V Ř E S K O V Á K
září a říjen 2018
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, dovolte mi,
vás pozvat na ustavující zasedání nově
zvoleného zastupitelstva, které se bude
konat v pondělí 5.11.2018 od 19:00
v kulturním domu. Zde bude shrnuta
činnost za uplynulé volební období.
Zároveň věřím, že nově zvolení členové
zastupitelstva vám sdělí své plány.
Přítomní mohou počítat i s malým
občerstvením.
Společně ještě chceme vysadit lípy,
ke 100. výročí založení Československa
(28.10.1918 – 31.12.1992), pozvánka je
níže.
Tímto bych se chtěl rozloučit a
popřát novým zastupitelům hodně
pracovních úspěchů a trpělivosti.
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 20. veřejného zasedání obecního zastupitelstva
ve Vřeskovicích, konaného dne 11.9.2018
Obecní zastupitelstvo:
Určuje:
292. Ověřovatele zápisu – p. Ruth Václav, p. Kypetová Jaroslava
293. Zapisovatele – p. Kašparová Hana
Schvaluje:
294. Návrhovou komisi pro přípravu usnesení:
předseda: p. Faloutová Andrea
členové: p. Duchek Josef, p. Bohuslav Jiří
295. Program veřejného zasedání
296. Vydání Územního plánu obce Vřeskovice formou opatření
obecné povahy
297. Smlouvu o ochraně osobních údajů mezi správcem (Obec
Vřeskovice) a Zpracovatelem (Městská knihovna Klatovy)
298. Smlouvu o poskytnutí účelové dotace 9.800,- Kč z dotačního
programu „Podpora ochrany lesa v Plzeňském kraji“ na
zřizování nových oplocenek v rozsahu 140 m
299. Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém zasedání
dne 11.6.2018, číslo usnesení 666/18, poskytnutí účelové
finanční dotace z dotačního titulu 2018 příspěvek na opravy
menšího rozsahu u cisternové automobilové stříkačky.
Zastupitelstvo obce Vřeskovice schvaluje přijetí finanční
dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce
Vřeskovice ve výši 110.000,- Kč.
300. Dodatek ke Smlouvě o technické podpoře pro uživatele
nesíťových instalací IS MUNIS, smluvní strany – poskytovatel
Triada, spol. s r.o. a uživatel obec Vřeskovice
301. Dodatek k Licenční smlouvě o poskytnutí uživatelských práv
k počítačovému programu MUNIS, smluvní strany – distributor
Triada, spol. s r.o. a uživatel obec Vřeskovice
302. Záměr koupě nemovitosti čp. 118 na pozemku č. par. 168/1 a
pozemku č. par. 34/1 od TJ Vřeskovice z.s.

Neschvaluje:
303. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. IE-12-0006050/SOBS VB /1
Bere na vědomí:
304. Zprávu z mezidobí zasedání
305. Zprávy předsedů komisí a výborů
Ukládá:
306. starostovi, oslovit Povodí Vltavy ohledně vyčištění potoka
307. starostovi, zaslat žádost na přeložení VN v lokalitě od
trafostanice u autobusové garáže ke kostelu

Ukládání odpadu
Důrazně žádáme občany, aby ukládali tříděný odpad dle označení na
nádobách, včetně ukládání bioodpadů. Dále chceme požádat občany,
aby ukládali odpady v co nejmenších rozměrech (PET lahve
rozšlapat, polystyreny rozlámat na co nejmenší kousky, krabice
rozložit). Je nepřípustné, aby se v kontejneru na bioodpad objevily
PET lahve, kameny, pařezy, silné větve, chcíplé slepice apod.
Do kontejnerů na bioodpad ukládejte kromě běžného bioodpadu
pouze větve do průměru 3 cm a v co nejmenším rozměru.
Podstatou zákona, který určuje obcím povinnost zajistit občanům
sběr bioodpadu je, aby bioodpad nekončil na skládkách směsného
komunálního odpadu. Stručně řečeno, v těchto kontejnerech by měl
skončit hlavně bioodpad z domácností, který byl dříve ukládán do
popelnic. Některé obce pořídili jen kontejnery o velikosti 1200 L
(jako máme na tříděný odpad), nebo občanům pořídili kompostéry či
popelnice na bioodpad a umožnili jejich svoz. Odkládání bioodpadu
do velkoobjemových kontejnerů je pro občany pohodlné, ale bohužel
ukazuje se zde velká neukázněnost.

Poděkování zastupitelstvu
Chtěla bych poděkovat touto cestou celému zastupitelstvu, kterému
končí mandát, za spolupráci po celou dobu volebního období.
Jaroslava Cibulková

Sobota 15.9.2018 Nohejbalový turnaj trojic - Vřeskovice
2018
Soutěž proběhla za nádherného slunečního počasí. Celkem se
zúčastnilo 7 týmů, které byly herně vyrovnány. Soutěžní utkání mohl
vyhrát kterýkoliv tým.
zúčastněná družstva:
Vřeskovice A: Petr Štich, Roman Kuželík, Roman Štengl
Vřeskovice B: Michal Štich, Jan Červenka, Aleš Mraček
Králíci Hradešice
Nýrsko
ČD tým
Nevím
Čábuzí
Soutěžící z půlky okresu Klatovy především oceňovali podmínky
Vřeskovic na pořádání turnajů.
Výsledek turnaje :
1. místo - Vřeskovice B
2. místo - Nýrsko
3. místo - Králíci Hradešice
4. místo - Vřeskovice A
Vydařený turnaj splnil sportovní vyžití soutěžících i diváků, kteří
intenzivně fandili Vřeskovákům.
Zdeněk Galuška

Poděkování
Vřeskovičtí nohejbalisté děkují p. Galuškovi za pomoc s organizací
celého turnaje.

Hasičská soutěž „O POHÁR STAROSTY OBCE“výsledky
Soutěž i přes nepřízeň počasí - byla výborná. Vydařilo se i posezení
po soutěži, které se ohledně špatného počasí konalo v hospodě /přišlo
hodně lidí a dobře se bavili/. Hrála pí Berková, která pochází z
Vřeskovic. Poděkování patří Všem sponzorům / obec, hostinský,
p.Matoušek, firma Vochoc - další ceny zajistil náš sbor/. Přišlo i dost
diváků na soutěž.
Účast: 6 družstev mužů
1. místo vyhráli Ostřetice již po třetí, takže jim zůstane putovní pohár
starosty obce,
2. místo - Vřeskovice B
3. místo - Borovy
4. místo - Nezdice
5. místo - Myslovice
6. místo - Vřeskovice A
Účast žen: 5 družstev / za náš sbor soutěžili dokonce dvě družstva obě družstva si vedla si velmi dobře/.
1. místo - Vřeskovice B
2. místo - Vřeskovice A
3. místo - Třebýcinka
4. místo - Nezdice
5. místo - Borovy
Účast mladých hasičů MH - bylo 8 družstev, nejlepší čas dosáhlo
družstvo Vřeskovice MH starší.
Na začátku soutěže nám byl předán zástupci skupiny Galský kohout
maskot "malý Floriánek". Ten zhotovila pí Marešová, za což jí patří
velké poděkování. Skupina Galského kohouta dokonce zajistila
vysvěcení tohoto maskota a to v kostele ve Stachách.
Jan Majer st.

Pozvánka na vřeskovickou drakiádu
Kulturní komise při OÚ zve všechny děti a dospělé na vřekovickou
drakiádu, která se bude konat 27.10.2018 od 15hod. Sejdeme se na
louce za čistírnou odpadních vod, směrem na Mstice. Občerstvení ve
formě pití a brambor pečených v ohni zajištěno.

Výsadba lip ke 100 letům vzniku Československa
V neděli 28.10.2018 proběhne výsadba lip ke 100 .výročí založení
Československa. Účastníci, kteří budete chtít přispět i s pomocí při
sázení, prosím, přineste si s sebou vlastní lopaty, děti lopatičky,
hrábě. Budeme jen zahazovat, díry budou připraveny předem. Každá
ruka bude dobrá. Po skončení prací bude připraven táborák
s opékáním buřtů. Sejdemese ve 14hod na místě bývalé skládky v
„Akátí“ směrem na Lhovice. Srdečně zveme všechny občany.

Pozvánka na lampionový průvod
Kulturní komise pořádá 17.11.2018 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 2.12.2018 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.

Výstava poštovních holubů
Výstava poštovních holubů se koná v kulturním domě ve
Vřeskovicích v sobotu 8.12 2018 od 9hod. Zvou pořadatelé.

Adventní zájezd do Drážďan – pozor změna termínu
Zájezd se bude konat 8.12.2018 a cena zájezdu je 650,-Kč. Důvodem
změny termínu je, že Drážďany v letošním roce otevírají adventní
trhy až ve středu 28.11.2018. V současné době je již zájezd naplněn,
kdyby měl ještě někdo zájem, může se hlásit jako náhradník. Veškeré
informace na emailu afaloutova@koop.cz nebo na tel. 733 619 438 –
A. Faloutová. Platby na OÚ ve Vřeskovicích hotově nebo na ČÚ
26925351/0100 do zprávy pro příjemce dejte příjmení a počet osob,
za které platíte. Platby, prosím, uhradit do 31.10.2018. Kdo budete
platit v hotovosti na obecním úřadě, prosím doneste jména všech
účastníků, za které platíte a na každého telefonní číslo. Ostatní
dořešíme v autobuse. Vzhledem k tomu, že jedeme v 80ti členné
skupině, nám to výrazně ulehčí organizaci v nouzových situacích,
pokud by se někdo ztratil apod.

Pozvánka na vánoční besídku
V neděli 16.12.2018 se bude konat od 16hod v sále KD mikulášská
besídka. Srdečně zveme všechny děti a dospělé.

Silvestrovský turnaj ve stolním tenisu
V sobotu 29.12.2018 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 22.10. 2018

