V Ř E S K O V Á K
Září a Říjen 2017
Úvodní slovo
Vážení
spoluobčané,
uvnitř
dnešního Vřeskováku se kromě jiného
dočtete i informace k tvorbě nového
územního plánu. Návrh tohoto plánu je
k nahlédnutí na obecním úřadě, na
webových stránkách obce a na MěÚ v
Klatovech.
V nejbližší době bude připravován
rozpočet obce na rok 2018, tak pokud
máte nějaké návrhy, rádi je uvítáme.
Uložení rozvodů el. energie do zemi
v části
obce
se
s největší
pravděpodobností uskuteční na jaře
2018. Projekt zatím není hotový.
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
ze 16. veřejného zasedání obecního zastupitelstva ve
Vřeskovicích,
konaného dne 20.9.2017
Obecní zastupitelstvo:
Určuje:
228. Ověřovatele zápisu – p. Ruth Václav, p. Nováková Jaroslava
229. Zapisovatele – p. Kašparová Hana
Schvaluje:
230.
Návrhovou komisi pro přípravu usnesení:
předseda: p. Faloutová Andrea
členové: p. Duchek Josef, p. Bohuslav Jiří
231. Program veřejného zasedání
232. Rozpočtové opatření č. 4/2017
233. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-120010900/01 na pozemku parc.č. 910 v katastru obce Vřeskovice,
mezi obcí Vřeskovice a ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02
Děčín.
Ukládá:
234. Návrh územního plánu před odesláním na MÚ Klatovy
zveřejnit na webových stránkách obce a oznámit občanům den
zveřejnění, do 10-ti dnů od zveřejnění bude svolána schůzka ohledně
územního plánu.
235. Opětovné oslovení ČIŽP a Státní veterinární správy ohledně
zápachu z firmy ASAVET a.s. Biřkov
Bere na vědomí:
236. Zprávu z mezidobí zasedání
237. Zprávy předsedů komisí a výborů
238. Rozpočtové opatření č. 2 a 3/2017
239. Do obce přichází zápach z firmy ASAVET a.s. Biřkov.

Tvorba nového územního plánu obce Vřeskovice
Z veřejného zasedání, které se konalo 20.9.2017 vyplynulo, že bude
ještě svolána schůzka ohledně územního plánu, než bude předán na
Městský úřad do Klatov. Jak jsem však zmiňoval, tak na tvorbu
nového územního plánu byla přiznána dotace z Ministerstva pro
místní rozvoj (142.800,-Kč), takže termínově jsme omezeni tak, aby
byla možnost zajistit veškerá projednání. Návrh územního plánu obce
Vřeskovice byl podán na Městský úřad v Klatovech. Tento návrh je
k nahlédnutí v tištěné verzi na obecním úřadě ve Vřeskovicích, na
webových stránkách www.vreskovice.cz, a na stránkách Městského
úřadu v Klatovech
25.10.2017 proběhne společné jednání dotčený orgánů (je jich 28,
např. Krajský úřad, HZS Plzeňského kraje, Ministerstvo životního
prostředí, Ministerstvo obrany, sousední obce, Krajská hygienická
stanice apod.) s tím, že občané mohou uplatnit připomínky písemně.
Písemné připomínky občanů (veřejnosti) se zdůvodněním lze podávat
do 25.11.2017:
Pořizovateli územního plánu Vřeskovice:
Městský úřad Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy, odbor
výstavby a územního plánování
nebo do 21.11.2017
Zadavateli územního plánu Vřeskovice:
Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice
Dle předběžného odhadu (zákonné termíny + rezerva pro úpravu ÚP)
by se mohlo veřejné projednání konat v březnu 2018.
Stanoviska a vyjádření dotčených orgánů případně písemné
připomínky občanů budou po 25.11.2017 vyhodnoceny a na základě
tohoto vyhodnocení bude či nebude návrh územního plánu upraven
před veřejným projednáním. Až veřejné projednání je s účastí
veřejnosti, toto by se konalo ve Vřeskovicích.

„SLAMÁCI“ ve Msticích
Jako každý rok, tak i letos zavítali do Mstic oblíbení " SLAMÁCI".
Tentokrát se našimi novými sousedy stali medvědi z večerníčku
"Potkali se u Kolína".
Poděkování patří Milanovi Petrovickému a Václavu Marešovi za
zapůjčení materiálu, zemědělské techniky a pomoc při samotné
stavbě.
Jitka Marešová

Obecní zastupitelstvo děkuje paní Jitce Marešové za každoroční
krásné výtvory ze slámy. Navštivte toto krásné výletní místo, dále na
vás čeká sedící vodník na břehu rybníka. Paní Marešové přejeme
mnoho dalších výtvarných nápadů.

Hasičská soutěž „O POHÁR STAROSTY OBCE“
Dne 9.9.2017 se konala tradiční hasičská soutěž „ O pohár starosty
obce“. V letošním roce se soutěže zúčastnil rekordní počet
závodících družstev. Celkem se na start postavilo 6 družstev dětí, 8
družstev žen a 10 týmů mužů. Dětskou kategorii vyhrálo družstvo
našich mladších A a družstvo starších dětí vybojovalo krásné druhé
místo, mezi muži se na krásném pátém místě umístilo družstvo
Vřeskovice – Stará garda, zde je třeba podotknout, že tyto páni
v nejlepších letech trénují vždy jen na tuto soutěž a v letošním
ročníku hrdě porazili obě družstva našich mladších mužů. Ženy
skončily těsně pod stupni vítězů na čtvrtém bramborovém místě.
Nejkrásnější závod plný odhodlání předvedly místní nejmladší děti,
soutěžící jako přípravka.
Zde jsou kompletní výsledky:
Děti
1. Vřeskovice – mladší A
2. Vřeskovice – starší
3. Borovy –mladší B
4. Borovy – mladší A
5. Vřeskovice – přípravka
6. Červené Poříčí – mladší
Ženy
1. Borovy
2. Třebýcinka
3. Stropčice
4. Vřeskovice
5. Červené Poříčí A
6. Předslav
7. Červené Poříčí B
8. Nezdice

Muži
1. Ostřetice
2. Stropčice
3. Nezdice
4. Borovy
5. Vřeskovice Stará garda
6. Červené Poříčí B
7. Vřeskovice B
8. Červené Poříčí A
9. Měcholupy
10. Vřeskovice A

Ukončení prázdnin
V sobotu 10.9. proběhlo ukončení prázdnin pro děti. Sešlo se přes
dvacet dětí. Chtěla bych poděkovat starším dětem, které připravily
pro mladší děti spoustu soutěží a na stanovištích pomáhaly se
zdoláváním překážek. Na závěr jsme společně opekli buřtíky.

Ve Vřeskováčku se zase cvičí
Volební místnost se po volbách opět stane hernou, kde se každý
pátek od 9 do 10:30h schází rodiče s dětmi. Pokud by byl větší zájem,
než je kapacita prostoru, lze se dohodnout na další hodině pro mladší
děti. K dispozici jsou sportovní pomůcky, hudební nástroje, hračky a
hlavně ostatní děti. Od listopadu pak obnovujeme odpolední výtvarné
hodinky, konkrétní termín a náplň budou upřesněny na obecní
vývěsce.

Pozvánka na vřeskovickou drakiádu
Kulturní komise při OÚ zve všechny děti a dospělé na vřekovickou
drakiádu, která se bude konat 28.10.2017 od 15hod. Sejdeme se na
louce za čistírnou odpadních vod, směrem na Mstice. Občerstvení ve
formě pití a brambor pečených v ohni zajištěno.

Pozvánka na lampionový průvod
Kulturní komise pořádá 16.11.2017 od 17,30hod tradiční lampiónový
průvod. Sejdeme se u hasičské zbrojnice, projdeme obcí a po té bude
připraveno u kulturního domu teplé občerstvení s opékáním buřtů.

Pozvánka na rozsvícení vánočního stromu
V neděli 26.11.2017 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.

Pozvánka na vánoční besídku
V sobotu 2.12.2017 se bude konat od 16hod v sále KD mikulášská
besídka. Srdečně zveme všechny děti a dospělé.

Výstava poštovních holubů
Výstava poštovních holubů se koná v kulturním domě ve
Vřeskovicích dne 9.12 2017 od 9hod. Zvou pořadatelé.

Posezení s myslivci při hudbě
Posezení po myslivecké naháňce s hudbou nejen pro myslivce, ale i
pro veřejnost se koná v sobotu 16.12.2017.

Silvestrovský turnaj ve stolním tenisu
V sobotu 30.12.2017 pořádá kulturní komise při OÚ tradiční turnaj
ve stolním tenisu. Registrace pro kategorii mužů bude probíhat od
9hod, začátek turnaje 9:30hod, registrace dětí a žen potom od 13hod.
Jste srdečně zváni.
Andrea Faloutová
Vydáno 16.10.2017

