V Ř E S K O V Á K
říjen 2012
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, byl jsem velmi
potěšen účastí na veřejném zasedání,
které se konalo 26.9.12. Je vidět, že máte
zájem o dění v obci, alespoň když se děje
něco co se vás přímo dotýká. V měsíci
listopadu bude každému vlastníkovi
nemovitosti
doručen
dopis
s podrobnostmi
o
připojení
na
kanalizaci.
Na připomínky některých z vás
ohledně nádrže u VÚZ, musím bohužel
konstatovat, že v letošním roce se nám
nezdařilo vytvořit podmínky pro udržení
čisté vody a tím umožnit koupání. Byla
udělána opatření, která by měla zabránit
možnosti průniku znečištěné vody
z potoka do nádrže při velkých deštích.
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 12. veřejného zasedání obecního
zastupitelstva ve Vřeskovicích, konaného dne 26.9.2012
Obecní zastupitelstvo:
Určuje:
166. Ověřovatele zápisu: p. Bezděková Barbora, p. Bláha Václav
167. Zapisovatele: p. Kašparová Hana
Schvaluje:
168. Návrhovou komisi ve složení:
Předseda: p. Faloutová Andrea
Členové: p. Duchek Josef, p. Bohuslav Jiří
169. Program veřejného zasedání
170. Rozpočtové opatření č. 3/12, č. 4/12, č. 5/12 a rozpočtový
výhled do r. 2014.
171. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-120006490/VB/010 na pozemku p.č. 570/2
mezi obcí Vřeskovice a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín.
172. Žádost firmy Stamoza s.r.o., Cheb o odsouhlasení
podzhotovitelů na akci Vřeskovice –
splašková kanalizace a ČOV.
173. Smlouvu o provedení archeologického výzkumu při stavební
akci Vřeskovice –
splašková kanalizace a ČOV.
174. Dodatek k pracovní smlouvě pracovnice OÚ ze 6-ti na 8 hod.
pracovní dobu.
175. Příspěvek občanů na kanalizaci ve výši 8.500,- Kč na
nemovitost.
Bere na vědomí:
176. Zprávu z mezidobí zasedání.
177. Zprávy předsedů komisí a výborů
Ukládá:
178. P. Matouškovi zjistit nemovitosti, které nemají možnost se
napojit na dešťovou
kanalizaci.

Kanalizace
V současné době dochází ke zpoždění prací z důvodu špatné
spolupráce provádějící firmy a jejích dodavatelů. Harmonogram prací
na letošní rok je následující. Dodělat kanalizaci v části „Na
Dědinkách“ a ještě má firma na měsíc listopad domluvený vstup do
komunikace od pomníku směrem na Lhovice. Prosinec a leden,
pokud počasí dovolí, by se měla dělat část od potoka nahoru ke hřišti
a dále směrem ke kostelu. Chtěl bych požádat všechny majitele
nemovitostí, aby si vyznačili místo přípojky před svým plotem nebo
domem. Projekt je možno si prohlédnout na obecním úřadě, nejlépe
po domluvě s p.Matouškem (tel.: 723 776 197) nebo p.Bláhou (tel.:
776 051 547)

Realizace opravy kampeličky
Jak jsme Vás již informovali ve Vřeskováku březen 2012, obdrželi
jsme dotaci na opravu budovy čp. 22 Kampelička. Během jara byly
vybrány prováděcí firmy, se kterými byly uzavřeny smlouvy o dílo .
Jedná se o firmy -pokrývačství Josef Míka, Stropčice ( oprava
střechy) a stavitelství Vojtěch Tarantík, Plzeň ( oprava WC ) . Na
opravu oken bohužel již nestačily finanční prostředky.
V průběhu měsíců srpen a září 2012 byla kompletně opravena střešní
krytina, včetně komínů.
V současné době probíhá rekonstrukce WC .

Katalog poskytování sociálních služeb
Sdružení obcí mikroregionu Běleč, kam patří i Vřeskovice, vydalo
Katalog poskytovatelů sociálních služeb a navázaných služeb na
území mikroregionu Běleč. Občané zde naleznou kontakty na
pečovatelské, ošetřovatelské a sociální služby. Katalog je možno
vyzvednout na OÚ nebo v prodejně Konzum na požádání.

Drakiáda
Během následujících týdnů sledujte vývěsky v obci a hlášení.Podle
počasí bude vyhlášena Drakiáda spojená s opékáním buřtů a
brambor. Zveme srdečně všechny rodiče s dětmi.

Lampionový průvod
V minulém roce jsme pořádali lampionový průvod, který se setkal
s velkou účastí dětí i rodičů. Zveme všechny i letos na průvod, který
se bude konat v sobotu 17. listopadu v 17. Hod. Vyjdeme od
hasičárny a končit budeme v restauraci, kde bude připraven teplý
nápoj pro děti i rodiče a malé občerstvení.

Národní házená - družstvo ml. žáků - výsledky
V-Nýřany 14:12

David Hájek 10,Filip Hohlberger 4

V-Kyšice 10:22

David Hájek 6, Filip Hohlberger 4

Újezd –V 21:6

David Hájek 1, Filip Hohlberger 5

Litohlavy-V 11:3 David Hájek 3
V-Přeštice 9:10 David Hájek 7,Filip Hohlberger 1,Simona
Voráčková 1
V-Všenice 17:11 David Hájek 11,Filip Hohlberger 5,Simona
Voráčková 1
V-Nezvěstice

David Hájek 13,Simona Voráčková 2

Divadlo ve Vřeskovicích
Kulturní komise při OÚ ve Vřeskovicích pro vás pozvala divadelní
spolek Buřina Příchovice. Divadelníci zahrají autorskou veselohru
„Jak oženit pana lékárníka“. Představení se uskuteční 10. listopadu
od 18. hod v sále KD. Předem všechny srdečně zveme!
Vstupné dobrovolné.

Sezóna 2012 - soutěžní team SDH Vřeskovice

Letošní sezóna pro nás začala předčasně již na konci roku 2011, kdy
došlo ke dvěma zásadním změnám. Jedna „comeback“ Romana
Štengla, který se vrátil do teamu po třech letech, kdy ho z důvodu
zranění nahrazoval Michal Janda z SDH Dehtín. Dále pak proběhla
nutná úprava soutěžní mašiny tak, aby byla zajištěna její
bezproblémová činnost v průběhu dalších let. Zároveň se tak měla
zvýšit naše konkurenceschopnost, což se na konci sezóny ukázalo
jako ne úplně správný odhad.
Po vítězství z roku 2010 a druhém místě z roku 2011, bylo naším
cílem opět dosáhnutí první příčky v seriálu soutěží Západočeské
hasičské ligy.
Ještě před začátkem soutěží však přišla komplikace v podobě dalšího
zranění Romana Štengla, zlomený malíček. První tréninky tak
probíhaly bez jeho účasti a bylo nutné najít náhradu pro první
dvoukolo, kde ho nahradil již zmiňovaný Michal Janda a Roman
Snášel. Na začátku června jsme již byli kompletní a to se projevilo i
na stabilnějších výkonech. Tréninky probíhaly pravidelně dvakrát
týdně plus individuální příprava. Jediným větším problémem pro nás
bylo sžití s novou soutěžní mašinou, kdy docházelo k problémům s
délkou sestřiků. Vítězství v jednotlivých soutěžích nám tak utíkala o

pouhé desetiny, někdy jen setiny sekundy. Naděje na celkové
vítězství i přesto zhasla až na posledním dvoukole, kdy po zisku dvou
neplatných pokusů bylo jasné obhájení celkové druhé příčky.
Nezbývá tedy jen věřit, že nás smůla provázející v tomto roce opustí
a v příští sezóně budeme dosahovat vytoužených výsledků.
S ohledem na časové vytížení jsme se pak krom domácí soutěže
nezúčastňovali tzv. „pouťáků“ a navštívili jsme jen dvě soutěže v
rámci Extraligy ČR a Pohár mistrů pořádaný SDH Vacenovice. Zde
se nám však jako v minulém roce příliš nedařilo, a tak jsme si hlavně
užili atmosféru těchto prestižních závodů a příslovečnou moravskou
pohostinnost.
Závěrem tohoto krátkého ohlédnutí za letošní sezónou bychom rádi
poděkovali všem, kteří nám pomáhají v naší činnosti, nebo nás přišli
podpořit na některou ze soutěží.
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