V Ř E S K O V Á K
Říjen 2019
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, dnešního
úvodního slova bych využil k poděkování
našim hasičům. Naše zásahová jednotka
byla jako první při likvidaci požáru za
Biřkovem a významnou měrou přispěla
k tomu, že nedošlo k požáru přilehlého
lesa. Daleko složitější byl poslední zásah
a to přímo v naší obci dne 16.10. u domu
paní Rabasové. Tady opět rychlost a
rozhodnost zachránila nemalý majetek.
Následně hasiči pomohli i s likvidací
věcí zasažených požárem. Jsem rád, že
zásahové družstvo v naší obci funguje a
dokáže ochránit naše životy a majetky.
Za to si zaslouží náš dík.
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
z 6. veřejného zasedání obecního zastupitelstva
ve Vřeskovicích, konaného dne 3.9.2019
Obecní zastupitelstvo:
Určuje:
91.
Ověřovatele zápisu – p. Ruth Václav, p. Hodan Michal
92.
Zapisovatele – p. Kypetová Jaroslava
Schvaluje:
93.
Návrhovou komisi pro přípravu usnesení:
předseda: p. Faloutová Andrea
členové: p. Duchek Josef, p. Bohuslav Jiří
94.
Program veřejného zasedání
95.
Rozpočtové opatření č. 7 na r. 2019
96.
Smlouvu o dílo s firmou Stavební geologie – Geosan, s.r.o.
Bere na vědomí :
97.
Zprávy předsedů výborů
98.
Rozpočtové opatření č. 5 a 6 na rok 2019
Ukládá :
99.
Starostovi obce p. Janu Krotkému zjistit možnosti
institucionárního postupu vůči ASAVETu a.s. Biřkov

Obecní úřad ve Vřeskovicích
zve všechny občany

na veřejné zasedání obecního zastupitelstva,
které se koná

v úterý 19.11.2019 od 19:00 hodin v KD
Program:
l) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Zpráva z mezidobí zasedání
3) Zprávy předsedů výborů
4) Rozpočtová opatření č. 8 na r. 2019
5) Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu zemědělské půdy
6) Výpověď ze smlouvy o nájmu autobusové garáže
7) Výše stočného na r. 2020
8) Jmenování inventarizačních komisí
9) Návrh rozpočtu na r. 2020
10) Rozprava
11) Usnesení a jeho schválení
12) Závěr

Zhodnocení prvního roku volebního období
Současné zastupitelstvo má za sebou první rok volebního období.
Rád bych krátce tento rok zhodnotil. V oblasti žádostí o dotace se
podařilo získat 320 000,- Kč na venkovní opravy kulturního domu
( z požadovaných 500 000,- ), 363 000,- Kč na průzkumný vrt pitné
vody ( požadovaná částka ), 29 900,- Kč na dovybavení zásahové
jednotky hasičů (z požadovaných 60 000,- ). Nepodařilo se získat
dotaci na projekt vodovodního řadu ( požadováno 200 000,- ).
Nebyla podána žádost o dotaci na hasičské auto. Za uplynulý rok se
podařilo uskutečnit koupi ubytovny od TJ, opravit venkovní část

kulturního domu, uskutečnit přípojku el. energie proti hasičské
zbrojnici, upravit prostory před kampeličkou, osadit odpočívku na
bývalé skládce směrem na Lhovice, realizovat průzkumný vrt na
vytvoření zdroje pitné vody pro obec, osazení nádob s posypovým
materiálem, vytvoření nových webových stránek obce. To jsou věci,
které jsou vidět. Poté následuje celá řada věcí, které bylo třeba řešit.
Došlo ke zlevnění služeb pověřence GDPR, vytvoření a schválení 3
vyhlášek, opravy v bytě v kulturním domě, řešení kvality vody pro
kulturní dům , dovybrání podílu občanů na kanalizační přípojky,
dotažení povolení a stavby komunikace na Dědinkách, jednání
ohledně rekonstrukce vedení NN v obci a souvisejícího veřejného
osvětlení, řešení kalamity v obecním lese. Při tom všem
nezapomínáme ani na kulturu a pořádáme zde každoročně několik
kulturních a sportovních akcí.Toto je jen výčet naší práce za uplynulý
rok. Z uplynulých let vím, že první rok po volbách je práce
zastupitelstva vždy největší. Doufám, že teď tomu tak nebude a příští
rok budeme pokračovat v realizaci několika projektů. Budou to
vnitřní opravy v kulturním domě, veřejné osvětlení a rozhlas,
rekonstrukce dětského hřiště, dokončení komunikace na Dědinkách,
projekt na vodovodní řad, výsadba zeleně
v obci. V příštím roce se uskuteční setkání rodáků obce a já doufám,
že změny od posledního setkání všichni zaznamenají.
Jan Krotký

Čmoudy, čmoudíky
Na obecní úřad docházejí stížnosti ohledně obtěžujícího kouře
z komínů. Bohužel jsou stále mezi námi občané, kteří pálí ve svých
kotlích plasty, dřevotřísky apod. Prosím, myslete na to, že všichni
máme zdraví jen jedno. Spalováním plastů se do ovzduší dostávají
zdraví škodlivé karcinogenní látky a k likvidaci tohoto odpadu slouží
výhradně kontejnery u kulturního domu. Děkujeme za pochopení.

Čipování psů
Od 1.1.2020 je povinnost mít očipovaného psa. Pokud má někdo
z občanů zájem o čipování, nahlaste se na obecním úřadě do
30.11.2019. V prosinci bude vyhlášen termín, kdy MVDr. Zdvořák
bude čipovat v obci.

Vřeskovická drakiáda
V neděli 20.10.2019 se konala za krásného počasí vřeskovická
drakiáda. Draky pouštělo přes 50lidí. Akci jsme zakončili opékáním
brambor v ohni. Brambory věnoval pan Václav Mareš, kterému patří
velké poděkování.

Mstický vodník
Ve Msticích hlídá bažinatý rybníček Vodník-důchodce FANDA.
Po dvě léta seděl na lavičce u vrby,bohužel od ranní mlhy dostal
revma do lýtek a proto se rozhodl, že raději postojí.
Vodník dědek v důchodu
neleze už pod vodu.
Pod hladinou do týdne
nebezpečně nastydne.
Poděkování při výrobě vodníka
Pavlu Berkovi(Sabath)-nákres a výpočet do notýsku.
Milanu Štenglovi (Ohajo)-přesné zhotovení fajfky
Václavu Marešovi ( Norek ml.)-betonování a uchycení postavy.
Daně (Norkovo ml.)-za pomoc a spoluúčast při usazení dohotovení
vodníka.
Jitka Marešová

Pozvánka na cestovatelskou besedu s P. Nazarovem
V pátek 15.11.2019 od 18:30hod. proběhne v restauraci KD
cestovatelská beseda. Naše pozvání opět přijal pan Petr Nazarov a
tentokrát navštívíme Jižní Afriku. Přijďte si poslechnout zajímavé
vyprávění s promítáním videí a fotografií.

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.

Pozvánka na rozsvícení vánočního stromu – pozor
změna termínu!!!!!!!
V sobotu 30.11.2019 od 17,00 hod. se uskuteční na návsi u hasičské
zbrojnice slavnostní rozsvícení vánočního stromu s doprovodným
programem. Termín je kvůli koncertu u stromku přesunut na sobotu.
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 dne 7.12 2019 od 9hod. Zvou pořadatelé.

Pozvánka na vánoční besídku
V neděli 15.12.2019 se bude konat od 16,00 hod v sále KD
mikulášská besídka. Srdečně zveme všechny děti a dospělé.

Vřeskovická šlápota
Kulturní komise při OÚ vás zve na tradiční novoroční výšlap.
Sejdeme se 1.1.2020 ve 13:30hod před KD ve Vřeskovicích. Trasa
bude upřesněna dle počasí.

Novoroční turnaj ve stolním tenisu
V sobotu 4.1.2020 pořádá kulturní komise při OÚ tradiční turnaj ve
stolním tenisu. Registrace pro kategorii mužů bude probíhat od 9hod,
začátek turnaje 9,30 hod, registrace dětí a žen potom od 13,00 hod.
Jste srdečně zváni.

Omezení provozu v kulturním domě na jaře 2020
Omlouvám se, že už pospíchám do roku 2020, ale vzhledem
k plánované rekonstrukci sociálního zařízení a chodeb v kulturním
domě před příštím setkáním rodáků v naší obci musíme zrušit
květnovou oslavu svátku Dne matek. Tuto akci nahradí oslava MDŽ,
která se bude konat 14.3.2020. Po této oslavě již bude KD pro velké
akce uzavřený. Prosím maminky, aby počítaly s nácviky dětského
vystoupení již od ledna 2020. Věřím, že část z nacvičeného programu
pak použijeme i při setkání rodáku.

Andrea Faloutová
Vydáno 6.11.2019

