V Ř E S K O V Á K
březen 2006
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, při pohledu z okna
to sice nevypadá, ale blíží se nám jaro.
Tak jako v minulém roce vám chceme
nabídnout možnost pálení ořezaných
větví z vašich zahrádek. Prosím proto,
aby jste se nesnažili pálit odpad na
svých zahradách( což se vašim sousedům
jistě nelíbí ) a počkali na hromadné pálení na místě za obcí a to za asistence
našich hasičů.
S příchodem jara je spojena obava
z možnosti zavlečení ptačí chřipky na
území ČR. Uvnitř dnešního Vřeskováka
proto naleznete krátký článek o ptačí
chřipce a několik zásad, které by jste
měli dodržovat pro svoji ochranu před
možnou nákazou.
starosta obce Jan Krotký

Úřední hodiny na obecním úřadě
Pondělí : 13,00 – 19,00
Úterý : 8,00 – 14,00
Středa : 8,00 – 12,00
Čtvrtek : 8,00 – 14,00
Pátek : 8,00 – 13,00

16,00 – 19,00

Telefon: 376393379, tel/fax: 376383163
e-mail: obecniurad@vreskovice.cz
http: www.vreskovice.cz

Aviární influenza (ptačí chřipka)
Z důvodu nebezpečí zavlečení ptačí chřipky na území ČR byla
vydána mimořádná veterinární opatření. Virus se přenáší zejména
přímým stykem s nakaženými ptáky a proto je nutné zachovávat
opatrnost při styku s jakýmkoliv ptactvem. Tento virus přenáší
zejména volně žijící vodní ptáci a proto je při nálezu byť jen jediného
uhynulého ptáka tohoto druhu nezbytně nutné tento nález ohlásit. Na
uhynulého ptáka v žádném případě nesahejte a nález neprodleně
ohlaste buď na obecní úřad nebo na veterinární inspektorát Klatovy
(telefon 376 310 705).
U domácí drůbeže jsou nutná tato opatření:
chovat drůbež pokud možno v uzavřeném prostoru (pokud
není možné, alespoň krmení a napájení pod střechou)
kontrolovat zdravotní stav – příznak nemoci se projeví
poklesem příjmu krmiva a snášky vajec
při úhynu pěti kusů drůbeže toto okamžitě ohlásit
veterinárnímu lékaři
Pokud nabudete dojmu, že se nákaza projevila ve vašem chovu,
okamžitě toto nahlaste. V žádném případě se nesnažte konzumovat
drůbež, u které se zatím nákaza neprojevila. POZOR! Virus lze zničit
teplotou nad 70°C po dobu nejméně tří minut, mráz jej naopak
konzervuje, tj. do mrazáku ne!!! V případě nutnosti likvidace vašeho
chovu drůbeže z důvodu nákazy vám bude poskytnuta finanční
náhrada a to prostřednictvím obecního úřadu. Pro přiznání finanční
náhrady je nutné předchozí zjištění počtu drůbeže sčítacím
pracovníkem. Z tohoto důvodu vás žádáme, že pokud bude vyhlášen
výskyt ptačí chřipky v okruhu deseti km od naší obce, abyste
umožnili vstup člověka, který se prokáže dokladem o provádění
sčítání drůbeže. Jednalo by se o našeho občana a doklad by byl vydán
naším obecním úřadem. Tento takzvaný sčítač by byl vybaven
ochrannými prostředky a zároveň proškolen, takže se nemusíte
obávat zavlečení této choroby do svého chovu tímto člověkem.
Jakékoliv dotazy k dané problematice můžete vznášet na obecním
úřadě.

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Další, v pořadí třiadvacáté veřejné zasedání obecního zastupitelstva
se bude konat ve středu, 19.4.2006 v 19.30 v restauraci „ Na sauně“.
Srdečně zveme všechny občany.

Asavet Biřkov
V současné době bylo Krajským úřadem v Plzni firmě Asavet,
spol.s.r.o. vydáno integrované povolení k provozu zařízení . Jednání,
která předcházela tomuto rozhodnutí byla dost rušná a trvala od
28.1.2004, kdy firma Asavet podala žádost o vydání tohoto povolení.
K žádosti se vyjadřovalo několik státních institucí ohledně životního
prostředí a hygieny, jelikož se jedná o zvláště velký zdroj znečišťování ovzduší.
Obec Vřeskovice, jejíž občané jsou nejvíce obtěžováni nejen zápachem, ale i dopravou související s provozem Asanačního podniku,
podávala při každém jednání několik připomínek.
Připomínkám obce a České inspekce životního prostředí bylo poměrně dost vyhověno a byly zapracovány do povolení.
I nadále budeme iniciovat orgány, které mají dohlížet a kontrolovat
dodržování stanovených podmínek v provozu.

Dětský maškarní ples
V sobotu, 4.3.2006, pořádal obecní úřad tradiční dětský maškarní
ples. Jako vždy byla připravena bohatá tombola, spousta soutěží a
sladkostí. O zábavu se rovněž tradičně skvěle starala kapela „Asfalt“.
Jak se redakci „Vřeskováka“ podařilo zjistit, letos byla na této akci
rekordní účast a to 134 dospělých a 93 dětí!! Obecní zastupitelstvo
velice děkuje všem spoluobčanům, kteří se jakkoliv podíleli na
přípravě i vlastním průběhu dětského maškarního plesu.
Z vydařených akcí pro děti máme vždycky největší radost, ještě
jednou proto všem díky!!

Tradiční „Šibřinky“
Letos netradičně pořádal obecní úřad Vřeskovice rovněž Šibřinky,
jelikož Tělovýchovná jednota tyto odmítla pořádat a obecnímu
zastupitelstvu připadlo velmi špatné v dnešní hektické době připravit
spoluobčany o trochu povyražení a chvilkového zapomnění na všední
starosti. K tanci a poslechu hrála kapela „Klatovští Dragouni“.
Zároveň na tomto místě chceme velice poděkovat našim místním
hasičům, bez jejichž vydatné pomoci bychom těžko obě zmíněné (a
podle názoru většiny z vás vydařené) akce zvládli.

Pozvánka na zájezd do divadla
Na úterý, 25.4.2006 se podařilo zajistit vstupenky do divadla
v Klatovech, kde uvádí pražské divadlo „Skelet“ (ředitelem tohoto
divadla je dobře známý Pavel Trávníček, který je zároveň režisérem
představení) komedii „Pozvání na večírek“. V této komedii hrají:
Pavel Trávníček, Jana Švandová, Václav Mareš, Světlana Nálepková,
Daniela Šinkorová a Roman Vojtek. Začátek představení je v 19.30 .
Vstupné je 150,- Kč. Obecní úřad je schopen zajistit v případě zájmu
i dopravu, pak by cena vstupenky s dopravou činila 200,- Kč. Zájemci se mohou hlásit v úředních hodinách na obecním úřadě.
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