V Ř E S K O V Á K
listopad a prosinec 2017
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, v letošním
roce byla největší investicí výměna oken
a vchodových dveří v kulturním domu.
V příštím roce by to měly být
komunikace (na Dědinkách a k ČOV) a
veřejné osvětlení.
Rok 2018 bude rokem volebním, již
v lednu volba prezidenta (tato se bude
konat v knihovně) a v říjnu volby do
obecních zastupitelstev, které budou pro
naši obec důležitější.
Přeji všem příjemné a veselé vánoční
svátky a v roce 2018 hodně štěstí a
zdraví.
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

Obecní úřad ve Vřeskovicích
zve všechny občany na veřejné zasedání obecního zastupitelstva,
které se koná v pondělí 18.12.2017 od 19:00 hodin v KD
Program:
l) Zahájení
2) Zpráva z mezidobí zasedání
3) Zprávy předsedů komisí a výborů
4) Rozpočtové opatření č.5/17
5) Dodatek č.2 smlouvy o vytvoření společného školského obvodu
spádové školy, mezi městem Švihov a obcí Vřeskovice
6) Dodatek č.1 k OZV č.3/2016 o poplatku za komunální odpad
7) Výše stočného na rok 2018
8) Jmenování inventarizačních komisí
9) Návrh rozpočtu na rok 2018
10) Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace – TJ a SDH
11) Rozprava
12) Usnesení a jeho schválení
13) Závěr

Brigáda na letní sezónu 2018
Obecní úřad ve Vřeskovicích hledá brigádníky na sečení trávy a
případnou další údržbu v obci na rok 2018, hlavně v jarních a letních
měsících. Zájemci, hlaste se na OÚ nebo přímo u p. Michala Hodana
– tel.č. 607 981 553.

Knihovna
Do místní knihovny přibyly následující přírůstky:
Vladimír Přibský: Vraždění lazebnic – historické krimi z doby císaře
Rudolfa II.
Danielle Steel: Vítězové – román ze sportovního prostředí
Barbara Cartland : Závod Lásky – romantický román
Tanya Valková: Arabská žena, Arabská dcera- dvoudílný román o
střetu dvou kultur
Dále byl zapůjčen nový soubor knih z Městské knihovny Klatovy

Poplatky ze psů a
odpadu

známky na odvoz komunálního

Prodej známek na odvoz komunálního odpadu a vybírání poplatků za
psy bude probíhat 24.1.2018 od 16hod na obecním úřadě ve
Vřeskovicích. Známky si můžete zakoupit již od 2.1.2018 v úředních
hodinách na OÚ.
Ceník známek pro rok 2018
Popelnice 110, 120l
1x týdně ………..2 640,-Kč
Kombinovaný ….2 250,-Kč
1x 14dní………...1 760,-Kč
1x měsíc…………980,-Kč
Jednorázový odvoz 100Kč
Poplatek za 1 psa…50,-Kč a za každého dalšího 100,-Kč

Nábytek za odvoz
V kulturním domu jsou zdarma, jen za odvoz, stolek pod psací stroj a
dvě skříňky.

Vřeskovická drakiáda
28.10.2017 pořádala kulturní komise při OÚ po několika letech opět
drakiádu. Počasí nám oproti jiným rokům opravdu přálo, draci lítaly
do závratných výšek, někteří dokonce končily i v drátech
elektrického vedení. Při akci jsme společně opekli brambory v ohni. I
přes velkou zimu se sešlo přes 50 účastníků. Poděkování patří p.
Milanu Petrovickému za zapůjčení louky za ČOV a p. Václavu
Marešovi ze Mstic za darování výborných brambor a též za zapůjčení
louky.

Lampionový průvod
V předvečer státního svátku 17. listopadu se konal lampionový
průvod, kterého se účastnilo okolo 50ti účastníku. Prošli jsme obcí a
u hřbitova bylo pro děti připraveno překvapení. Každý z dětí dostal
lampion štěstí, který se snažily vypustit na oblohu. Pár lampionků
nám shořelo ještě na zemi, ale většina vylétla do velké výšky a
osvítila zataženou listopadovou oblohu. Po té jsme se společně
přesunuli před KD, kde jsem opekli buřty.

Rozsvěcování vánočního stromu
V sobotu 26.11. jsme rozsvítili vánoční strom na návsi u hasičské
zbrojnice. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě
akce. Největší poděkování patří za krásné vystoupení flétnovému
souboru, ve kterém jsou hojně zastoupeni i vřeskovičtí mladí
muzikanti, pod vedením Petry Bětákové.

Vánoční besídka
V sobotu 2.12. se konala v kulturním domě vánoční besídka, které se
zúčastnilo 17 našich nejmladších. Pro děti byla připravena spousta
her a soutěží a pod stromečkem krabice odměn.

Naháňka na černou zvěř
V sobotu 16.12.2017 se koná naháňka na černou zvěř. Myslivecké
sdružení žádá občany, aby nevstupovali do lesa v lokalitě u Vlčí jámy
a za Asavetem Biřkov.

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 od cca.17:00 hod.

Zpívaný betlém s Carminou
Ženský pěvecký sbor Carmina vás zve na tradiční zpívaný betlém,
který se koná 17.12.2017 od 16hod na schodišti kostela Nanebevzetí
Panny Marie v Přešticích.

Přání na vánoční svátky a Nový rok
Výbor SDH Vřeskovice přeje Všem svým členům, jejich rodinným
příslušníkům a ostatním občanům Vřeskovic příjemné prožití Vánočních
svátků a do Nového roku hodně zdraví, štěstí a pohody.

Přání na vánoční svátky a Nový rok
Výbor TJ ve Vřeskovicích přeje Všem občanům příjemné prožití
Vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí a pohody v novém roce.

Vánoční mše ve Vřeskovicích
Letošní vánoční mše se uskuteční v kostele sv. Jana Křtitele ve
Vřeskovicích 24.12.2017 od 19:00 hod.

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.

Vřeskovická šlápota
Kulturní komise při OÚ vás zve na tradiční novoroční výšlap.
Sejdeme se 1.1.2018 ve 13:30hod před KD ve Vřeskovicích. Trasa
bude upřesněna dle počasí.

Výstup na Mount Stramchyni
SDH Borovy a starosta obce Borovy vás zve na expediční výpravu na
Mount Stramchyni, která se koná v sobotu 6. ledna 2018. Sraz na
vrcholu je ve 12hod. Občerstvení zajištěno.

Extra band revival
Taneční zábava se skupinou Extra band revival se uskuteční v pátek
12.1.2018 od 21:00hod v sále KD ve Vřeskovicích. Srdečně jste zváni.

Pozvánka na valnou hromadu SDH ve Vřeskovicích
Výbor SDH ve Vřeskovicích zve všechny členy na výroční valnou
hromadu, která se koná 13.1.2018 od 17 hod v sále kulturního domu. Po
skončení valné hromady se uskuteční tradiční posezení při harmonice.

Pozvánka na hasičský bál
SDH ve Vřeskovicích vás zve na tradiční hasičský bál, který se koná v
pátek 26.1.2018 od 20:00hod v sále KD. K tanci a poslechu hraje
skupina „SKALANKA“.

Pozvánky do Příchovic
Obec Příchovice zve na vánoční výstavu „Andělé mezi námi“.
Výstava obsahující 490 andělů je k vidění v zasedací místnosti
kulturního domu v Příchovicích ve všední dny od 8 do 15 hodin, o
víkendech a svátcích od 14 do 17 hodin a to až do 6. ledna.
Ochotnický spolek Příchovice zve na promítání nové české filmové
pohádky O kouzelném jablku režiséra Jindřicha Gregora. Pohádka se
bude promítat v Příchovicích v neděli 17. 12 od 17 hodin v kulturním
domě za účasti delegace tvůrců a herců.
Andrea Faloutová
Vydáno 12.12.2017

Příloha Vřeskováku listopad a prosinec 2017
Tvorba nového územního plánu obce Vřeskovice
V současné době probíhá tvorba nového územního plánu, tvorba je ve
fázi, kdy jsou zpracovávány připomínky dotčených orgánů a písemné
připomínky veřejnosti. Na pracovní poradě zastupitelstva se
zastupitelé domluvili, že některým připomínkám bude vyhověno.
Nejvíce připomínek veřejnosti se týkalo změny lokalit bydlení čisté
(BČ) na bydlení venkovské (BV). Jelikož se mezi občany začalo
říkat, že se na vesnici bude zakazovat chov slepic a králíků, tak
přinášíme výňatek z textové části návrhu ÚP, aby si každý mohl
udělat pohled, že se slepicemi a králíky to nesouvisí. Hlavní rozdílem
je druh a vzhled staveb.
Plochy bydlení čistého – BČ
Plochy bydlení jsou určeny pro bydlení v rodinných domech,
s možností integrace nerušících komerčních aktivit a doprovodnou
vybaveností
Hlavní využití:
- Bydlení v rodinných domech v zahradách a dalším nezbytným
zázemím (garáže, zahradní stavby)
Přípustné využití:
- Rodinné domy venkovského charakteru s integrovanými
objekty zemědělské malovýroby,
- Stavby a zařízení plnící doplňkovou funkci bydlení (garáž,
parkovací přístřešek, zahradní altán, rekreační bazén, skleník,
terasy, pergoly apod.)
- Stavby a zařízení pro chovatelství a pěstitelství
samozásobovacího charakteru
- Zařízení nerušící komerční služby živnostenského charakteru
integrovaná v rodinných domech (zejména nevýrobní – např.
maloobchod, kadeřnictví, opravna elektrospotřebičů apod.)
- Veřejné ubytování integrované do objektu RD formou
penzionu apod.

Zařízení drobné řemeslné výroby nerušící bydlení
Zařízení pro tělovýchovu a sport a dětská hřiště
Nezbytné liniové trasy a plochy technické infrastruktury
Plochy veřejných prostranství vč. plochy zeleně a ploch
místních a účelových komunikací zajišťující obsluhu
pozemků a prostupnost území
Nepřípustné využití:
-

-

-

-

Řadové (skupinové) garáže
Veškeré stavby a činnosti neslučitelné s bydlením, zejména
stavby pro výrobu a skladování, zemědělské stavby, nákladní
dopravu
Stavby a zařízení, jejichž negativní účinky na životní prostředí
překračují za hranicí pozemku limity uvedené v příslušných
předpisech nad přípustnou míru
Stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným
využitím

Podmínky prostorového uspořádání v zastavitelných plochách a
v plochách zastavěných pro nabytí účinnosti tohoto územního
plánu:
- Výstavba ve stabilizovaných i zastavitelných plochách bude
respektovat současné prostorové parametry, zejména výšku,
měřítko a kontext, okolní zástavby
- Pro plochy nízkopodlažní zástavby se stanoví:
- Maximální výšková hladina zástavby nepřesáhne 2NP –
podkroví
- Výšková hladina ostatních staveb na pozemku RD: do 5 m
nad úrovní nejnižšího místa přilehlého rostlého terénu
- Míra možného zastavění je maximálně 25%
- Minimální velikost pozemku pro izolovaný rodinný dům
600m2
- Struktura zástavby – bloková izolovaná
- Výstavba
v nových
zastavitelných
plochách
bude
organizována tak, že bude vždy navazovat na pozemky již
zastavěné

-

Pro každé 2 ha zastavitelné plochy musí bát vymezeno
alespoň 1000 m2 plochy veřejného prostranství, přičemž do
výměry veřejných prostranství se započítávají pozemní
komunikace

Podmínky prostorového uspořádání stavby ve stabilizovaném
území:
-

Maximální výšková hladina zástavby 2NP
Nová zástavba, přestavby stávající zástavby a případné
dostavby proluk budou v souladu s charakterem a strukturou
navazující zástavby

Plochy bydlení venkovského – BV
Plochy smíšené obytné venkovské jsou určeny pro venkovské
bydlení spojené se zemědělským hospodařením a pro rekreaci
s nezbytným vybavením.
Hlavní využití:
Rodinné domy venkovského charakteru s integrovanými objekty
zemědělské malovýroby, se zahradami a dalším nezbytným zázemím
(garáže, zahradní stavby)
Přípustné využití:
- Stavby a zařízení bezprostředně související s bydlením,
- Stavby a zařízení pro chovatelství a pěstitelství
samozásobovacího charakteru
- Stavby a zařízení plnící doplňkovou funkci bydlení (garáž,
parkovací přístřešek, zahradní altán, rekreační bazén, skleník,
terasy, pergoly apod.)
- Rekreační objekty – chalupy se zahradami a dalším
nezbytným zázemím (garáže, zahradní stavby)
- Nerušící komerční služby provozované v rámci objektu RD
(zejména nevýrobní – např. maloobchod, kadeřnictví,
krejčovství, opravna elektrospotřebičů apod.)
- Veřejné ubytování integrované do objektu RD formou
penzionu apod.

-

Veřejná prostranství, včetně komunikací místního významu,
pěších a cyklistických cest, veřejná zeleň, dětská hřiště,
Pozemky související dopravní a technické infrastruktury

Nepřípustné využití.
- Veškeré stavby a činnosti neslučitelné s bydlením, zejména
stavby pro výrobu a skladování, zemědělské stavby, nákladní
dopravu
- Stavby a zařízení, jejichž negativní účinky na životní prostředí
překračují za hranici pozemku limity uvedené v příslušných
předpisech nad přípustnou míru
- Stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným
využitím
Podmínky
prostorového
uspořádání
v zastavitelných
plochách a v plochách zastavěných po nabytí účinnosti tohoto
územního plánu:
-

Pro plochy rodinných domů izolovaných se stanoví:
Maximální výšková hladina zástavby 2NP
Výšková hladina ostatních staveb na pozemku RD: do 5 m
nad úrovní nejnižšího místa přilehlého rostlého terénu
Míra možného zastavění je maximálně 25%
Struktura zástavby – rostlá venkovská
Minimální velikost pozemku pro izolovaný rodinný dům
800m2

Podmínky prostorového uspořádání pro nové stavby ve
stabilizovaném území:
Maximální výšková hladina zástavby 2NP
Nová zástavba, přestavby stávající zástavby a případné dostavby
proluk budou v souladu s charakterem a strukturou navazující
zástavby.

