V Ř E S K O V Á K
září 2004
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po dvouměsíčním půstu. Tak jako většina národa
jsme si i my užívali dovolenou a vydání
prázdninových čísel i tak trochu
z důvodu „okurkové sezóny“ nedělali.
Dnešní číslo by tedy mělo být obsáhlejší,
aby vás informovalo o všem co se od
červnového vydání stalo a co se
v nejbližší době připravuje. Věřím, že
jste po vynechání dvou čísel Vřeskováka,
neztratili zájem o tento list a že se i nadále budete těšit na další výtisky.
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

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Další, v pořadí třinácté veřejné zasedání obecního zastupitelstva, se
konalo ve středu 4.8.2004 na obecním úřadě. Jedním z hlavních bodů programu bylo projednání změny hranic k.ú.Vřeskovice a
k.ú.Roupov z důvodů komplexní pozemkové úpravy.

Usnesení
13. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice
dne 4.8.2004.
Obecní zastupitelstvo:
110. Volí: Návrhovou komise ve složení:
Předseda: ing. Falout Josef
Členové: p. Bláha Václav st., p. Bohuslav Jiří
Bere na vědomí:
111. Zprávu z mezidobí zasedání.
112. Zprávy předsedů komisí a výborů.
Rozhoduje:
113. O odpisu pohledávky ve výši 134,- Kč na vodném z roku 2003.
114. O prodeji části pozemku parc.č. 1404/1 o výměře asi 25 m2
(upřesněno bude ve smlouvě po zaměření této části pozemku). Cena
za l m2 25,- Kč.
115. O změně hranic mezi k.ú. Roupov a k.ú. Vřeskovice v rámci
komplexní pozemkové úpravy k.ú. Roupov.
Ukládá:
116. Finančnímu výboru sledovat čerpání rozpočtu obce.
117. Místostarostovi p. Matouškovi zjistit stav hřbitovní zdi.
Plnění usnesení 12. veřejného zasedání ze dne 4.6.2004
Finanční výbor sleduje čerpání rozpočtu a občané jsou s čerpáním
seznamováni na veřejných zasedáních.

Odpadové hospodářství
Jistě jste si povšimli, že u Konzumu přibyl ještě jeden kontejner na
plasty. Tento byl pronajat z důvodu, že v letních měsících je větší
spotřeba tekutin a tím bohužel i více plastového odpadu. Chtěl bych
zdůraznit, že likvidace odpadů je neustále dražší a proto žádám
všechny občany, aby tento odpad sešlapali či zmačkali do co nejmenších rozměrů. Doufám, že se nad tímto všichni zamyslíte a budeme moci pronajatý kontejner od října do května vrátit.
Další problém, který mě tíží, je staré železo. Pokud do toho kontejneru budou neustále odkládány věci, které nejsou pouze železné (např.
lednice, bojlery s izolací, pračky s plastovými díly, různé gumy
apod.), tak je možné, že tento kontejner budeme muset zrušit. Myslím
si, že na venkově má každý možnost tyto odpady doma skladovat a
jedenkrát ročně na účet obce zlikvidovat. Pokud se odpadu chcete
zbavit okamžitě, tak si náklady musíte uhradit sami.
Místostarosta obce Václav Matoušek

Zápach z Asavetu Biřkov
V uplynulém období jsme často vyzývali kompetentní orgány, aby se
zabývaly našimi stížnostmi na zápach z Asavetu Biřkov. Kromě České inspekce životního prostředí se však naší stížností nikdo nechtěl
zabývat až do okamžiku, kdy jsme se rozhodli celou záležitost medializovat. V letních měsících proběhla reportáž ve zpravodajství TV
Nova a TV Prima a články otiskly deníky Právo a MF Dnes. O celou
záležitost se také začal zajímat hejtman Plzeňského kraje MUDr.
Zimmermann a i ostatní úředníci najednou začali uznávat, že zápach
z Asavetu je pro nás nepříjemný a hlavně si uvědomili skutečnost, že
se budeme bránit. Věříme, že většina občanů, kteří žijí v naší obci se
shodne na tom, že je třeba nepolevit a postupně dosáhnout ovzduší
v obci bez zápachu z Asavetu. Jediné viditelné zlepšení je zatím zakrytí kontejnerů s převáženým materiálem, směřujícím na Asavet.

Naše lesy
Obec Vřeskovice vlastní zhruba 11 hektarů lesa a to v několika lokalitách. V uplynulých létech jsme však velmi často museli čelit polomům, kůrovci a jiným kalamitám, na jejichž likvidaci jsme museli
počítat každý rok určitou částku z rozpočtu obce. Přesto jsme nikdy
nelitovali chvíle, kdy jsme zažádali o navrácení obecních lesů. Vždy
jsme chtěli jediné, totiž dělat vše pro to, abychom měli obecní lesy
v pořádku pro další generace. Nikdy jsme neměli v úmyslu rychle
zbohatnout a zanechat za sebou holé paseky. Proto nás velmi potěšila
dotace od krajského úřadu ve výši téměř 30.000,-Kč, která bude sloužit zejména k pokrytí nákladů na výsadbu nových stromků.

Rozšíření kanalizace v obci
V letních měsících proběhla naše letošní největší investiční akce,
prodloužení kanalizace v části obce „Dědinky“, kde se rozvíjí výstavba rodinných domků. Zároveň s tímto byla zkontrolována, opravena a vyčištěna část stávající kanalizace, do které je zaústěna tato
nová. Zatím stavba ještě není předána, jelikož jsou zde nějaké nedodělky (nezpevněné povrchy) a hlavně nebyla dodána dokumentace
potřebná k provedení kolaudace. Na tuto akci jsme získali dotaci od
Plzeňského kraje ve výši 250 tis.Kč a zatím jsme i s dotací uhradili
cca 750 tis.Kč.

Sraz harmonikářů
V pondělí 5.7.2004 uspořádala firma Ekoma M.Majer v kulturním
domě v 17.00 hod sraz harmonikářů všech generací. Pozváni byli jak
hráči na harmoniky a heligonky, tak i posluchači této krásné muziky.
Velice příjemně nás překvapila nečekaně vysoká návštěvnost na této
akci, vždyť přišlo či přijelo více než sto občanů.

Vřeskovická šlápota
Druhý červencový svátek 6.7.2004 se měla uskutečnit další „Vřeskovická šlápota“. Bohužel musela být zrušena z důvodu nezájmu občanů. Vzhledem k tomu, že zájem o tuto akci byl neustále velmi malý,
rozhodli jsme se, že budeme pořádat „šlápotu“ pouze jednou za rok a
to vždy pravidelně na Nový rok

Turnaj v nohejbalu
V sobotu 4.9.2004 se na hřišti TJ uskutečnil turnaj v nohejbalu trojic.
Celkem se zúčastnilo 6 družstev, z toho tři družstva domácí. Šestici
doplňovali družstva Roupova, Nezdic a Ježov. K vidění byly velmi
zajímavé zápasy vysoké úrovně. V turnaji nakonec zvítězilo družstvo
Roupova před dvěma našimi družstvy. Na fotografii je k vidění momentka z nelítostného souboje mezi pozdějším vítězem z Roupova
a jedním z našich družstev.

Pozvánka na volejbalový turnaj
V sobotu 18.9.2004 se uskuteční volejbalový turnaj smíšených družstev na hřišti TJ. Začátek turnaje je stanoven na 8.30 a startovné bude
ve výši 150,-Kč. Zahrát si může jakékoliv šestičlenné družstvo, zkuste se domluvit a přijďte si zahrát nebo alespoň fandit. Občerstvení
bude zajištěno.

Blahopřání naší nejstarší občance
V pondělí 6.9.2004 se dožila naše nejstarší občanka a rodačka paní
Marie Zubová nádherných devadesáti sedmi let. K tomuto jubileu jí
ještě jednou srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme především
hodně zdraví. Na přiložené fotografii je jubilantka zachycena při příjímání gratulace od starosty obce pana Jana Krotkého.

Pozvánka na oslavy 110 let SDH Vřeskovice
Dne 11.září 2004 se uskuteční v naší obci oslavy 110 let založení
SDH ve Vřeskovicích.
V 9:00 hodin je zahájení před hasičskou zbrojnicí a následovat budou soutěže hasičských družstev. V průběhu programu budou také
různé dětské soutěže o ceny. Děti, které přinesou namalované obrázky s požární tématikou, budou odměněny.
Během celých oslav bude probíhat ukázka techniky profesionálních
hasičů. Občerstvení je zajištěno a návštěvníci si mohou zakoupit poháry se znakem SDH Vřeskovice.
Pořadatelé srdečně zvou všechny občany, přijďte se pobavit a zároveň s námi oslavit toto významné jubileum.
Vydáno dne 8.9.2004

