V Ř E S K O V Á K
říjen 2016
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, nastal čas na
sestavování rozpočtu na rok 2017.
Připravovány jsou investice jako výměna
oken v kulturním domu a komunikace
v části „Na Dědinkách“, na kterou
bychom se chtěli pokusit získat dotaci.
ČEZ Distribuce připravuje projekt na
uložení kabelů do země v některých
částech obce, v těchto částech budeme
muset upravit i veřejné osvětlení.
31.10. končí pro letošní rok povinnost
obce
zajišťovat
sběr
biologicky
rozložitelného odpadu. Datum (cca.
polovina listopadu) odvezení kontejnerů
bude oznámeno na úřední desce a SMS
infokanálem.
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: 376 393 379
e-mail: obecniurad@vreskovice.cz
http:
www.vreskovice.cz

Usnesení
z 11. veřejného zasedání obecního zastupitelstva
ve Vřeskovicích,
konaného dne 27.9.2016
Obecní zastupitelstvo:
Určuje:
163. Ověřovatele zápisu – p. Hodan Michal, p. Kypetová
Jaroslava
164. Zapisovatele – p. Kašparová Hana
Schvaluje:
165.
Návrhovou komisi pro přípravu usnesení:
předseda: p. Faloutová Andrea
členové: p. Duchek Josef, p. Zub Jan
166. Program veřejného zasedání
167. Rozpočtové opatření č. 5/2016
168. Záměr prodeje části pozemku par.č. 31/1 v kat. území
Vřeskovice
169. Obecně závaznou vyhlášku o regulaci provozování loterií a
jiných podobných her
170. Návrh zadání územního plánu Vřeskovice
171. Smlouvu s Římskokatolickou farností Švihov o zřízení
služebnosti na pozemku par.č.605/4
172. Dodatek ke smlouvě na provedení akce „Obnova drobných
sakrálních staveb v obci Vřeskovice
Ukládá :
173. Panu Matouškovi V.– dohlédnout na zaslepení přepadu ze
septiku na VÚZ TJ a připravit dodatek ke smlouvě o zřízení
služebnosti pro p. Karla Zuba ohledně zatékání vody na jeho
pozemek par.č. 21
174.
Panu Bláhovi V. a panu Hodanovi M. zajistit úklid na
bývalé skládce u Lhovic

Bere na vědomí:
175. Zprávu z mezidobí zasedání
176. Zprávy předsedů komisí a výborů
177. Rozpočtové opatření č. 4/2016
Neschvaluje :
178.
Žádost o otevření baru s několika výherními automaty
v obci Vřeskovice.

Opět je možné podávat žádosti o dotace z rozpočtu obce
Zastupitelstvo v současné době připravuje návrh rozpočtu na rok
2017. Součástí jsou také dotace spolkům, které lze poskytnout
pouze na základě žádosti, jejíž formulář zůstává pro příští rok shodný
jako letos. Výše dotace podléhá schválení zastupitelstvem a
poskytnutí vyžaduje podpis veřejnoprávní smlouvy. Tato smlouva
mj. obsahuje povinnost vyúčtovat veškeré poskytnuté prostředky, tj.
předložit veškeré doklady související s dotovanou činností. Termín
pro podání žádostí je stanoven na 25. 11. 2016

Kominík v obci
V pátek 4.11.2016 bude v naší obci v době 08.00 - 16.30 hodin
provádět firma KOMKA kominictví s.r.o. kontroly a čištění
spalinových cest - komíny a kouřovody od spotřebičů na pevná,
plynná a kapalná paliva. Práce jsou prováděny v souladu s TPK a
tištěný protokol odpovídá požadavkům NV 91/2010 Sb.. Ceny budou
stanoveny podle stavu spalinové cesty:
* kontrola spalinové cesty - 450,-Kč
* kontrola a čištění spalinové cesty - od 600,-Kč
* čištění spalinové cesty - od 250,-Kč
V případě dotazů nebo upřesnění času provedení prací volejte v době
08.00 - 12.00 hod na tel.376 311 425, po 12.00 hod na tel. 602
450 750, na těchto telefonech je možné si domluvit i jiný termín.
Kdo má zájem o využití těchto služeb, ať se nahlásí na obecním
úřadě nebo na tel.723 776 197 nejpozději do středy 2.11.

Revize kotlů na tuhá paliva
Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva
o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj
tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen
zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu
a provozu zdroje odborně způsobilou osobou, přičemž první
kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016 jak je
uvedeno v § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012
Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.V praxi to tedy
znamená, že ještě do konce roku 2016 by si také všechny domácnosti
měly nechat zkontrolovat technický stav kotle na tuhá paliva, s nímž
vytápějí svůj rodinný dům. V příštím roce totiž po nich mohou
obecní úředníci chtít doklad, zda je kotel v pořádku a zda je
provozován v souladu s pokyny výrobce a výše uvedeným zákonem.
Pokud ho majitel nepředloží, hrozí mu pokuta. Fyzické osobě 20 000
Kč, právnické a fyzické podnikající osobě až 50 000 Kč.
Upozorňujeme, že kontrolu technického stavu a provozu spalovacího
stacionárního zdroje provádí výhradně odborně způsobilá osoba
proškolená výrobcem tohoto zdroje, která má od něj udělené
oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě, přičemž proškolování
těchto odborně způsobilých osob provádí pod dohledem Hospodářské
komory ČR a odbornou záštitou autorizovaného společenstva
Asociace podniků topenářské techniky, která je začleněnou součástí
Hospodářské komory ČR.
Fyzickým i právnickým osobám proto doporučujeme pro zajištění
technické kontroly technického stavu a provozu kotle využít seznam
odborně
způsobilých
osob
uvedený
na
odkaze:
http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php
.Seznam
odborně
způsobilých osob pro Plzeňský kraj je vytištěný a je k nahlédnutí na
obecním úřadě.
Obecní úřad nebude zajišťovat hromadné kontroly.
Důvodem je, rozličnost typů kotlů.

Krajské a senátní volby
Výsledky voleb ve Vřeskovicích – krajské volby
číslo

Název

Platné hlasy

1 Volte Pr.Blok www.cibulka.net
0
2 Občanská demokratická strana
15
12 Česká str.sociálně demokrat.
17
26 Koruna Česká (monarch.strana)
0
30 ANO 2011
10
32 TOP 09
7
37 Komunistická str.Čech a Moravy
9
41 Národní demokracie
1
43 Úsvit s Blokem proti islamiz.
1
51 STAN,Patrioti,Svobodní,SsČR
4
61 Koalice pro Plzeňský kraj
5
67 NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI 0
70 SPR-RSČ M.Sládka,Patrioti,HOZK 0
75 DSSS-Imigranty,islám nechceme!
3
78 Koalice SPD a SPO
3
80 PRO Zdraví a Sport
2
82 Česká pirátská strana
3
-

Výsledky voleb ve Vřeskovicích – senátní volby
1. kolo
Dort Jiří Mudr. Ph.D. - TOP+ STAN
– 8 hlasů
Havlíček Pavel
- SsČR
- 3 hlasy
Hájek Marcel Mudr. - KDU- ČSL+ ODS – 14 hlasů
Rutová Miloslava Mgr. – ANO 2011
- 10 hlasů
Rejfek Jan RSDr.
– KSČM
- 6 hlasů
Terelmešová Dagmar Mgr. – ČSSD
- 15 hlasů
Koller Martin
- ÚSVIT
- 3 hlasy
Chaloupek Václav Mgr.
- OPAT
-15 hlasů

2. kolo
Terelmešová Dagmar Mgr. – ČSSD - 12hlasů
Chaloupek Václav Mgr.
– OPAT - 25 hlasů

Pozvánka na lampionový průvod Vřeskovicemi
Kulturní komise při obecním úřadě ve Vřeskovicích zve všechny děti
a dospělé na tradiční lampionový průvod, který se bude konat dne
16.11.2016 od 17,30hod. Sejdeme se na návsi u hasičské zbrojnice.
Průvod zakončíme teplým občerstvením u kulturního domu.

Pozvánka na cestovatelskou besedu na téma „Netradiční
zimní Kypr bez turistů“.
Nastal podzim a s ním přichází u nás již tradiční beseda s cestovateli.
Tentokrát nás opět navštíví naši dobří známí cestovatelé Martin
Urbánek a Honza Rajčok s přednáškou „Netradiční zimní Kypr bez
turistů“. Procestujeme obě části (jak tureckou, tak i řeckou ),
demilitarizovanou zónu... přírodu, památky..
Setkání se uskuteční v úterý 29.11.2016 od 18:00hod v restauraci
KD. Srdečně jste zváni. Vstupné dobrovolné.

Adventní zájezd do Salzburgu
V letošním roce pořádá kulturní komise při OÚ ve Vřeskovicích
zájezd do adventního Salzburgu.
Odjezd autobusu bude v sobotu 26.11. v 8:00 od KD ve
Vřeskovicích. Návrat 27.11. cca ve 3hod ráno. Prosím toto zohlednit
při sjednávání cestovního pojištění. V zahraničí budeme ještě přes
půlnoc.
Program
Prohlídka města a pevnosti HohenSalzburg s průvodcem, návštěva
vánočních trhů, ve večerních hodinách se zúčastníme největšího běhu
rakouský čertů – Krampusů. Na pevnost je možné dojít pěšky za 15 –
20min nebo vyjet nahoru lanovkou. Příplatek za lanovku je 100,-Kč a
není zahrnut v ceně zájezdu. Vybírat budeme až v autobusu.
Platbu ve výši 950,-Kč je potřeba uhradit nejpozději do 15.11.2016
v hotovosti na OÚ nebo převodem na ČÚ 26925351/0100. Do zprávy
pro příjemce uvést příjmení.

Pozvánka na rozsvícení vánočního stromu
V neděli 27.11.2016 od 17hod se uskuteční na návsi u hasičské
zbrojnice slavnostní rozsvícení vánočního stromu s doprovodným
programem. Teplé občerstvení a překvapení pod stromečkem pro děti
bude zajištěno. Srdečně vás zveme.

Divadelní představení místních ochotníků

Dne 2.12.2016 od 18:30hod se v kulturním domě ve Vřeskovicích
uskuteční repríza hry "Dlouhý, široký a krátkozraký", která pochází
z dílny veleznámého divadla Járy Cimrmana. Nezbývá, než Vás
pozvat na onu reprízu, při které se určitě nebudete nudit. Vstupné
dobrovolné.

Pozvánka na vánoční besídku
V sobou 10.12.2016 od 16hod se bude konat v sále KD vánoční
besídka. Pro děti budou připraveny soutěže se spoustou odměn.
Zveme všechny děti i dospělé.

Adventní koncert v kostele Sv. Jana Křtitele
I v letošním roce přijal naše pozvání ženský pěvecký sbor
„CARMINA“. Adventní koncert se uskuteční v neděli 11.12.2016 od
18:00hod v kostele Sv. Jana Křtitele ve Vřeskovicích. Srdečně jste
zváni. Vstupné dobrovolné.

Vřeskovický Silvestr 2016
Kulturní komise při obecním úřadě, stejně jako v minulých letech,
pořádá silvestrovskou zábavu. Oslava začíná 31.12.2016 od 20hod
v sále KD ve Vřeskovicích. K tanci a poslechu hraje taneční skupina
„ŽUŽLAN Z LUŽAN“. Srdečně jste zváni.

Házená – výsledky – podzimní část
Poř.
Družstvo
1. TJ Šroubárna Žatec
2. TJ S. Ejpovice
3. TJ DIOSS Nýřany B
4. TJ Příchovice
5. TJ Vřeskovice
6. TJ Spartak Rožmitál p/T.
7. TJ Všenice
8. Baník Most NH
9. TJ Litohlavy
10. TJ S. Kyšice
11. TJ S. Záluží
12. TJ Jiskra Raspenava

Body
19
15
14
14
12
10
10
10
10
8
6
4

Oblastní přebor žen
1. TJ Přeštice ……………...22 bodů
2. TJ Božkov………………16 bodů
3. TJ Sokol Nezvěstice…… 15 bodů
4. TJ Sokol Ejpovice……....13 bodů
5. TJ Vřeskovice…………..12bodů
6. TJ Plzeň- Litice…………11 bodů
7. Sokol Blovice B ………..11 bodů
8. SKH Stupno…………….11 bodů
9. TJ Sokol Kyšice………….7 bodů
10. TJ Sokol Štěnovice……..6 bodů
11. TJ Sokol Chudenice…… 6 bodů
12. Sokol Dobřív…………… 2 body

Oblastní přebor starších žáků
1. TJ Sokol Nezvěstice…….14 bodů
2. TJ Plzeň – Újezd………...10bodů
3. TJ Plzeň – Litice………….8 bodů
4. TJ Přeštice……………….. 8 bodů
5. TJ Vřeskovice …………….6 bodů
6. TJ Litohlavy……………… 4 body
7. TJ Sokol Ejpovice………... 4 body
8. TJ Všenice …………………0 bodů
Andrea Faloutová
Vydáno 30.10.2016

