V Ř E S K O V Á K
září 2013
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané po prázdninové
odmlce se vám dostává do ruky další
číslo Vřeskováka. V akci kanalizace se
podařilo aktivovat firmu Stamoza a
v pondělí 30.9. nastoupí na dodělání
akce a odstranění závad a nedodělků.
Bohužel předpoklad, že se budeme
napojovat již v průběhu měsíce října, se
nesplní. Stále platí, že je zakázáno se na
novou kanalizaci napojit, k napojení
může dojít až po podepsání smlouvy o
odvádění odpadních vod veřejnou
kanalizací mezi obcí a vlastníkem
nemovitosti.
Dílčí
přípravy
na
pozemcích vlastníků nemovitostí lze
provádět, ale nesmí dojít k propojení
s nově
vybudovanou
splaškovou
kanalizací.
starosta obce Václav Matoušek

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

13,00 – 19,00
8,00 – 14,00
8,00 – 12,00
8,00 – 14,00
8,00 – 13,00

16,00 – 19,00

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

U s n e s e n í z 17. veřejného zasedání obecního
zastupitelstva ve Vřeskovicích, konaného dne 31.7.2013
Obecní zastupitelstvo:
Určuje:
238. Ověřovatele zápisu: p. Ruth Václav, p. Bezděková Barbora
239. Zapisovatele: p. Kašparová Hana
Schvaluje:
240. Návrhovou komisi ve složení:
Předseda: p. Faloutová Andrea
Členové: p. Duchek Josef, p. Bohuslav Jiří
241. Program veřejného zasedání
242. Rozpočtové opatření č. 6/13
243. Všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění
odpadních vod v obci
Vřeskovice.
244. Smlouvu o odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací
Bere na vědomí:
245. Zprávu z mezidobí zasedání.
246. Zprávy předsedů komisí a výborů
247. Informace o budování kanalizace
Ukládá:
248. P. Bláhovi V. poptat možnost kolaudace nemovitosti v lokalitě
Dědinky.

Parkování v obci
Parkování na obecních pozemcích je neustálým nešvarem některých
našich občanů. Je potřeba si uvědomit, že parkovací místo lze určit na
základě žádosti na obecním úřadě, toto parkovací místo je řešeno i ve
vyhlášce o místních poplatcích (10,-Kč za m2 a den = os. automobil
cca. 70,-Kč/den). Pak je potřeba si uvědomit porušování pravidel
silničního provozu o dodržení volného jízdního pruhu a omezení
parkování dopravními značkami.
Na veřejném zasedání, které proběhne do konce října bude tato
situace také řešena. Od 1.11.2013 budou na stránkách obce průběžně
uveřejňovány fotografie automobilů jejichž majitelé, či řidiči tyto
povinnosti porušují.

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
Plánované přerušení dodávky elektřiny v celé obci Vřeskovice
proběhne v pondělí 14.října 2013 od 7.30 do 15.30 hod.

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných
porostů
ČEZ Distribuce a.s. upozorňuje občany, kteří mají elektrické vedení
na svém pozemku, aby provedli odstranění a okleštění stromoví do
15. listopadu 2013, podrobnosti ve vývěsce Oú nebo na internetových
stránkách obce.

Knihovna
Vážení návštěvníci knihovny, od října se mění návštěvní dny obecní
knihovny
Úterý 17 – 19 hodin
Čtvrtek 17 – 19 hodin
Děkuji za pochopení
M.Eichlerová – knihovnice

Dobrodružná cesta na Kubu
Kulturní komise při OÚ ve Vřeskovicích všechny srdečně zve na
vtipné vyprávění dvou mladých cestovatelů o jejich dobrodružné
cestě za krásami a poznáním Kuby. Beseda je spojena s promítáním
fotografií a videa.
Beseda se uskuteční v úterý 15.října 2013 v KD.
Všechny srdečně zveme. Vstupné dobrovolné.

Cvičení pro ženy
Od září si ženy mohou opět přijít zacvičit do sálu KD a to vždy
ve středu a v neděli od 19.30 hod.

Iron maiden revival + Bailord
Taneční zábava kapel Iron Maiden revival a Bailord se uskuteční
27.10.2013 od 21. hod. Zveme všechny příznivce rockové a taneční
hudby.

Volejbalový turnaj
V sobotu 20.7.2013 se na hřišti TJ uskutečnil volejbalový turnaj,
kterého se zúčastnilo osm družstev. Družstvo Vřeskovic vybojovalo
krásné třetí místo. Nálada byla jako vždy výborná a počasí na
objednávku.

Zápasy v národní házené na hřišti TJ
6.10.2013: muři B – Osek 10.45; muži A – Raspenava 14.00
13.10.2013: muži B – Blovice 10.45; muži A – Podlázky 14.00

Hasiči výsledky ZČHL
I tento rok naše soutěžní družstvo ve složení: Aleš Mraček (košík),
Michal Hodan (savce), Honza Červenka (strojník), Míra Blohmann
(béčka), Vena Cibulka (troják), Roman Kuželík (levý proud) a
Roman Štengl (pravý proud) soutěžilo v Západočeské hasičské lize a
vybojovalo krásné 4. Místo. Gratulujeme!
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Družstvo
Okr.
Únětice
PJ
Dehtín KT
187
Horní Lukavice 180
Vřeskovice
KT
Mokrouše
PJ
Bolkov PJ
95
Horní Kamenice
89
Poděvousy
DO
Žákava PJ
77
Úherce PS
74

Cel.
191

145
133

84
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