V Ř E S K O V Á K
prosinec 2015
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, v uplynulém
roce se nám podařilo nejen účelně
investovat do obecního majetku, ale i
dvě větší akce, historicky 1.Workcamp a
tradiční setkání rodáků.
V současné době je schválen
rozpočet na rok 2016 a již se pracuje na
některých přípravách, tak aby byl
rozpočet
naplněn.
Vládou
je
připravována další změna zákona o
odpadech, tak věřím, že se včas podaří
vytvořit ten správný systém, který by
velikosti naší obce vyhovoval.
Chci poděkovat všem, kteří se podíleli
na údržbě a zvelebování obecního
majetku, ale i soukromého, který je
součástí vzhledu obce.
Přeji vám všem krásné a poklidné
prožití vánočních svátků a mnoho štěstí,
zdraví a úspěchů v novém roce.
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 a fax: 376 393 379
e-mail: obecniurad@vreskovice.cz
http: www.vreskovice.cz

Usnesení
ze 7. veřejného zasedání obecního zastupitelstva ve
Vřeskovicích,
konaného dne 16.12.2015
Obecní zastupitelstvo:
Určuje:
102. Ověřovatele zápisu – p. Hodan, p. Kypetová
103. Zapisovatele – p. Kašparová Hana
Schvaluje:
104.
Návrhovou komisi pro přípravu usnesení:
předseda: p. Faloutová Andrea
členové: p. Duchek Josef, p. Krotký Jan
105. Program veřejného zasedání
106. Rozpočtové opatření č. 6/15
107. Výši stočného na rok 2016
108. Smlouvu na byt v KD
109. Podání žádosti o dotace na knihovnu
110. Veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace TJ Vřeskovice
111. Veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace SDH
Vřeskovice
112. Rozpočet na r. 2016
113. Darovací smlouvu mezi kamenictvím TOLEDO, Hřbitovní
2480, 339 01 Klatovy a
obcí Vřeskovice na přijetí daru vývěsní skříňky na hřbitově.
Rozhoduje:
114. O zákazu kouření v budově kulturního domu
115. O nepřijetí nabídky na převzetí kostela od Plzeňského
biskupství na základě
zpochybnění vlastnictví pozemků
Ukládá:
116. P. Václavu Matouškovi písemně oslovit odbor výstavby
v Klatovech ohledně
kolaudace rodinných domů a výstavby komunikace v lokalitě
„Dědinky“
Bere na vědomí:
117. Zprávu z mezidobí zasedání
118. Zprávy předsedů komisí a výborů

Kotlíkové dotace
Bezplatné semináře pro občany
Krajský úřad Plzeňského kraje ve spolupráci se Státním fondem
životního prostředí ČR a s ORP v Plzeňském kraji připravil pro
občany informační semináře ke kotlíkovým dotacím.
Program semináře:
1. základní podmínky připravovaného dotačního titulu "Pořízení
ekologického vytápění v domácnostech I/1"
2. založení uživatelského účtu v aplikaci eDotace, který bude pro
podání žádosti nezbytný, a podání žádosti
V rámci tohoto semináře budou poskytnuty i základní informace k
programu "Nová zelená úsporám".Zájemci se mohou na seminář
dostavit bez předchozího přihlašování. Seminář je bezplatný.
14.1.2016 Přeštice, Kulturní a komunitní centrum, Masarykovo
náměstí 311, 16:00 - 18:30

Vývoz popelnic na přelomu roku
Popelnice se budou vyvážet dle harmonogramu každý čtvrtek ( 24.12.
a 31.12. ) Popelnice s vývozem 1 x 14 dní se budou vyvážet ve
čtvrtek 24.12., 7.1. a 14.1., pak už normálně každý sudý týden.

Soutěž o nejkrásněji vánočně vyzdobený dům
I v letošním roce vyhlásila kulturní komise při OÚ ve Vřeskovicích
druhý ročník soutěže o nejkrásněji vánočně vyzdobený dům, okno.
Porotou budete 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. Hlasovat můžete do 6.1.2016. V letošním
roce můžete hlasovat i pro novostavbu rodinného domu p. Lukáše
Hodana směrem na Roupov.

Rozsvícení vánočního stromu
V neděli 29.11.2015 se konalo na návsi u rybníka rozsvícení
vánočního stromku, kterého se zúčastnilo přes 100 lidí. O kulturní
vystoupení se postaraly místní děti. Jen nepříznivé počasí a silný vítr
nám trochu nadělaly vrásky na čele. Aby mohl kulturní program
proběhnout, bylo nutné vytvořit nějaké provizorní zastřešené pódium.
Této výzvy se nezalekli místní muži a z toho co se v obci našlo
během dvou hodin vytvořili pódium, které ustálo i nápory silného
větru. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu
celé akce.

Vánoční besídka
V sobou 12.12.2015 se uskutečnila vánoční besídka, které se
zúčastnilo 18 našich nejmenších a 35 dospělých. Děti si změřily síly
v různých výtvarných a sportovních soutěžích, za které byly
odměněny. I v letošním roce si upletly a upekly vánočky z výborného
těsta Štěpánky Chmelířové, za což jí patří velké poděkování.

Zájezd do adventní Vídně
V neděli 13.12.2015 se uskutečnil jednodenní zájezd do adventní
Vídně, kterého se z naší obce zúčastnilo 62 lidí. Po příjezdu do Vídně
začínala naše prohlídka u Hundertwasserovu domu, odtud jsme už
přejížděli do samotného centra Vídně. Ještě autobusem jsme projeli
Ring, což je nejdelší ulice ve Vídni, která měří 5 400m. Během cesty
nám průvodce p. Úlovec ukázal všechny památky a poté jsme už
vystoupili u památníku Marie Terezie a navštívili místní vánoční
trhy. Další naše cesta vedla na prohlídku Vídeňské opery, kde jsme se
dostali i do zákulisí. Po té jsme prošli nasvícené centrum a vydali se
na poslední místo našeho putování a tím byl zámek Schönbrunn a
vánoční trhy na nádvoří. Chtěla bych poděkovat panu Úlovcovi s CK
Přeštice tour za průvodcování a poutavý výklad.

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 24.12.2015 od 19:00 hod.

Vřeskovický Silvestr 2015
Kulturní komise při obecním úřadě, stejně jako v minulých letech,
pořádá silvestrovskou zábavu. Oslava začíná 31.12.2015 od 20hod
v sále KD ve Vřeskovicích. Večeře, obložené mísy apod. je možné si
objednat u nájemce restaurace p. Kuneše na tel. 720 177 999. K tanci
a poslechu hraje taneční skupina „SPIRÁLA“ Srdečně jste zváni.

Novoroční šlápota
1.1.2016 od 13:30hod zveme všechny občany na novoroční pochod.
Trasa bude upřesněna dle počasí. Akci zakončíme tradičně v bistru u
pana Stojanoviče v Roupově.

Novoroční turnaj ve stolním tenisu
Srdečně zvu všechny příznivce sportu na tradiční turnaj ve stolním
tenisu, který se uskuteční v sobotu 2.1.2016 od 9hod v sále KD ve
Vřeskovicích.
Registrace : muži …………..9:00hod
ženy a děti…...13:00hod

Pozvánka na valnou hromadu SDH ve Vřeskovicích
Výbor SDH ve Vřeskovicích zve všechny členy na výroční valnou
hromadu, která se koná 16.1.2015 od 17 hod v sále kulturního domu.
Po skončení valné hromady se uskuteční tradiční posezení při
harmonice.

Extra band revival
Taneční zábava se skupinou Extra band revival se uskuteční v pátek
22.1.2016 od 21:00hod v sále KD ve Vřeskovicích. Srdečně jste
zváni.

Pozvánka na hasičský bál
SDH ve Vřeskovicích vás zve na tradiční hasičský bál, který se koná
v pátek 29.1.2016 od 20:00hod v sále KD. K tanci a poslechu hraje
skupina „SKALANKA“
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