Prázdninový
V Ř E S K O V Á K
2016
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, v nejbližší době
se začnou opravovat křížky v katastru
obce Vřeskovice, na tyto opravy jsme
získali dotaci 84.000,-Kč.
V současné době sbíráme cenové
nabídky na výměnu oken v kulturním
domu. Při dnešních silných deštím
starými okny zatéká do místností.
V letních měsících by měli naši obec
udržovat brigádníci-studenti, tak snad
budou pracovití.
Užijte si letních měsíců, věřím, že bude
i letní počasí, a v září se sejdeme na
veřejném zasedání.
starosta obce Václav Matoušek

Úřední hodiny na obecním úřadě
Pondělí :
Úterý :
Středa :
Čtvrtek :
Pátek :

13,00 – 19,00
7,00 – 15,30
7,00 – 12,00
7,00 – 15,30
7,00 – 15,30

15,30 – 19,00

Telefon a fax: 376 393 379
e-mail: obecniurad@vreskovice.cz
http: www.vreskovice.cz

z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva
ve Vřeskovicích,
konaného dne 8.6.2016
Obecní zastupitelstvo:
Určuje:
138. Ověřovatele zápisu – p. Nováková J., p. Hodan M.
139. Zapisovatele – p. Kašparová Hana
Schvaluje:
140.
Návrhovou komisi pro přípravu usnesení:
předseda: p. Faloutová Andrea
členové: p. Duchek Josef, p.Bohuslav Jiří
141. Program veřejného zasedání
142. Rozpočtové opatření č. 3/16
143. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti a
smlouva o právu provést stavbu č. IV-12-0010990/1/VB
„Vřeskovice-KT,p.911 –
kNN“ mezi obcí Vřeskovice a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická
874/8, 405 02 Děčín
144. Účetní závěrku za rok 2015
145.
Plánovací smlouvu – Michal Hodan
146. Smlouvu na prodej sekačky - traktůrku
147. Změnu výše odměny pro pracovníky na dohodu
148. Účast v elektronické dražbě lesních pozemků parc. č. 330,
331, 333 a 427,
o celkové výměře 12.783 m2. Dražbou zastupitelstvo
pověřuje starostu Václava Matouška, dražit může do výše
150.000,- Kč
149. Záměr vykoupit část pozemku č. 899/4
Ukládá:
150. P. Václavu Bláhovi vytipovat lokality, kde obec nechce
zakládat polní hnojiště a zaslat

žádost na odbor životního prostředí
Bere na vědomí:
151. Zprávu z mezidobí zasedání
152. Zprávy předsedů komisí a výborů
153. Rozpočtové opatření č. 2/16

Usnesení
z 10. veřejného zasedání obecního zastupitelstva
ve Vřeskovicích,
konaného dne 29.6.2016
Obecní zastupitelstvo:
Určuje:
154. Ověřovatele zápisu – p. Bláha Václav, p. Ruth Václav
155. Zapisovatele – p. Kašparová Hana

Schvaluje:
156.
Návrhovou komisi pro přípravu usnesení:
předseda: p. Faloutová Andrea
členové: p. Duchek Josef, p.Bohuslav Jiří
157. Program veřejného zasedání
158. Závěrečný účet obce za rok 2015
159. Zápis do kroniky za rok 2015
160. Smlouvu na provedení akce „Obnova drobných sakrálních
staveb v obci Vřeskovice“
mezi obcí Vřeskovice a panem Josefem Měsíčkem, Kamýk
30, IČ: 49173910
Bere na vědomí:
161. Zprávu z mezidobí zasedání
162. Zprávy předsedů komisí a výborů

Oprava křížků
Chtěl bych požádat občany, kteří mají jakékoliv informace, nejlépe
fotografie, ke křížkům a pomníku v katastru obce Vřeskovice, aby
tyto poskytli obecnímu úřadu, do konce srpna.
Jedná se hlavně o křížky, které budou opravované:
1) Na křižovatce u rybníka
2) Na výjezdu směr na Biřkov („Sušankovic“)
3) U kaštanů
4) Na rozcestí bývalé úvozové cesty („hlukoká“) a silnice od Borov
5) Na hřbitově, pod hrobkou
6) Na rozcestí silnice od Borov a cesty na Mstice
7) U cesty z Vřeskovic do Mstic, po pravé straně za čistírnou
odpadních vod
Předem všem děkuji, Václav Matoušek

POZVÁNKA
SDH VŘESKOVICE
si Vás dovoluje pozvat na hasičskou soutěž v požární klasice
O pohár starosty obce Vřeskovice
Soutěž se bude konat v sobotu 27.8.2016 od 14 hodin na „Pousce“ za kulturním domem.
Soutěžit se bude o putovní pohár starosty obce, hlavní cenu – sud
piva a o další skvělé ceny.
Program soutěže:
- zahájení soutěže ve 14 hodin
- požární útok dětí
- požární útok žen
- požární útok mužů
- vyhodnocení a předání cen
- závěr a posezení při hudbě
Startovné činí - 150,- Kč
Občerstvení je zajištěno.
Soutěž není pojištěna.
Potvrzení účasti : mobil 777 238 165
e- mail - jan-majer@email.cz
Srdečně zvou pořadatele.

Mladí hasiči znovu ve Vřeskovicích
Po mnoha letech se na jaře tohoto roku podařilo vytvořit družstvo
mladých hasičů.
Již v minulém roce se při trénincích hasičů na závody chodilo dívat
několik kluků, kteří byli tréninkem nadšeni a mluvili o tom, že by
jednou i oni chtěli trénovat. Myšlenky se chopil pan Dušan Pelíšek a
rozhodl se družstvo založit. Zájem dětí o hasičský sport předčil i jeho
představy a přihlášku podalo neuvěřitelných 21 dětí z Vřeskovic.
Dušan si přes zimu nastudoval učební texty pro vedoucí a instruktory
kolektivu mladých hasičů a v květnu jsme se sešli na prvním
tréninku.
Děti si při tréninku zkoušely útok a všichni jsme byli překvapeni, jak
jim to jde. Ihned nato jsme dostali pozvánku na okrskovou soutěž
„Nezdický hasičák“, abychom si soutěž „vyzkoušeli“. K překvapení
všech, skončili naši kluci na prvním místě a dostali několik cen. To
jejich nadšení ještě více umocnilo.
Další soutěží byla soutěž v Borovech, kde běžela dokonce dvě naše
družstva. Vřeskovice 1 se umístili na prvním místě a Vřeskovice 2 na
3. místě.
Tréninky probíhají většinou v sobotu od 17. hod na poustce a sejde se
nás zde tak 18, což je skvělé. Starší děti vede Dušan a mladší
předškoláky já s maminkami dětí. K dnešnímu dni máme již o další
tři děti více, takže je nás už 24!
Další soutěž, které jsme se zúčastnit byla „O pohár starosty obce
Červené Poříčí“. Soutěž konala v sobotu 16. Července. Zde poprvé
běželo i družstvo malých dětí do 6 let.
Domácí soutěž „O pohár starosty obce Vřeskovice“ se bude konat
v sobotu 27. srpna od 14. hodin na poustce.
Budeme rádi, když nám na tyto soutěže přijedete nebo přijdete fandit
a ještě více tak podpoříte nadšení dětí!!
Pokud by některé děti ještě chtěly soutěžit a trénovat s námi, nebo
někteří dospělí nám s dětmi chtěli pomáhat, budeme velice rádi, je
jich přece jen dost.
Barbora Bezděková

Spalování odpadů
Byl jsem zastupitelstvem obce požádán o napsání příspěvku na téma
spalování odpadů. Tento článek je vlastně úplně zbytečný, protože
každý normální byť jen minimálně vzdělaný duševně zdravý jedinec
dobře ví, že pálení jakýchkoliv materiálů, které nejsou čistě
přírodního původu, je v domácích podmínkách nebezpečné a z tohoto
důvodu je to také příslušným zákonem zakázáno.
Rovnou dodávám, že je to také projevem hulvátství a bezohlednosti.
Několik poznámek technického charakteru:
Domácí kamna a kotle, podobně jako průmyslová zařízení jsou
konstruována na paliva určitého typu. Taková paliva lze v těchto
topeništích účinně spálit s minimálním množstvím škodlivých
zplodin a s maximální produkcí tepelné energie. V případě lokálních
topenišť na tuhá paliva se určenými palivy rozumí dostatečně
vysušený materiál ROSTLINNÉHO PŮVODU (dřevo příp.uhlí dle
specifikace kotle). Z toho vyplývá, že budeme-li provozovat lokální
topeniště způsobem předepsaným výrobcem, nezpůsobíme sobě ani
svému okolí žádný problém. Bohužel někteří si z kotle dělají druhou
popelnici a spalují tam odpad, který se v domácnosti vyprodukuje a
do kotle nepatří.
Směsný odpad z domácností obsahuje plasty, tj. polyetylén,
polypropylen, polystyren, polyuretan, PVC (např. z obalů,lahví) ,
pryž (boty, linoleum, hadice), polyamidy (textil), dřevotřísku
obsahující lepidla, barevný papír z reklamních letáků obsahující
tiskařskou barvu, sklo, organický odpad…
Všechny tyto materiály je možné zlikvidovat legálním způsobem:
-

V kontejnerech na tříděný odpad – zdarma v každé obci
V popelnici
Odvozem na skládku odpadu
Využitím kontejnerů na nebezpečný a velkoobjemový odpad, které OÚ
občanům každoročně poskytuje
Organický odpad je možné kompostovat nebo využít kontejnerů na
bioodpad poskytovaných obcí. Jedná-li se o suchý organický odpad
rostlinného původu, je možné tento i spalovat za podmínky, že
nebudeme nad přiměřenou míru obtěžovat ostatní obyvatele.

Do kontejnerů na bioodpad nepatří uhynulá zvířata – viz poznámka
v závěru tohoto textu.

Přestože je na výběr z mnoha možností, dým charakteristického
zápachu nesoucí se obcí svědčí o tom, že se zde najdou občané, kteří
pálením odpadu ohrožují zdraví obyvatel a omezují tak jejich právo
na zdravé životní prostředí. Pachatele je třeba upozornit na to, že
spalováním výše uvedených materiálů v lokálních topeništích se do
ovzduší dostávají toxické látky, které jsou velmi nebezpečné pro živé
organismy, zejména ve stadiu vývinu. Není třeba zdůrazňovat, že do
této skupiny patří MALÉ DĚTI, kterých ve Vřeskovicích není zrovna
málo a také těhotné ženy. Toxické látky se z ovzduší dostávají do
půdy, kde zůstávají dlouhou dobu a postupně se dostávají do
potravinového řetězce, například přes zeleninu. Nepřímou cestou se
tak toxické látky dostávají do organismů ještě dlouho poté, co byly
do ovzduší vypuštěny.
Zákeřnost spalování odpadů je hlavně v následujícím:
-

před jedovatým dýmem se nelze nikam schovat, zavření oken nic moc
neřeší, pokud se již dým dostal dovnitř obydlí.
pachatele je obtížné zjistit a usvědčit
zdravotní následky se projeví po mnoha letech, a proto vinu nelze
pachatelům dokázat.

Proto bude potřeba se tímto problémem seriózně zabývat a jedince
dopouštějící se tohoto jednání rázným způsobem eliminovat. Zákon
č. 201/2012 Sb. O ochraně ovzduší stanovuje povinnosti
provozovatelů stacionárních zdrojů znečištění ovzduší a specifikuje
kontrolní mechanismy, které je možné použít k nápravě závadného
stavu. Jsou to:
-

emisní limity
kontrola dodržování technických podmínek provozu
kontrola tmavosti kouře

Protože úředníci nejsou oprávněni vstupovat do domácností za
účelem kontroly domácích topenišť, je dokazování porušení zákona
o ovzduší problematické, nikoli však nemožné.

Pro toho, kdo má čisté svědomí, jistě není problém kontrolu svého
kotle umožnit. V ostatních případech je nutné využít možností dle
zákona č. 201/2012 Sb.
Kontrola tmavosti kouře je velmi průkaznou a uznávanou metodou,
její kritéria jsou ale velmi přísná a vede často k zahájení řízení o
přestupku.
Kontrolovat tmavost kouře nelze v nočních hodinách a tak se nabízí
možnost žádat podezřelou osobu o poskytnutí informací o provozu
stacionárního zdroje a jeho emisích, včetně údajů o vypouštění
skleníkových plynů do ovzduší. Na základě poskytnutých informací
lze již tuto osobu usvědčit z přestupku, nařídit opatření ke zjednání
nápravy, v krajním případě i zakázat provozování zdroje znečištění a
kromě toho mu udělit pokutu, která může být u fyzických
nepodnikajících osob až 50.000,-Kč. Pokud podezřelá osoba
požadované údaje neposkytne, hrozí jí pokuta až do výše 20.000,Kč.
Tímto postupem lze podezřelým osobám zpříjemňovat pobyt v obci a
pravděpodobně také docílit zlepšení stavu ovzduší.
Obdobně zákon pamatuje také na spalování odpadů na otevřeném
ohništi. I zde je možné udělit pokutu až do výše 50.000,-Kč.
Dle mých zjištění se v obci nachází nejen osoby, které nesprávně
nakládají s domovním odpadem, ale také jedinci, kteří mají potíže se
správným odstraňováním uhynulých domácích zvířat.
Proto ještě jedna poznámka na toto téma:
Tuto problematiku upravuje Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči.

U zvířat do hmotnosti 30kg je povoleno zakopání do hloubky 80 cm
s použitím desinfekčních prostředků.
Pokud někomu nepřirostla k srdci ruční práce, další možností je
obrátit se na specializovanou asanační firmu.
Zdechlina menší hmotnosti ještě může svádět k nápadu zbavit se jí
vržením přes plot k sousedovi. Tento způsob odstraňování
uhynulých zvířat není zákonem povolen, a proto by měli občané volit
jednu ze dvou výše uvedených možností, nechtějí-li riskovat postih.
Martin Kadlec

Volejbalový turnaj
V sobotu 16.7.2016 se konal za krásného počasí na hřišti za farou
volejbalový turnaj. Turnaje se zúčastnilo celkem osm družstev.
Našemu družstvu se podařilo vybojovat ve velké konkurenci druhé
místo, druhé družstvo vřeskovických mladých, které bojovalo pod
názvem „Tak dělej“ obsadilo sedmé místo.
Kompletní výsledky:
1) Dolany
2) Vřeskovice
3) Zavodáři
4) Jarošíci
5) Růži
6) Koloveč
7) Tak dělej
8) Staňkov

Národní házená 2015/2016 - výsledky
Oblastní přebor žen
družstvo počzap výhry remízy prohry vstřelené obdržené body
TJ Přeštice
1
16
15
0
1
337
192
30
B
2 TJ Božkov 16
11
1
4
206
174
23
TJ Sokol
3
16
10
1
5
252
248
21
Chudenice
TJ Sokol
4
16
9
3
4
235
220
21
Nezvěstice
SKH
5
16
10
1
5
220
191
21
Stupno
TJ Sokol
6
16
7
0
9
227
229
14
Ejpovice
Sokol
7
16
4
0
12
211
269
8
Blovice B

Sokol
16
Dobřív
TJ
9
16
Vřeskovice
8

1

1

14

173

274

3

1

1

14

177

241

3

oblastní přebor starších žáků
družstvo počzap výhry remízy prohry vstřelené obdržené body
TJ Plzeň1
16
15
0
1
453
139
30
Újezd
TJ Sokol
2
16
15
0
1
373
227
30
Nezvěstice
3 TJ Přeštice 16
10
0
6
312
281
20
TJ Plzeň4
16
9
1
6
227
222
19
Litice
TJ DIOSS
5
16
9
0
7
277
249
18
Nýřany
TJ Sokol
6
16
6
1
9
227
238
13
Ejpovice
7 TJ Všenice 16
3
0
13
130
340
6
TJ Sokol
8 Štěnovice 16
2
0
14
135
288
4
*
TJ
9
16
2
0
14
110
260
4
Vřeskovice
Poř.

Družstvo

TJ DIOSS
Nýřany B
TJ Avia
2.
Čakovice

1.

3. TJ Příchovice
4. TJ S. Záluží

V –R
–P
16 – 0
22
–6
15 – 1
22
–6
15 – 2
22
–5
22 13 – 3
C

Skóre Body Odečet
449 :
361
354 :
282
460 :
392
430 :

32
postup do
1.ligy

31
30

–2

27

–2

Poř.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

V –R
–P
–6
12 – 2
TJ S. Ejpovice 22
–8
12 – 0
TJ Všenice
22
– 10
10 – 1
TJ S. Kyšice
22
– 11
7 –7 –
TJ Litohlavy
22
8
6 –2 –
NH Řevnice
22
14
TJ Jiskra
5 –3 –
22
Raspenava
14
TJ Vřeskovice
6 –0 –
22
NH
16
4 –1 –
Baník Most NH 22
17
Družstvo

C

Skóre Body Odečet
384
393 :
373
414 :
397
377 :
387
371 :
390
397 :
467
415 :
466
388 :
449
379 :
479

25

–1

23

–1

21
20

–1

14
13
11

–1

9

Vysílání estrádního pásma ze setkání rodáků v TV
Filmpro
V termínu 2.-7.8. a 9.-14.8. vysíláme v pravidelných časech 9:00,
13:00, 18:30 a 21:30 hod. jako Film týdne záznam estrádního pásma
(1. a 2. díl), které proběhlo v rámci Setkání rodáků ve Vřeskovicích
2015.
Televizi FILMpro můžete sledovat i na www.filmpro.cz.

Adventní zájezd do Salzburgu
I v letošním roce bude pořádat kulturní komise při OÚ ve
Vřeskovicích zájezd do adventního Salzburku. Předběžný termín je
sobota 3.12.2016. Program, cena i termín zájezdu bude ještě
upřesněn v zářijovém čísle Vřeskováka. Zájemci se mohou hlásit na
obecním úřadě, na emailu afaloutova@koop.cz nebo na tel.
733 619 438-A. Faloutová

Akce pro děti – ukončení prázdnin
Kulturní komise ve spolupráci s rodinným centrem Vřeskováček zve
všechny děti i dospělé na zábavné a sportovní ukončení prázdnin
s opékáním buřtů. Sejdeme se 3. září ve 14hod u kulturního domu.
Pro děti bude připraveno spoustu soutěží a odměn.

Pozvánka na divadlo – Nejkrásnější válka
V pátek 21.10.2016 od 19hod sehrají ochotníci z Lužan v sále KD ve
Vřeskovicích divadelní představení Nejkrásnější válka. Srdečně jste
zváni.

Plánované kulturní akce do konce roku 2016 – termíny
budou průběžně upřesněny
Listopad
Repríza divadelního představení místních ochotníků „ Dlouhý,
široký a krátkozraký
Rozsvícení vánočního stromku
Prosinec
Adventní Salzburg
Vánoční besídka pro děti
Adventní koncert v kostele sv. Jana Křtitele – ženský pěvecký sbor
Carmina z Přeštic
Vánoční turnaj ve stolním tenise
Silvestrovská zábava – Žužlan z Lužan
Vydáno 31.7.2016
Andrea Faloutová

