V Ř E S K O V Á K
září 2014
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, dostává se vám
do ruky předvolební číslo Vřeskováka.
Ani se nechce věřit, jak ten čas letí a
půjdeme opět k volebním urnám.
V letošních volbách se o vaše hlasy
podělí devět kandidátů a sedm z nich pak
usedne v obecním zastupitelstvu.
V průběhu prázdnin bylo vybudováno
obratiště, pro které byl vykoupen
pozemek v roce 2007. Bohužel dotace na
něj byly získány až letos.
Na jaro se již připravuje oprava
místních komunikací, na kterou jsme
získali od Plzeňského kraje 800.000,-Kč.
Věřím, že i tato akce se povede a
komunikace se zlepší.
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

Komunální volby 2014
Jsem rád, že i pro další volební období se podařilo sehnat dostatek
kandidátů, kteří jsou ochotni pro ostatní občany věnovat svůj čas, i
když by byl lepší větší počet.
Na veřejném zasedání byl vysloven požadavek, zda by se kandidáti
mohli před volbami představit, popřípadě seznámit občany s tím, co
by chtěli udělat pro obec. Setkání kandidátů s občany se bude konat
v úterý 30.9. od 18:30 v kulturním domu.
Kandidáti:
1) Bláha Václav
2) Faloutová Andrea
3) Hodan Michal
4) Kypetová Jaroslava
5) Majer Jan ml.
6) Matoušek Václav
7) Nováková Jaroslava
8) Ruth Václav
9) Zub Karel
Volby do zastupitelstva obce se konají v kulturním domu:
v pátek 10.10. od 14:00 do 22:00
v sobotu 11.10. od 8:00 do 14:00
Shrnutí práce současného zastupitelstva
Vřeskováku, společně s výsledky voleb.

bude

v

říjnovém

Usnesení
z 23. veřejného zasedání obecního zastupitelstva ve Vřeskovicích,
konaného dne 17.9.2014
Obecní zastupitelstvo:
Určuje:
318. Ověřovatele zápisu: p. Majer Jan, p. Ruth Václav
319. Zapisovatele: p. Kašparová Hana
Schvaluje:
320. Návrhovou komisi ve složení:
Předseda: p. Faloutová Andrea
Členové: p. Duchek Josef, p. Krotký Jan
321. Program veřejného zasedání
322. Rozpočtové opatření č. 7 na rok 2014
323. Dodatek č. 1 ke smlouvě 01-2014 uzavřenou mezi obcí
Vřeskovice a firmou Silnice Chmelíř s.r.o.
324. Dodatek ke smlouvě o nájmu zemědělské půdy mezi obcí
Vřeskovice a Agromachine s.r.o. Švihov, původní smlouva 1 000,Kč/ha, dodatek 1 500,- Kč/ha, roční navýšení o 5 851,- Kč
325. Darovací smlouva mezi obcí Vřeskovice a Oblastní charitou
Klatovy
326. Náhrada škody způsobené padlým stromem na oplocení p.
Rouba ve výši 4 190,- Kč
Bere na vědomí:
327. Zprávu z mezidobí zasedání
328. Zprávy předsedů komisí a výborů
329. Informace o splaškové kanalizaci
330. Rozpočtové opatření č. 5 a č. 6 na rok 2014
Ukládá:
331. Zaslat petici na Městský úřad Klatovy ohledně volně
pobíhajícího psa
332. Oslovit Odbor životního prostředí Klatovy ve věci projednání
havarijního plánu pro umístění hnojiště
333. Oslovit firmy v katastru obce, které podléhají povinnosti
zpracování havarijního plánu, o jeho doložení na obecní úřad.

Volejbalový turnaj
V sobotu 19. července 2014 se uskutečnil tradiční volejbalový turnaj
na hřišti za farou. Turnaje se zúčastnilo celkem 7 družstev.
Konečné výsledky:
1. místo ……..Kantáre Klatovy
2. místo……...Dobřany
3. místo……..Dolany
4. místo……..Vřeskovice
5. místo……..Hovada boží z Dřevěnky
6. místo……..Lužany B
7. místo……..Lužany A
Po celou dobu turnaje i při večerním posezení při kytarách panovala
výborná přátelská atmosféra.

Vítání občánků
Dne 20. 9. 2014 proběhlo v sále KD ve Vřeskovicích slavnostní
„Vítání občánků“. V letošním roce jsme přivítali celkem 7 dětí. Mezi
nové občánky byli přivítáni Mikoláš Bezděk, Amálie Brožová,
Ladislav Lehocký, Dušan Pelíšek, Jakub Pěchouček, Valentýna
Štichová a Marie Vaisová. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na
přípravě programu.

Pozvánka na taneční zábavu „ Žužlan z Lužan“
Kulturní komise při obecním úřadě ve Vřeskovicích srdečně zve
všechny občany na taneční zábavu, která se koná dne 18. 10. 2014 od
20 hod v sále KD ve Vřeskovicích. K tanci a poslechu hraje kapela
„ Žužlan z Lužan“
Vydáno 28.9.2014

ZÁVADNÁ VODA VE STUDNÍCH
Vážení spoluobčané,
jak jsme Vás informovali v „Oznámení " ze dne 28.8.2014
ve Vřeskovicích v lokalitě „ Houpor " se u několika občanů
vyskytla závadná voda – fekální znečištění . Toto
znečištění pravděpodobně vzniklo únikem močůvky
z hnojiště zbudovaného v lokalitě „ nad Lomem ".
Indikátory tohoto fekálního znečištění jsou nadměrné
hodnoty Escherichia coli ( E.coli. ) a Enterokoky.
Na základě tohoto zjištění bylo vyvoláno jednání s firmou
Agromachine s.r.o. Švihov, které proběhlo 29.8.2014 . Zde
firma, mimo jiné , slíbila rychlé odstranění hnojiště
s následujícím zasanováním prostoru po hnojišti.
Obecní úřad Vřeskovice nechal zpracovat „ Posouzení
kontaminace a návrh sanace vod v domovních studnách
v k.ú. Vřeskovice " firmou NDCon s.r.o..
Toto posouzení je k nahlédnutí na obecním úřadě a
stránkách obce - www.vreskovice.cz .
V současné době je již hnojiště odstraněno a zasanováno a
je možné ,aby občané začali sanovat své studně .

MÁME RÁDI ZVÍŘATA ???
Úvodem krátký citát z knihy Dášeňka od Karla Čapka:
„… každý tvor si zaslouží naši pozornost. Že se máme k němu pěkně chovat, že
ho nemáme tahat za uši a vůbec ho nijak nemáme trápit.
Pokud se my lidé budeme chovat lépe k pejskům (a kočičkám), budeme se chovat
lépe i jeden k druhému….“
Mám pocit, že ačkoliv jsme to jistě všichni četli, v některých lidech to asi velký
dojem nezanechalo….
V posledních dvou letech docházelo v obci k poměrně častým náhlým a
nepřirozeným zraněním či úhynům zvířat – převážně koček - které svědčí o
úmyslném poranění či usmrcení zvířete.
Například se jednalo o kocoura s kompletně přeraženou přední packou, jiné
zranění neměl. Podle veterináře si zvíře zranění nemohlo způsobit samo,
charakter zranění napovídal úderu tyčí nebo nárazu letícího předmětu – např.
střela z praku. Packa se mu nezahojila a po velkém utrpení bylo nutno zvíře
utratit…
Další případ – zdravé kočce do rána selhaly ledviny, bylo nutno jí utratit –
diagnoza otrava.
Dále se jednalo o vícero poranění, která veterinář posoudil jako střelná,
způsobená pravděpodobně vzduchovkou.
Od některých spoluobčanů vím o dalších případech podezřelých úmrtí
domácích zvířat – nejen koček.
Kdo chová domácí zvířata a řádně se o ně stará, tak ví, že veterinární ošetření je
poměrně nákladná záležitost, navíc i časově náročná.
Kdo asi může být původcem těchto činů?
Zbabělý surovec, který se kochá utrpením malých bezbranných zvířat?
Či je to strach z infekce a zápachu? Není to tak dávno, co daleko větší riziko
infekce a zápachu pocházelo z nedalekého asanačního podniku.
Nebo je to hysterický strážce anglického trávníku, kde případné kočičí hovínko
nadělá nenahraditelnou škodu?
Myslím, že kočky stejně jako psi, slepice, husy a jiná domácí zvířata na vesnici
tak nějak patří a pokud jsou kočky vykastrované, odčervené a pod veterinárním
dohledem, tak proti jejich chovu nelze nic namítat.
Naopak dle názorů pedagogů a pediatrů přehnaná snaha o sterilní prostředí
neprospívá dětem a kontakt s živými tvory je pro ně naopak velmi prospěšný.
Dále si uvědomme, že dítě sleduje všechny naše činy a jednou je bude
napodobovat, takže pokud např. střílíme po kočkách, protože nám (i nás) ser…,
dítě si tento vzor chování zafixuje. A pak se divme, kde se v těch dětech bere
agresivita …

Případně docílíme toho, že dítě bude mít ze zvířat panickou hrůzu, což také asi
není dobře.
Došlo někdy tomu střelci či traviči, že zvíře, které jim padne za oběť, je něčí
mazlíček a že jeho ztrátu někdo – zvláště děti vychované k lásce ke zvířatům –
těžce ponesou?
V kontrastu s výše uvedeným zde máme daleko závažnější problém s volně
pobíhajícím psem, který může být skutečně nebezpečný. Účinné a civilizované
řešení tohoto problému je však složité, proto je „jednodušší“ jej přenechat
starostovi a zastupitelstvu….
Ale pseudoproblémy – (pokud to není pseudoproblém, proč se dosud volně
pobíhající kočky neřešily na zasedání zastupitelstva?) - jako je kočka
přeběhnuvší přes cizí pozemek, ty se hravě vyřeší - "tajně" (je zvláštní, že i
rodilí venkovani mají dojem, že se na vsi něco utají?!) vzduchovkou, prakem či
jedem...
Pokud vše, co jsem zde uvedla, nechalo někoho chladným, uvádím výňatky ze
Zákona 246/1992 Sb.na ochranu zvířat proti týrání, kde se mimo jiné píše:
§1
Účelem zákona je chránit zvířata, jež jsou živými tvory schopnými pociťovat
bolest a utrpení, před týráním, poškozováním jejich zdraví a jejich usmrcením
bez důvodu, pokud byly způsobeny, byť i z nedbalosti, člověkem.
…
§5
(1) Nikdo nesmí bez důvodu usmrtit zvíře.
…
(6) Utracení smí provádět pouze veterinární lékař, odborně způsobilá osoba
podle § 17 odst. 1 nebo zletilá osoba, tato však pouze pod odborným
dohledem veterinárního lékaře nebo odborně způsobilé osoby podle § 17
odst. 1.
Dále připomínka týkající se vzduchových střelných zbraní:
dle zákona č. 119/2002 Sb.o zbraních se vzduchovka řadí mezi zbraně kategorie
D, tzn. že střelba z této zbraně je zakázána na místě, kde by mohl být ohrožen
život nebo zdraví osoby nebo způsobena škoda na majetku (§ 15/3 zákona o
zbraních). Je-li střelec schopen zajistit bezpečnost střelby dle tohoto ustanovení,
neporušuje svým počínáním zákon. V opačném případě (např. pokud by se
vystřelené diabolky odrážely na sousední pozemek) může se jednat o přestupek
dle § 76a/1 písm. b) zákona o zbraních, za jehož spáchání hrozí pokuta až do
výše 30.000,- Kč.
Jana Kadlecová

