V Ř E S K O V Á K
květen-červen 2019
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, v úvodu bych
chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na
úklidu obce a okolí v rámci akce
„Ukliďme Česko“. Odpadu byl plný
velký kontejner a to bylo ještě pár pytlů
vytříděného odpadu. Na úklidu se
podíleli i naši nejmenší občánci. Těší
mě, že se aktivně zapojují rodiče s těmi
nejmenšími do všech akcí v obci. Díky
tomu máme i svoje nejmenší hasiče a
snad se povede znovu oživit i sportovní
činnost v obci. V letošním roce by jsme
měli mít rekordní účast na vítání
občánků a to deset dětí. O budoucnost
naší obce tak nemusíme mít strach.
starosta obce Jan Krotký

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 4. veřejného zasedání obecního zastupitelstva
ve Vřeskovicích,
konaného dne 23.4.2019
Obecní zastupitelstvo:
Určuje:
54.
Ověřovatele zápisu – p. Hodan Michal, p. Ruth Václav
55.
Zapisovatele – p. Kašparová Hana
Schvaluje:
56.
Návrhovou komisi pro přípravu usnesení:
předseda: p. Faloutová Andrea
členové: p. Duchek Josef, p. Chmelíř Václav
57.
Program veřejného zasedání
58.
Smlouvu s TJ Vřeskovice na koupi objektu čp. 118
59.
Smlouvu s TJ Vřeskovice na koupi pozemku p.č. 34/1
60.
Smlouvu o dílo na opravu KD s firmou Josef Ruth
61.
Smlouvu o dílo na nátěr fasády KD s firmou Marek Dlouhý
62.
Smlouvu s Plzeňským krajem na dopravní obslužnost
63.
Smlouvu s firmou GPL – INVEST s.r.o.
64.
Smlouvu s ČEZ ESCO na dodávku el. energie
65.
Zápis do kroniky za rok 2018
66.
Smlouvu mezi obcí a Oblastní charitou Klatovy na
poskytnutí účelové dotace
Bere na vědomí :
67.
Zprávy předsedů komisí a výborů
68.
Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2019
69.
Žádosti na dotace s Plzeňským krajem
Ukládá :
70.
Starostovi obce p. Janu Krotkému zjistit a vypovědět
smlouvu na pozemcích, kde jeplánována stavba průzkumného vrtu
Zmocňuje :
71.
Starostu obce p. Jana Krotkého podepsat smlouvu o dotaci na
opravu KD s Plzeňským krajem

Ukládání odpadu
Upozorňujeme občany, aby ukládali odpad dle označení na
nádobách, včetně ukládání bioodpadů. Dále chceme požádat občany,
aby ukládali odpady v co nejmenších rozměrech ( PET lahve
rozšlapat, krabice rozložit). Je nepřípustné, aby v kontejneru na
bioodpad se objevily PET lahve. Větve ukládejte také v co
nejmenším rozměru. Zejména kontejnery u hřbitova se staly
odkladištěm všeho nepotřebného. Likvidace tohoto odpadu se pak
prodražuje a přitom tyto kontejnery slouží pouze pro bioodpad ze
hřbitova. Ostatní druhy odpadu je možné likvidovat při svozu
nebezpečného a velkoobjemového odpadu.
Výsledky hlasování- volby do Evropského parlamentu
obec Vřeskovice
Občanská demokratická strana
17 hlasů
Starostové a TOP 09
13 hlasů
ANO 2011
9 hlasů
Česká pirátská strana
8 hlasů
Česká strana soc. demokratická
7 hlasů
Svoboda a přímá demokracie
7 hlasů
Komunistická strana Čech a Moravy 5hlasů
ANO, vytrolíme europarlament
4 hlasy
Rozumní – Stop migraci
2 hlasy
Agrární demokratická strana
2 hlasy
Demokratická strana zelených
1 hlas
Soukromníci a NEZ
1 hlas
Svoboda, Liberland a RČ
1 hlas
Strana nezávislosti ČR
1 hlas
HLAS
1 hlas
Volte Pravý blok www.cibulka.net
1 hlas

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Tato akce se uskuteční v sobotu 8.6.2019
harmonogramu:

9,00 – 9,30
9,40 – 10,10
10,20 – 10,50

dle časového

Biřkov
Vřeskovice – u kulturního domu
Borovy – u kontejneru

Na uvedená místa budou přistaveny vozy společnosti Západočeské
komunální služby a.s. vybavené speciálními nádobami pro sběr
nebezpečných odpadů.
Přijímány budou následující druhy odpadů :

- Léky všeho druhu včetně mastí a roztoků
- Zbytky starých barev,obaly z plastů a plechovky od
barev
- Zářivky,výbojky,televizory,rádia,pračky
- Všechny druhy baterií,akumulátorů a autobaterií
včetně náplní
- Upotřebené motorové oleje v uzavřených nádobách
- Lednice
- Pneumatiky - osobní
Jmenované odpady není vhodné ukládat do sběrných nádob
komunálního odpadu rozmístěných ve vaší obci.
Tyto služby jsou pro občany zdarma !!!
V případě zájmu podnikatelů je nutná individuální dohoda.
Další informace poskytne váš obecní úřad nebo pracovníci
ZKS a.s. na telefonním čísle 377 983 588-9.
Neodkládejte odpady na stanovištích,vyčkejte prosím na příjezd
sběrných vozů.

Den Matek
V sobotu 11.5.2019 se konala oslava Dne matek. Děti nacvičily
krásné vystoupení, k tanci a poslechu zahrála Pavla Kriegerová s p.
Bradou. Akce se včetně účinkujících zúčastnilo přes 100 lidí. Chtěla
bych poděkovat všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu celé
akce.

Domácí zápasy národní házené
1.6. 2019 od 14hod
Vřeskovice – Spartak Rožmitál
2.6.2019 od 11:00
Vřeskovice – Sokol Tymákov „B“

Oslavy 100 let založení TJ Vřeskovice
Tělovýchovná jednota Vřeskovice z.s. zve všechny své členy, hráče,
bývalé hráče i bývalé členy a v neposlední řadě všechny příznivce na
jubilejní sté oslavy založení tělovýchovy v obci. Zároveň si na hřišti
za farou chceme 22. 6. 2019 od 11:30 připomenout, že byl před 90
lety založen oddíl původního českého sportu - národní (české) házené
a před 70 lety oddíl ledního hokeje.
Oslavy mají za cíl nejen připomenout minulé úspěchy. V rámci
programu se představí několik generací mužů i žen, změří síly
s družstvy partnerské TJ Chomutov. V rámci zpestření programu
vystoupí i malé děti které se právě začínají seznamovat s kulatým
míčem s ukázkou tréninku. Bavit se budou i dospělí, kteří si ověří
svoje zapomenuté dovednosti. Formou výstavy představíme
významná období zdokumentovaná na fotografiích již od roku 1928.
Po skončení sportovního odpoledne posezení při hudbě, hraje P.
Kašpar.

Pozvánka na volejbalový turnaj
Kulturní komise pořádá v sobotu 20.7. 2019 od 9hod na hřišti za
farou volejbalový turnaj. Přijďte podpořit místní družstvo.
Občerstvení zajištěno.

Rozloučení s prázdninami
Kulturní komise při OÚ zve všechny děti i dospělé na ukončení
prázdnin. Sejdeme se v neděli 1.9. 2019 ve 14hod u kulturního domu
ve Vřeskovicích. Pro děti bude připravena spousta soutěží a akci
společně zakončíme opékáním buřtů.

Pozvánka na vřeskovickou drakiádu
Kulturní komise při OÚ zve všechny děti a dospělé na vřekovickou
drakiádu, která se bude konat 26.10.2019 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 16.11.2019 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.

Andrea Faloutová
Vydáno 27.5.2019

