V Ř E S K O V Á K
Leden 2020
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, v úvodu bych
vám rád popřál mnoho zdraví a štěstí
v novém roce. V letošním roce nás čeká
celá řada akcí a to nyní začínající stavba
komunikace na Dědinkách. Chystáme
rekonstrukci toalet a chodby v KD,
rekonstrukci veřejného osvětlení v rámci
přeložky vedení po obci do země a
v neposlední řadě i přípravu projektu na
vodovodní síť po obci. Tady mohu
prozradit to, že vody v průzkumném vrtu
bude dostatek a její kvalita umožní vrt
plnohodnotně využít pro zásobování celé
obce. V oblasti kultury je to pak příprava
Setkání rodáků.
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 8. veřejného zasedání obecního zastupitelstva
ve Vřeskovicích, konaného dne 19.12.2019
Obecní zastupitelstvo:
Určuje:
112.
113.

Ověřovatele zápisu – p. Ruth Václav, p. Hodan Michal
Zapisovatele – p. Kašparová Hana

Schvaluje:
114.
Návrhovou komisi pro přípravu usnesení:
předseda: p. Faloutová Andrea
členové: p. Duchek Josef, p. Bohuslav Jiří
115.
Program veřejného zasedání
116.
Smlouvu o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR
117.
Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytování služeb od ZKS a.s
118.
Smlouvu o sběru a likvidaci olejů a tuků s firmou
TRAFIN OIL, a.s.
119.
Smlouvu o zapojení obce Vřeskovice do projektu
„Zelená obec“
120.
Poplatek za odvoz komunálního odpadu
121.
Příspěvek ve výši 40.000,- Kč SDH Vřeskovice na r. 2020
122.
Příspěvek ve výši 10.000,- Kč TJ Vřeskovice na r. 2019
123.
Rozpočtové opatření č. 11 na rok 2019
Bere na vědomí :
124.
Zprávy předsedů výborů
125.
Rozpočtové opatření č. 10 na rok 2019

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Obecní úřad ve Vřeskovicích zve všechny občany na veřejné
zasedání obecního zastupitelstva, které se koná v úterý 28.1.2020 od
19:00 hodin v KD.
Program:
l) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Zpráva z mezidobí zasedání
3) Zprávy předsedů výborů
4) Smlouva na pronájem restaurace a bytu v KD
5) Žádost o dotaci z PSOV na veřejné osvětlení
7) Rozprava
8) Usnesení a jeho schválení
9) Závěr

Likvidace odpadů
Po nalezení televize vedle koše na odpočívce u lip v místě bývalé
skládky, musím připomenout několik věcí. Do kontejnerů vhazujte
skutečně jen to, co tam patří. V brzké době naleznete v ohradě
s kontejnery na tříděný odpad popelnici na jedlý olej a tuky
z domácnosti. Olej a tuk lijte do PET lahví a uzavřené lahve pak
házejte do označené popelnice. V žádném případě olej a tuky
nevlévejte do odpadu !!! Způsobíte tím problém jak sobě, tak
v čistírně odpadních vod. Na elektrospotřebiče je přistavena rovněž
nádoba a to rovněž v prostoru popelnic v ohradě. Je zelené barvy a na
ní jsou vyobrazeny materiály, které lze do této nádoby vhazovat.
Jedná se o malé elektrospotřebiče, baterie, mobilní telefony, zářivky
a podobně. Velké elektrospotřebiče by byly shromažďovány na dvoře
Kampeličky a odvezeny po dohodě s určenou firmou.
Třídit odpady má smysl a v následujících letech značně ovlivní cenu
skládkovného a následně cenu za vývoz popelnic.
Horní kontejner na bioodpad byl zatím odvezen a to z důvodu
skládky materiálu pro stavbu komunikace na Dědinkách.
Prosím o dodržování pořádku u sběrných nádob a kontejnerů .

Čipování psů
Čipování psů bude provádět Mvdr. Zdvořák ve středu 22.1.2020 od
18hod u kulturního domu ve Vřeskovicích.

Známky na popelnice a poplatky ze psů
Známky se budou prodávat a poplatky ze psů se budou vybírat na
obecním úřadě v pondělí 27.1.2020 od 16:00 do 18:00
Ceník známek na popelnice na rok 2020
Vývoz:
1x týdně 2700,-Kč
kombinovaný 2300,-Kč
1x 14dní 1800,-Kč
1x měsíčně 1000,-Kč
jednorázový svoz 100,-Kč
Slevu ve výši 300,-Kč mohou uplatnit samostatně žijící občané
důchodového věku a matky samoživitelky ( mající ve vlastní péči
alespoň jedno dítě mladší 15ti let)
Poplatky ze psů za prvního 50,-Kč a za každého dalšího 100,-Kč

Kominík v obci
Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě nebo na e-mailu:
obecniurad@vreskovice.cz. Termín bude upřesněn.

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
6.3.2020.

Vánoční besídka
V neděli 15.12.2019 se konala v sále KD vánoční besídka. Akce se
zúčastnilo více než 70lidí. Pro děti byly připraveny soutěže o ceny.

Betlémské světlo ve Vřeskovicích
V loňském roce prvně dovezly naše místní skautky do obce
Betlémské světýlko, které rozdávali příchozím u stromku na návsi.
Bylo nám potěšením, že si do Vřeskovic přijeli připálit i občané
z okolních obcí. Chtěla bych poděkovat Elišce Podhajské, Markét
Šteiningerové a Anet Faloutové za zorganizování krásné předvánoční
akce.

Novoroční přípitek na odpočívce v „Akátí“
Nový rok jsme přivítali společným přípitkem u odpočívky na
Lhovice. Této akce se zúčastnila celá řada občanů obce i s dětmi a
svými hosty. Nový rok jsme tak přivítali krásným výhledem na
ohňostroji rozzářené nebe. Letošní nultý ročník byl velice zdařilý a
těšíme se na další ročníky.

Vřeskovická šlápota
Na Nový rok již tradičně vyrazila početná skupina občanů na
novoroční šlápotu. Trasa pro pěší vedla přes Vlčí jámu do Roupova,
kde nás čekalo před náročnou cestou zpět do Vřeskovic občerstvení.
Trasa pro nejmenší turisty vedla na vřeskovický lom. Všem
děkujeme za účast.

Novoroční turnaj ve stolním tenisu
V sobotu 4.1.2020 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 18 mužů, 3 děti a 6 žen. Všem soutěžícím i
divákům děkujeme za účast.

Tříkrálová sbírka 2020
I v letošním roce v obci probíhala tříkrálová sbírka. Ve Vřeskovicích
bylo vybráno celkem 9 760,-Kč. Koledníkům a všem co přispěli,
patří velké poděkování.

Pozvánka na hasičský bál
SDH ve Vřeskovicích vás zve na tradiční hasičský bál, který se koná v
pátek 31.1.2020 od 20:00hod v sále KD. K tanci a poslechu hraje kapela
SKALANKA.

Extra band revival
Taneční zábava se skupinou Extra band revival se uskuteční v sobotu
29.2.2020 od 21:00hod v sále KD ve Vřeskovicích. Srdečně jste zváni.

Pozvánka na tradiční maškarní ŠIBŘINKY
TJ Vřeskovice pořádá v sobotu 7.3.2020 od 20:00h maškarní
„ŠIBŘINKY“. K tanci a poslechu hraje kapela p.Žákovce. Srdečně
jste zváni.

Dobrý den, milí občané naší vsi Vřeskovice,
obracím se na Vás všechny s prosbou o pomoc.
V pondělí 13. 1. 2020 jsem přijela asi v 17.50 hod. autobusem
z Klatov a řidič mě ochotně „vysadil“ u naší autobusové garáže.
Bohužel jsem nesla těžký nákup pořízený současně v Penny, Lidlu a
Jysku v KT. Maxitaška obsahovala převážně potraviny ale i pár věcí
z Jysku.
Usoudila jsem, že bude nejlepší tašku uschovat ve tmě ve stínu
garáže východním směrem a nenapadlo mě v této situaci využít
pomoci s úschovou u mých přátel Baxových. Ve své naivitě jsem
VĚŘILA, že se tašky nikdo nevšimne. Bohužel jsem ještě vlékla i
žehlicí prkno, které mi asi třikrát spadlo, než jsem celý nákup
dovlékla do „bezpečné“ tmy. Nejbližší bydlící možná slyšeli, jak u
garáže ještě ve světle někdo s něčím „rachotí“. Asi za půl hodiny
jsem přijela pro tašku s nákupem s kárkou, ale taška byla pryč !!! Až
nyní jsem si teprve uvědomila, že světlo projíždějících aut okamžitě
mou tašku odhalilo. Následujícího dne jsem ještě doufala, že
případný nálezce odevzdá objemnou tašku na obecní úřad. Ovšem
ukázalo se, že můj „STOLEČEK PROSTŘI SE“ někomu skvěle
posloužil. Mohl to být i cizí občan !!!
Pokud má nálezce alespoň nějaké svědomí a potraviny spotřeboval,
je mu to přáno. Ale měla bych obrovskou prosbu. Ve zmíněné
ztracené (odcizené) tašce byla i moje oblíbená šedá šála s bílými
puntíky a hlavně nově zakoupená lampička a svíčka na hřbitov pro
mého před dvěma roky zemřelého tatínka. Prosím případného
nálezce, aby byl tak laskavý a vrátil na adresu Vřeskovice 90 v ulici
pod sportovním areálem alespoň TYTO ŽÁDANÉ VĚCI. Je možné
je položit zcela anonymně v noci v hodně pozdním čase na chodník
za otevřená vrátka našeho domu. Velice doufám a věřím v DOBRO
a i ve SVĚDOMÍ nálezce, protože „BOŽÍ MLÝNY OPRAVDU
MELOU“ DŘÍVE NEBO POZDĚJI. Budu velice vděčná, pokud
nálezce mou prosbu vyslyší a splní mé vroucí přání.
Stále ještě doufám a věřím. Všem občanům děkuji za přečtení mé
prosby a omlouvám se, pokud jsem se někoho případně dotkla.
Za „blbost“ se bohužel platí. To je můj problém.
Elena Adámková – Mészárosová

Pozvánka na dětský maškarní karneval
Kulturní komise při OÚ Vřeskovice pořádá v neděli 8.3.2020 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 oslavu MDŽ
V sobotu 14.3. 2020 od 16hod se bude konat oslava MDŽ. K tanci a
poslechu hraje p. Brada s pí Kriegerovou. Tato akce nahradí pro
letošní rok květnovou oslavu Dne matek. Zveme všechny ženy i
muže.

Za obec čistější jako součást Ukliďme Česko 2020
Blíží se pravidelný úklid, který pod názvem Za obec čistější, probíhá
tradičně v dubnu. Letos se sejdeme v sobotu 4. 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.
Ve Vřeskovicích, 15. 1. 2020

Andrea Faloutová

