V Ř E S K O V Á K
leden a únor 2018
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, letošní rok
bude pro zastupitelstvo hodně náročný,
kromě běžného provozu obce, jsou před
námi tyto akce: dokončení nového
územního plánu, vybudování komunikace
Na Dědinkách, opravy komunikací do
Mstic a komunikace kolem plynové
stanice u kostela, zajistit součinnost
výstavby veřejného osvětlení a obecního
rozhlasu se stavbou ČEZ Distribuce a.s.,
při které bude ve velké časti obce
ukládáno el. vedení do země, poptat a
případně realizovat opravu schodiště do
kulturního domu a v neposlední řadě
připravit volby do zastupitelstva.
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
ze 17. veřejného zasedání obecního zastupitelstva
ve Vřeskovicích,
konaného dne 18.12.2017
Obecní zastupitelstvo:
Určuje:
240. Ověřovatele zápisu – p. Bláha Václav, p. Hodan Michal
241. Zapisovatele – p. Kašparová Hana
Schvaluje:
242.
Návrhovou komisi pro přípravu usnesení:
předseda: p. Faloutová Andrea
členové: p. Duchek Josef, p. Bohuslav Jiří
243. Program veřejného zasedání
244.
Rozpočtové opatření č. 7/2017
245. Dodatek č. 2 smlouvy o vytvoření společného školského
obvodu spádové školy mezi městem Švihov a obcí Vřeskovice
246. Dodatek č. 1 k OZV č. 3/2016 o poplatku za komunální
odpad
247. Výši stočného na rok 2018
248. Jmenování inventarizačních komisí
249. Návrh rozpočtu na rok 2018
250. Veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace pro TJ
Vřeskovice
251. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi obcí
Vřeskovice a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s., Olšanská
2681/6, 130 00 Praha 3
252. Veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace pro SDH
Vřeskovice
Bere na vědomí:
253. Zprávu z mezidobí zasedání
254. Zprávy předsedů komisí a výborů
255. Rozpočtové opatření č. 5/17 a č. 6/17

Pozvánka na 18. veřejné zasedání
Další veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat ve
středu 14.3.2018 od 18:30h v restauraci KD

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.

Objednávka sadbových brambor
Tak jako v minulých letech, bude pí Hana Kašparová zajišťovat na
obecním úřadě objednávky sadbových brambor od Ing.Jarošíka.
Zájemci hlaste se na obecním úřadě nebo na tel.čísle 376 393 379 do
6.3.2018. V nabídce jsou tyto odrůdy:
Velmi rané: Anuschka, Bellarosa, Colette,
Rané: Belana, Marabel
Polorané: Antonia, Laura

Pobíhání psů v obci
Na základě přibývajících stížností na pobíhání psů (psa) v obci bylo
jednáno s právníkem obce, jakým způsobem má obecní úřad
postupovat. Již v minulosti byly sepsány dvě petice a odeslány na
MěÚ Klatovy, k projednání přestupků majitelů volně pobíhajících
psů. Obecní úřad nemá jinou možnost, než toto podstoupit do Klatov.
K žádosti o projednání přestupku musí být doloženy tyto informace:
majitel psa, datum, čas a místo, kde se pes pohyboval, v lepším
případě informace doplněné fotografiemi. Z tohoto důvodu žádáme
občany, aby tyto informace sdělovali na obecním úřadě, posílali na email: obecniurad@vreskovice.cz nebo na tel.č.: 723 776 197.
Sestavený časový harmonogram a věřím, že i fotografie, budou pak
hromadě odeslány na MěÚ Klatovy.

Kominík v obci
V pátek 23.2.2018 budou v obci prováděny kominické práce, zájemci
se mohou hlásit na obecním úřadě nebo na e-mailu:
obecniurad@vreskovice.cz.

Tříkrálová sbírka ve Vřeskovicích
I v letošním roce v obci probíhala tříkrálová sbírka. Ve Vřeskovicích
bylo vybráno celkem 7 077,-Kč. Koledníkům a všem co přispěli,
patří velké poděkování

Silvestrovský turnaj ve stolním tenisu
V sobotu 30.12.2017 pořádala kulturní komise při OÚ tradiční turnaj
ve stolním tenisu. Turnaj proběhl s hojnou účastí. Zastoupeny byly
kategorie jak mužů a dětí, tak i po mnoha letech kategorie žen.
Turnaje se zúčastnilo 12 mužů, 10 dětí a 3 ženy. Děti byly rozděleny
do dvou kategorií na mladší a starší. Všem soutěžícím i divákům
děkujeme za účast.

Vřeskovická šlápota
Na Nový rok již tradičně vyrazila početná skupina občanů na
novoroční šlápotu. Trasa pro pěší vedla přes Vlčí jámu a pro ostatní
s kočárky po silnici do Roupova, kde nás čekalo před náročnou
cestou zpět do Vřeskovic občerstvení.

Extra band revival
První taneční zábavou v letošním roce byla zábava se skupinou Extra
band revival. Akci navštívilo přes 170 účastníků.

Poděkování výboru SDH
Výbor SDH Vřeskovice děkuje všem, kteří přispěli do tomboly při
hasičském bále věcnými dary nebo přispěli finanční částkou.

Pozvánka na dětský maškarní karneval
Kulturní komise při OÚ Vřeskovice pořádá v sobotu 3.3.2018 od
14:00h 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 3.3.2018 od 20:00h maškarní
„ŠIBŘINKY“. K tanci a poslechu hraje kapela p.Žákovce. Srdečně
jste zváni.

Za obec čistější jako součást Ukliďme Česko 2018
Blíží se pravidelný úklid, který pod názvem Za obec čistější, probíhá
tradičně v dubnu. Letos se sejdeme v sobotu 7. dubna ve 14:00h
před kulturním domem. Za rok se opět kolem silnic v
katastru objevilo něco PET lahví, papírů, kelímků, obalů. Z velké
části jde určitě o odpad od nemístních obyvatel, ale ti už si pro něj
nepřijedou. I letos jsme se přihlásili, do celostátní organizované akce
Ukliďme Česko.
Organizátoři, spolek Ukliďme Česko z.s., slibují zaslání
propagačního balíčku, třeba nějaký přijde, jisté však je opékání buřtů
na závěr celého úklidu, které zajistí obecní úřad.

Beseda o Tibetu
V úterý 10.4.2018 od 18:30h proběhne v restauraci KD cestovatelská
beseda, tentokrát navštívíme Tibet. Přijďte si poslechnout zajímavé
vyprávění.

Repríza divadelní hry „ZÁSKOK“
Kulturní komise při OÚ ve Vřeskovicích vás zve na divadelní hru
„Záskok“, kterou zahrají vřeskovičtí ochotníci v pátek 20.4.2018 od
18:30h v sále kulturního domu ve Vřeskovicích. Srdečně jste zváni.

Pozvánka na oslavu svátku Dne Matek
Letošní oslava svátku Dne matek se bude konat v sobotu 12.5.2018
od 16:00h v sále KD ve Vřeskovicích. Po první hodině, která je
věnována všem ženám, jsou zváni také muži. K tanci a poslechu bude
hrát stejně jako v loňském roce p. Brada s pí Kriegerovou.

Vřeskovičtí ochotníci v Lužanech
Vřeskovičtí ochotníci přijali pozvání si zahrát divadelní hru
„ Záskok“ při příležitosti 100 let ochotnického divadla v Lužanech.
Představení se koná v sobotu 19.5.2018 v sále kulturního domu
v Lužanech. Čas bude upřesněn. Přijďte podpořit místní divadelníky i
do Lužan, srdečně jste zváni.

Andrea Faloutová
Vydáno 18.2.2018

