
Soutěž Muzeum v krabičce r. 2017 

Základní škola a Mateřská škola Ploskovice 

Ploskovice 36, tel. 416 749 066, mobil 777 977 691 

Soutěže se zúčastnilo čtyřčlenné družstvo 5.ročníku ve složení Jan Sailer, Jiří Voborský, Kateřina 

Cibulková, Nikola Nováková spolu s paní učitelkou Mgr. Danuší Manovou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vznik Československé republiky v r. 1918 a oběti 1.světové války z Ploskovic 

Nikdo z nás neměl na půdě žádnou památku, ale v Ploskovicích máme na kraji obce směrem 

k českolipské silnici památník, o kterém jsme se chtěli něco dovědět, protože jsou na něm osmičky.  

Nejdřív jsme se vypravili k pomníku, prohlédli jsme si ho a vyfotografovali se u něj. Nikdo nešel okolo, 

takže jsme se museli fotit dvakrát, abychom tam byli všichni i s paní učitelkou.  

Opsali jsme si nápis: „Na počest 10.výročí vzniku ČSR a památku obětem světové války 1914 – 1918.“ 

Nad nápisem na černé desce je znak ČSR,  letopočet 1918 – 1928 a nad tím ratolesti.  

Potom jsme šli za paní starostkou Věrou Petrů, která ví všechno. Řekla nám, že pomník byl postavený 

k 10.výročí vzniku naší republiky. Při jejím vyprávění jsme si zapisovali poznámky. Ve škole jsme 

společně s pomocí paní učitelky, která nám připomněla údaje, které jsme si nestačili napsat,  vytvořili 

vyprávění a paní učitelka nám ho pomohla přepsat do počítače, protože my teprve začínáme ve škole 

s hodinou psaní všemi deseti.  

Pomník je betonový s nízkým podstavcem a základ má z cihel.  

Paní starostka nám doporučila pamětníka pana Štolce, kterému je 85 let a ten nám řekl, že po 

2.světové válce chodil v Ploskovicích do školy a  přednášel báseň na prvním shromáždění u 

památníku po válce. Nepamatoval si, jestli tam ještě byla původní deska, ale věděl, že na té původní 

byl seznam padlých z 1.světové války. Říkal, že po roce 1948 byli v Ploskovicích lidé, kterým se 

nelíbilo, že tam nevyhrála KSČ volby. 

O pomník se pak už nikdo nestaral, takže zarostl ze všech stran keři i stromy a lidé o něm vůbec 

nevěděli. Teprve na začátku 21.století nechala Obec Ploskovice vykácet okolo něj keře ptačího zobu, 

nechali tam jen strom javor. Teprve potom se ukázalo, že pomník je poškozený přírodou a lidmi. Bylo 

tam 20 prasklin a různé nánosy. Byly tam jen letopočty, ale státní znak, ratolest a pamětní deska se 

ztratily. Nikdo z pamětníků nevěděl, kdy se to stalo. Obec zajistila rekonstrukci. Tu řídil pan 

ing.architekt Jan Staněk a skončila v roce 2008. Kolem pomníku musela Obec vykoupit část pozemku. 

Tam byl zachovaný rám z cihel. Přidali do něj sloupky a řetěz. Vytmelili praskliny, vyčistili nánosy a 

obnovili ratolesti, znak a vyrobili novou desku. Nepodařilo se zjistit jména vojáků, kteří padli 

v 1.světové válce. Nic nevěděli ani starší lidé. Pan zahradník Slavík vysázel nízké plazivé dřeviny a  

chrysantémy.  Od té doby každý rok Obec klade k památníku 28.října kytici. Přidala se také 

litoměřická organizace ČSOL s kyticí a chválí Obec, že se o památník stará. 

Pan Štolc nám ještě vyprávěl o svém dědečkovi Josefu Malém, který byl v 1.světové válce jako 

rakouský voják raněný v Itálii. Střepina mu proletěla pusou a vylétla nad uchem. Po vyléčení byl zajatý 

italskou armádou a žil v zajateckém táboře v Udine, potom byl poslán na Sicílii a nakonec do Albánie. 

Tam zajatci opravovali silnice v horách. Hodně jich tam nastydlo a zemřelo. Když byly organizovány 

v Itálii naše legie, které měly pomoci založit Československo bojem proti Rakousko – Uhersku, 

vstoupil do legií a zasloužil se tak o to, že 28.října 1918 vznikla naše republika. 

Obr. 1,2 soutěžní družstvo ZŠ a MŠ Ploskovice dne 5.10.2017 

Obr. 3 památník po odstranění křovin před rekonstrukcí 

Obr. 4 památník po rekonstrukci v r. 2008 
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