V Ř E S K O V Á K
prosinec 2016
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, přiblížil se
konec roku, začíná hodnocení a příprava
na další rok. Věřím, že většina z nás je
spokojena s tím, co se povedlo a že toho
nepovedeného bylo málo. V dnešní
napjaté společenské situaci si musíme
vážit každého krásného okamžiku a
snažit se dělat dobro hlavně pro své
okolí. I na úřadě se po povinnostech,
které nám ukládá zákon, snažíme svůj
čas věnovat obecním problémům a
potažmo vám občanům.
Přeji všem příjemné a veselé vánoční
svátky a v roce 2017 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

Usnesení
z 12. veřejného zasedání obecního zastupitelstva
ve Vřeskovicích,
konaného dne 7.12.2016
Obecní zastupitelstvo:
Určuje:
179. Ověřovatele zápisu – p. Ruth Václav, p. Nováková Jaroslava
180. Zapisovatele – p. Kašparová Hana
Schvaluje:
181.
Návrhovou komisi pro přípravu usnesení:
předseda: p. Faloutová Andrea
členové: p. Duchek Josef, p. Bohuslav Jiří
182. Program veřejného zasedání
183. Zadání územního plánu Vřeskovice
184.
Žádost o dotace na zhotovení územního plánu
185. Jmenování inventarizačních komisí
186. Výši stočného na rok 2017
187. Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace pro TJ a SDH
Vřeskovice
188.
Smlouvu o přípravě a TDI na akci „Výměna výplní otvorů
kulturního domu Vřeskovice“ mezi obcí Vřeskovice a ing. Václavem
Petrášem, Buková 47, 334 52 Merklín
189. Rozpočet na rok 2017
Ukládá :
190. Zastupitelstvu kompletně dořešit problematiku nepřipojených
nemovitostí na splaškovou kanalizaci do 30.3.2017
191. Zastupitelstvu řešit neprodleně zápach firmy ASAVET a.s.
v obci Vřeskovice.
Bere na vědomí:
192. Zprávu z mezidobí zasedání
193. Zprávy předsedů komisí a výborů
194. Rozpočtové opatření č. 6/2016 a č. 7/201

Odpady
Staré elektrospotřebiče (pračky, sporáky, lednice, ohřívače vody
v nerozebraném stavu apod.) do kontejneru na staré železo nepatří.
Tyto je potřeba buď rozebrat a podle druhu odpadu roztřídit, nebo
odevzdat zjara při sběru nebezpečného odpadu.

Vybírání poplatků 2016
Ve středu 25.1.2017 od 16hod se na OÚ ve Vřeskovicích budou
prodávat známky na odvoz komunálního odpadu a vybírat poplatky
ze psů.
Ceny známek za jednu popelnici na rok 2015
1x týdně 2520,-Kč
Kombinovaný 2090,-Kč
1x14dní 1670,-Kč
1x měsíčně 930,-Kč
Jednorázový 90,-Kč
Samostatně žijící občané důchodového věku a matky samoživitelky (
mající ve vlastní péči alespoň jedno dítě mladší patnácti let) mohou
uplatnit slevu 300,-Kč
Poplatky ze psů
Za prvního 50,-Kč
Za každého dalšího 100,-Kč
Restaurace U Mikeše v KD
Vánoční otevírací doba:
24.12. So zavřeno
25.12. Ne 12:00 – 14:00 18:00 – 22:00
26.12. Po 12:00 – 14:00 18:00 – 22:00
27.12.
Út zavřeno
28.12.
St 18:00 – 22:00
29.12.
Čt 18:00 – 22:00
30.12.
Pá 18:00 – 22:00
31.12.
So 12:00 – 14:00 18:00 – 24:00
1.1.2017 Ne zavřeno

Soutěž o nejkrásněji vánočně vyzdobený dům
I v letošním roce vyhlásila kulturní komise při OÚ ve Vřeskovicích
již třetí ročník soutěže o nejkrásněji vánočně vyzdobený dům, okno.
Porotou budete opět vy, občané. Hlasování bude probíhat anonymně,
vhozením lístečku se jménem nebo čp. do schránky v místním
konzumu nebo do schránky obecního úřadu na KD. Dále je možno
hlasovat na e-mailu obecniurad@vreskovice.cz. Pro první tři nejlepší
je připravena odměna.

Vánoční besídka
Letošní vánoční besídka v sobotu 10.12.2016 proběhla oproti rokům
minulým trochu netradičně. Ještě než jsme začali se soutěžemi a
nadílkou v kulturním domě, tak jsme se vydali autobusem na krátký
výlet do Příchovic. Kde jsme navštívili betlém výtvarnice a řezbářky
paní Jiřiny Andrlíkové. Nejdříve jsme si prohlédli menší betlém
v místní kapličce a poté se vydali k domku paní Andrlíkové, kde je
v zahradě umístěn velký betlém a spousta dalších řezbářských
skvostů. Děti se zajímaly o to, kolik figurek je v betlémech. Paní
odhadovala, že jich je něco okolo 160 kusů. Po té jsme se přesunuli
do kulturního domu, kde děti ještě soutěžily a na závěr besídku
ukončil nadílkou krásný anděl v podání Kačenky Beštové, za což jí
patří velké poděkování.

Adventní koncert v kostele Sv. Jana Křtitele
V neděli 11.12.2016 se konal v kostele sv. Jana Křtitele se konal
koncert ženského pěveckého sboru „CARMINA“ z Přeštic, během
kterého probíhalo natáčení zvukového záznamu. Akce se zúčastnila
téměř stovka lidí. Koncert patřil k nejlepším, které kdy zde ve
Vřeskovicích sbor zazpíval. Poděkování patří pateru T. Kowalikovi
za zapůjčení kostela.

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 24.12.2016 od 19:00 hod.

Vřeskovický Silvestr 2016
Kulturní komise při obecním úřadě, stejně jako v minulých letech,
pořádá silvestrovskou zábavu. Oslava začíná 31.12.2016 od 20hod
v sále KD ve Vřeskovicích. Večeře, obložené mísy apod. je možné si
objednat u nájemce restaurace p. Kuneše na tel. 739 229 469.
Rezervace míst je možné buď v restauraci u p. Kuneše nebo na tel.
733 619 438 – Faloutová Andrea a tel. 723 776 197- -Václav
Matoušek. K tanci a poslechu hraje taneční skupina „ŽUŽLAN Z
LUŽAN“ Srdečně jste zváni.

Novoroční šlápota
1.1.2017 od 13:30hod zveme všechny občany na novoroční pochod.
Trasa bude upřesněna dle počasí. Akci zakončíme občerstvením. Sraz
u kulturní domu.

Výstup na Stramchyni
Starosta obce Borovy vás zve na tradiční výstup na Stramchyni, který
se koná 7.1.2017, sraz účastníků je ve 12hod na vrcholu. Výprava
z Vřeskovic bude vycházet v 10:00hod od kulturního domu směrem
na Lhovice.

Extra band revival
Taneční zábava se skupinou Extra band revival se uskuteční v pátek
13.1.2017 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 14.1.2017 od 17 hod v sále kulturního domu.
Po skončení valné hromady se uskuteční tradiční posezení při
harmonice.

Novoroční turnaj ve stolním tenisu
Srdečně zvu všechny příznivce sportu na tradiční turnaj ve stolním
tenisu, který se uskuteční v sobotu 21.1.2017 od 9hod v sále KD ve
Vřeskovicích.
Registrace : muži …………..9:00hod
ženy a děti…...13:00hod

Pozvánka na hasičský bál
SDH ve Vřeskovicích vás zve na tradiční hasičský bál, který se koná
v pátek 27.1.2017 od 20:00hod v sále KD. K tanci a poslechu hraje
skupina „kapela p. Žákovce“.

Pozvánka na myslivecký bál
Myslivecké sdružení zve všechny občany na myslivecký bál, který se
koná 18.2.2017 od 20hod v sále KD ve Vřeskovicích. K tanci a
poslechu hraje kapela „SKALANKA“

Pozvánka na dětský maškarní bál
Kulturní komise při OÚ pořádá dne 4.3. 2017 od 14:hod tradiční
dětský maškarní bál. K tanci a poslechu hraje skupina „Asfalt“. Pro
děti jsou připraveny soutěže a bohatá tombola. Srdečně jste zváni.

Pozvánka na tradiční maškarní ŠIBŘINKY
TJ Vřeskovice pořádá v sobotu 4.3. 2017 od 20:00 hod maškarní
„ŠIBŘINKY“. K tanci a poslechu hraje kapela „SKALANKA“.
Srdečně jste zváni.
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