Plískovský občasník
č.1 – únor 2013
Vážení spoluobčané, milí sousedé!
Držíte v rukou první vydání Plískovského občasníku, který vám bude přinášet informace
o dění ve vsi – zprávy o tom, co se událo, co se děje a co se chystá. Zároveň nabízí možnost,
jak i vy můžete informovat ostatní - o tom, co nabízíte, organizujete, prodáváte (event. chcete
vyhodit, ale přece jen vám to přijde líto, protože by se to někomu mohlo hodit…). Přidat
chceme vždy i nějakou zajímavost - z historie, přírody, dění v nejbližším okolí a pod…
Snad se nám tak postupně podaří dát tomuto zpravodaji podobu, která bude nejen užitečná,
ale zároveň potěší.
Jak vyplývá z názvu, vycházet bude občas – vždy, když bude o čem psát, počítáme tak třikrát
čtyřikrát do roka.
Doručován bude do poštovních schránek.
Tak jak jsme na tom právě teď?
V obci žije 119 stálých obyvatel, z toho 18 dětí.
V loňském roce se žádné další dítě nenarodilo. Zemřel pan Hlavatý.
Odstěhovali se manželé Panýrkovi z č.p. 71 ( po Andršovi), místo nich se přistěhovali paní
Parádová s panem Skuhrovcem. Nastěhovala se také rodina Asenova č.p. 64.
Byla vydána tři nová popisná čísla: č.p.84 – Chvojkovi, č.p. 85 – Dykovi (v obou případech
jde o rekonstruované stávající objekty), č.p.86 Drncovi (novostavba).
Byly postaveny ještě další čtyři novostavby.
Co se ve vsi událo v minulém roce?
- oprava části obecní komunikace (překopy po překopech po vodovodu) a obnova zeleně
(dotace 190 tisíc korun, náklady obce 40 tisíc
- oprava zamrzlých vrtů (cca 15 tisíc)
- oprava střechy nad přísálím hospody a okapů na obecním úřadě (cca 80 tisíc)
- výsadba stromků v lese, zhotovení nové oplocenky, vytěžení části obecního lesa
- výměna rozbitého kříže u silnice do Chotětína za nový a úprava jeho okolí
- instalování dvou nových dřevěných plastik od pana Machatého
- zakoupení traktůrku na sekání trávy (obec již nemá k dispozici zaměstnance placené
úřadem práce)
- přivedení nového el. vedení z Chotětína včetně nového transformátoru
- změnil se nájemce hospody – nyní Ševčíkovi
- proběhly pravidelné sportovní akce: sousedský novoroční běh, prakiáda (tradiční a
nově i dětská - jako součást činnosti oddílu „práčat“), fotbalový turnaj, běh Bukovem
Poděkování patří vám všem, kdo jste se na uskutečněných akcích jakkoliv podíleli!
Rozpočet obce obce na letošní rok:
Předpokládané příjmy 1.376.000,-Kč
Předpokládané výdaje 1.376.000,- Kč
Ke dni 22.3.2013 má obec na běžném účtě 1.100 000,- Kč ( termínovaný účet zrušen a vše
převedeno na běžný účet 570.000,-kč)

Výše dluhu za úvěr na vodovod je 28.000,- Kč, v měsíci dubnu bude poslední splátka.
Co by se mělo uskutečnit v letošním roce?
-

-

rekonstrukce kapličky na návsi – vzhledem k vyjádření památkářů bude patrně
mnohem složitější (a tedy i dražší), než se původně plánovalo, předpokládaný rozpočet
je 560.000,- Kč. Je požádáno o dotaci z MAS Světovina ve výši 400.000,- Kč,(dotace
již byla přislíbena)
restaurování krucixixu u kapličky a zvonu ( vše je vedené jako kulturní památka),
předpokládaný rozpočet je 98.000,- Kč. Je požádáno o dotaci na krajském úřadě
Plzeňského kraje ve výši 50.000,- Kč.(výsledek budeme vědět v měsíci květnu)
rekonstrukce schodiště na obecní úřad. Předběžný odhad ceny je 300.000,-Kč. Je
požádáno o doatci na krajském úřadě Plzeňského kraje ve výši 180.000,- Kč(výsledek
budeme vědět v červnu)
rekonstrukce dětského hřiště, předpokládaná cena je 200.000,- Kč. Podána žádost o
dotaci na ministerstvu pro místní rozvoj ve výši 120.000,- Kč. ( výsledek budem vědět
v měsíci květnu)
rekonstrukce místní komunikace ( kolem Zábranských směrem k lesu, náves, kolem
obecního úřadu a krámu), odhadována cena 6 – 8.000.000,- Kč. Dotace ve výši cca 90
procen. Tato akce zastavena z důvodu nestihnutí vyřízení všech potřebných dokladů se
zavěrečným platným stavebním povolením.

Co máme v tomto roce za sebou?
12.ledna v sále hospody proběhl za velké účasti posluchačů koncert kapely Pink Floyd
Revival.
19.ledna se uskutečnil 4.ročník sousedského novoročního běhu pro osvěžení těla i ducha. Start
i cíl byl u křížku, trasu dlouhou 2 300 m zdolalo přes dvě desítky účastníků různého věku
a fyzické kondice. Hodnotila se především snaha, vítězové dostali čokoládové medaile.
Večer měli v hospodě ples hasiči z Těškova.
20.ledna proběhla valná hromada plískovských hasičů. Kromě rekapitulace loňského roku
a plánování další činnosti bylo přijato deset žádostí o členství – především z řad nově
přistěhovaných občanů.
9.února. se v hospodě utkalo v rámci 12.ročníku plískovské prakiády 50 závodníků a
závodnic
ve střelbě na papírový terč a takzvané „sklopky“. Kromě 17 plískováků přijeli střelci z okolí
Zbiroha, Hořovic, ale i vzdálených míst. Většina místních účastníků včetně nadšených malých
střelců zároveň pomáhala hlavnímu organizátorovi Václavu Ševčíkovi mladšímu zajišťovat
hladký průběh závodu. Všichni si tak mohli toto sportovní klání opravdu užít a odnést si
kromě pohárů pro vítěze i spoustu hodnotných cen (to především díky řadě sponzorů).
Z našich závodníků se v celkovém pořadí nejlépe (jako 19.) umístil v kategorii mužů Josef
Holman (trenér místních kluků), mezi ženami skončila celkově třetí Nikola Ševčíková a z dětí
byl nejlepší Kryštof Škrdlant (v pořadí bez rozdílu věku 28., což je vzhledem k množství
zkušených borců velkých úspěch!).
16.února ples sportovců z Těškova

A co nás čeká v nejbližší době?
-duben – veřejné zasedání obec. zast.
Co možná nevíte:
Kronika obce se začala psát 25.září 1921 do knihy věnované panem Vojtěchem Fišerem –
„bývalým dělníkem pouzdrařským, nyní tajemníkem Ústředního svazu čsl. družstev v Praze“.
První zápis se týká položení základního kamene pomníku padlým v 1.sv. válce. Píše se zde:
„Základní kámen, mohutný balvan krychlový, jenž od nepamětných dob stával v Pliskově
u cesty „V dolíčkách“, a sloužíval ženám i mužům pliskovským, kdož nosívali kolem těžké
břímě na svých bedrách, za vhodné místo odpočinku, položen jest vhodně „pod Smíchovem“
na obecní louce mezi čtyřmi lipovými stromky, kde pomník bude umístěn.“
Prvním kronikářem byl pan Josef Svejkovský, který zde o sobě píše: „Přiženil jsem se do
Pískova č.p.48 kde založil jsem si živnost nástrojařskou. Byvše zvolen obecním
zastupitelstvem obec. kronikářem, ujímám se svého úkolu.“
O několik stran dále uvádí: „ Ku konci dlužno podotknouti že zákon o obecním statku (tak
zvaný Pikův zákon) přivedl starousedlíky k menší nespokojenosti, avšak rozum a dobrá vůle
vše opanuje a mohu s klidem zaznamenati, že občanstvo vzdor různému přesvědčení
a politické příslušnosti žije bez všelikých sporů a politického štvaní a jest si přáti, by tak bylo
i nadále k spokojenosti všech a k prospěchu naší drahé obce.“
K těmto slovům lze sotva co dodat…
(Původní kroniky jsou na OÚ k nahlédnutí v úředních hodinách - každý lichý čtvrtek 18.00 –
19.00. V současné době probíhá skenování obecních a hasičských kronik d o elektronické
podoby).
A na úplný konec ještě toto:
Chtěli bychom požádat všechny obyvatele o zapůjčení různých starších fotografii
souvisejících z obcí, např. vlastních domků a podobně. Taktéž o různé korespondence a
kokumenty, také týkající se obce. Vše oskenujeme a ihned vrátíme. Máme zájem z mapovat
více historie o naší obci a rádi bychom Vás požádali o spolupráci.
Vaše případné nabídky, sdělení atd. pro další číslo občasníku mi můžete přinést buď osobně
(i do schránky – Jana Holmanová, č.p.83 - u křížku), zavolat na 605 129 636, nebo napsat na
kontakt: janakaro@volny.cz., event. se ozvat přímo starostovi Radkovi Škrdlantovi –
371 784 017, mobil 604 808 141, e-mail: starosta@pliskov.cz .

