOV
Pliskov to je stará obec,
moje rodná vesnička,
uprostřed kruhové návsi
stojí opravená kaplička.

Máme hezkou obec,
i sochy ji zdobí,
chceš-li o nich něco vědět,
autor ti to poví.

Na návsi je jeden rybník,
vlastně vodní nádrž.
Ty vodníčku, který na sumci tam plaveš,
dobře se ho přidrž.

Mohutný dub taky máme,
pár století starý,
pět metrů má obvod,
hádejte, kde stojí?

A když už zmínil svůj oblíbený strom, nedalo mu to, aby nepřipojil pár dalších informací, které jsou
myslím opravdu zajímavé:
„Uprostřed obce Pliskova roste mohutný dub, který vyrostl, na dvoře bývalého statku Buchtelů, kde byl
také rybník. Podle vyprávění mé babičky, která se narodila v roce 1866, tam rostly duby tři. Dostatek
vláhy dával dobré podmínky pro růst. Jeden dub byl poražen pro hřídel na vodní kolo do mlýna v Chotětíně. Osud druhého dubu neznám. Dub, o kterém píši, si pamatovala jako mohutný. V dnešní době
má kmen obvod pět metrů a deset centimetrů. Měl být také poražen. Je na něm vidět řezání, ale poražen nebyl. Asi pro velký průměr jeho kmenu nestačila pila. Je mi osmdesát jedna let a za mého
živo-ta k tomu řezání nedošlo. Protože statek zanikl a byl rozparcelován mezi sousedy, připadl tento
dub k č.p. 29. Určitě na dubu byla cedulka, že strom je chráněný státem, která zmizela.
Tento dub se nedá přehlédnout, je dominantou obce a příležitostí pro ukrytí ptáčků v koruně stromu,
odkud je slyšet jejich zpěv i klování datla. Domnívám se, že tento dub by si zasloužil být stromem
chráněným státem.“
Na můj dotaz na odbor životního prostředí v Rokycanech se mi dostalo odpovědi, která potvrdila starostovo dřívější pátrání: památkově chráněny jsou pouze tři duby u č.p.29 (Ličíkovi). Díky tomu jsem
se také dověděla, že starosta zmiňovaný dub v loňském roce navrhl do soutěže o strom roku, vybrán
však nebyl.

PRUŽNĚJŠÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM
O potřebě účinné komunikace jsem se už zmiňovala a mám pocit, že tady máme co zlepšovat. Okolo
vývěsek nebo do hospody nechodí většina z nás každý den (někteří vůbec), stejně jako na webové
stránky obce. Obecní rozhlas taky vše nepokryje, občasník vychází jen občas… A při tom by myslím
bylo dobré mít nějaký způsob, jak dávat vědět o chystaných akcích - s předstihem a všem, kdo mají
zájem.
Tak proč nezkusit ty nejpoužívanější dorozumívací prostředky, které má dnes k dispozici naprostá většina lidí, i v rámci obce? Proto kdo chcete, pošlete mi e-mail a do předmětu napište třeba Plískov a vaše jméno, a víc už nemusíte uvádět. Já pak dám dohromady adresář a pokud se něco bude dít, budete to vědět včas. Kdo není připojen na internet a má mobil, může být informován SMS zprávou, pokud
dá o sobě vědět na číslo 604 808 141 (starosta). Zkusme to a uvidíme!

NA ZÁVĚR …
Vím, že grafická podoba tohoto občasníku není zatím „nic moc“ , ale slibuji, že se pokusím ji postupně
vylepšovat. Také jsem měla možnost se díky paní Turkové, šéfredaktorce zbirožského měsíčníku, seznámit s materiály o tom, jak tvořit místní tiskoviny – včetně všech předpisů, např. o povinné registraci,
zasílaní asi dvaceti výtisků každého čísla na nejrůznější instituce, povinných údajích uvedených v tiráži atd… Mnohé z toho jsem hned pustila z hlavy, ale některé zásady považuji za důležité. Kromě jiného poskytování prostoru pro názory všech členů zastupitelstva, publikování názorů čtenářů, ale také
zachovávání ochrany osobních údajů. To se týká zveřejňovaných jubileí, jmen narozených dětí apod.
V této souvislosti se moc omlouvám všem, kterých se zveřejnění těchto údajů v minulých dvou číslech
nějak dotklo! Pro příště se vždy vynasnažím získat váš souhlas, jinak informaci neuvedu.
Za každý váš názor nebo příspěvek budu vděčná, určitě se tak zvýší zajímavost a pestrost vydání!

S přáním dobrých dní po zbytek tohoto roku a lepších časů po celý rok příští
se pro tentokrát loučí Jana Holmanová (janakaro@volny.cz, 605 129 636)

