V Ř E S K O V Á K
listopad 2014
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, vrcholí příprava
rozpočtu na rok 2015, schválen by měl
být na veřejném zasedání 22.12.2014.
Investičních akcí příliš nelze uskutečnit
z důvodu zadlužení obce, ale přesto si
myslím, že se nám něco podaří
vybudovat.
Noví členové zastupitelstva se pomalu
seznamují s činností na úřadě a hlavně
se začali aktivně podílet svými názory a
návrhy.
I letos jsme se „poprali“ s údržbou
zeleně v obci, chtěl bych poděkovat těm,
kteří se podíleli na této činnosti a hlavně
občanům, kteří si udržují pořádek v okolí
svých nemovitostí.
Chtěl bych požádat občany, pokud
zjistíte, že nesvítí světlo veř. osvětlení,
oznamte to na obecní úřad.
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
z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva ve
Vřeskovicích,
konaného dne 3.11.2014
Obecní zastupitelstvo:
Určuje:
1.
ověřovatele zápisu – p. Kypetová Jaroslava, p. Nováková
Jaroslava
2.
zapisovatele – p. Kašparová Hana
Schvaluje:
3.
návrhovou komisi pro přípravu usnesení:
předseda: p. Faloutová Andrea
členové: p. Duchek Josef, p. Krotký Jan
4.
žádný člen obecního zastupitelstva nebude pro výkon funkce
dlouhodobě uvolněn
5.
program veřejného zasedání
6.
volbu dvou místostarostů
7.
způsob volby starosty a místostarostů tajným hlasováním
8.
zřízení komisí při obecním úřadu
9.
smlouvu o zřízení služebnosti na pozemku parc. č. 43/6,
v k.ú. Vřeskovice, mezi obcí Vřeskovice a p. Babkou Vladislavem,
Vřeskovice čp. 50
10.
smlouvu o zřízení služebnosti na pozemku parc. č. 21, v k.ú.
Vřeskovice, mezi obcí Vřeskovice a p. Zubem Karlem,
Vřeskovice čp. 12
11.
smlouvu o zřízení služebnosti na pozemku parc. č. 150, v k.ú.
Vřeskovice, mezi obcí Vřeskovice a p. Lehockým Ladislavem,
Vřeskovice čp.15
12.
smlouvu o zřízení služebnosti na pozemcích parc. č. 146/1 a
147/1, v k.ú. Vřeskovice, mezi obcí Vřeskovice a ing. Vitanovským
Václavem, Zahradní 394, Švihov
13.
smlouvu o zřízení služebnosti na pozemku parc. č. 147/2,
v k.ú. Vřeskovice, mezi obcí Vřeskovice a p. Bělem Josefem,
Palackého 1118, Přeštice

14.
smlouvu o zřízení služebnosti na pozemku parc. č. 34/1,
v k.ú. Vřeskovice, mezi obcí Vřeskovice a Tělovýchovnou jednotou
Vřeskovice, Vřeskovice čp. 118
15.
smlouvu o zřízení služebnosti na pozemku parc. č. 36/1,
v k.ú. Vřeskovice, mezi obcí Vřeskovice a Římskokatolickou farností
Švihov, Komenského 92, Švihov
16.
smlouvu o zřízení služebnosti na pozemcích parc. č. 1593/1,
1597/1, 1597/3 a 1629/1, v k.ú. Vřeskovice, mezi obcí Vřeskovice a
Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, Škroupova 1760/18,
Plzeň – Jižní Předměstí
Volí :
17.
starostu obce – p. Matoušek Václav
18.
místostarosty obce – p. Bláha Václav, p. Faloutová Andrea
19.
předsedu finančního výboru – p. Kypetová Jaroslava
20.
předsedu kontrolního výboru – p. Nováková Jaroslava
21.
členy finančního výboru – ing. Kadlec Martin, ing. Falout
Josef
22.
členy kontrolního výboru – p. Bezděková Barbora, p.
Duchek Josef
23.
předsedu komise místního hospodářství – p. Hodan Michal
24.
předsedu komise odpadového hospodářství a správy budov
– p. Bláha Václav
25.
předsedu komise lesního hospodářství – p. Ruth Václav
26.
předsedu komise kultury a sportu – p. Faloutová Andrea
Rozhoduje:
27.
o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů obecního
zastupitelstva
starosta – 9.000,- Kč
místostarosta – 6.000,- Kč (byli zvoleni dva místostarostové,
3.000,- Kč pro každého)
předsedové výborů a komisí – 1.000,- Kč

Čištění kanalizace
V měsíci listopadu bude v obci prováděno čištění a monitorování
původní kanalizace. Tyto práce mají několik důvodů. Kanalizace se
nečistila od jejího postupného vybudování v 70. až 90.letech.
Následný monitoring ukáže v jakém je stavu, zda nebyla poškozena
při výstavbě splaškové kanalizace a ukáže všechny přípojky. Tímto
bych chtěl upozornit, že původní kanalizace se od července 2014
stala dešťovou kanalizací a nesmí se do ní vypouštět jiné vody než
dešťové. Po vyhodnocení monitoringu budou majitelé nemovitostí, u
kterých budou zjištěny nedostatky, firmou osloveni k jejich
odstranění. Výše pokuty pro fyzické osoby za přestupky dle zákona
274/2001 (zákona o vodovodech a kanalizacích) jsou až do 50.000,Kč.
Šachty na původní kanalizaci, které byly uzavřeny, ať již z důvodu
zápachu nebo jiného, budou postupně osazeny kanalizačními
vpustěmi, aby měly funkci pro odvádění dešťové vody. Monitoring
přesně najde, kde se nacházejí.
Václav Matoušek

Naháňka na černou zvěř
Myslivecké sdružení oznamuje občanům, že v sobotu 20.12.2014
bude probíhat v lokalitě Stříbrnice a Vlčí jáma naháňka na černou
zvěř. Z důvodu bezpečnosti, prosím, minimalizujte tento den pohyb
po lese v této lokalitě.

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.

Soutěž o nejkrásněji vánočně vyzdobený dům
Vzhledem k blížícímu se adventu vyhlásila kulturní komise při OÚ
ve Vřeskovicích soutěž 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.

Nacvičování doprovodného programu k rozsvícení
vánočního stromku
Kdo z dětí má zájem se podílet na nácviku doprovodného programu
při rozsvícení vánočního stromku, prosím, ozvěte se paní Janě
Kadlecové na tel.č. 604 666 945. Zkouška pravděpodobně proběhne
po domluvě s paní Kadlecovou během soboty 29.11.2014.

Pozvánka na rozsvícení vánočního stromu
V neděli 30.11.2014 od 17hod se uskuteční na návsi u hasičské
zbrojnice slavnostní rozsvícení vánočního stromu . Teplé občerstvení
a překvapení pod stromečkem pro děti bude zajištěno. Srdečně vás
zveme.

Pozvánka na Mikulášskou besídku
V sobou 6.12.2014 od 16hod se uskuteční v sále KD mikulášská
besídka. Pro děti budou připraveny soutěže se spoustou odměn a
možná přijde i Mikuláš. Zveme všechny děti i dospělé.

Adventní koncert v kostele sv. Jana Křtitele ve
Vřeskovicích
Kulturní komise při obecním úřadě pořádá dne 14.12.2014 od
17:00hod v kostele sv.Jana Křtitele ve Vřeskovicích adventní koncert
ženského pěveckého sboru „Carmina“. Srdečně jste zváni. Vstupné
dobrovolné.
Nyní pár slov na představení sboru:
Ženský pěvecký sbor Carmina byl založen v roce 1989 při
Kulturním zařízení v Přešticích. Carmina je členem Unie českých
pěveckých sborů .V současné době funguje jako občanské sdružení.
Svoji činnost zajišťuje sbor z vlastních zdrojů složených z
členských příspěvků, ze zdrojů získaných z provedených koncertů, za
finančního přispění města Přeštice a ostatních sponzorů. Carmina má
přibližně 30 členek různého věku od studentek po zkušené zpěvačky.
Všechny zpěvačky jsou amatérky, zpívají pro radost sobě i jiným.V
repertoáru sboru jsou písně duchovní i světské, umělé i lidové,
spirituály, úpravy populárních písní, folk i country. Poctou pro
Carminu se stalo věnování skladby „Zapomenutá“ skladatelem,
profesorem Jaromírem Bažantem . Sbor se zúčastňuje festivalů a
soutěží doma i v zahraničí, kde se na soutěžích umístil ve zlatém a
stříbrném pásmu mezi nejlepšími sbory.
V roce 2009 nabídla Carmině spolupráci country skupina Rangers Plavci, zúčastnili se nahrávání DVD a CD, dále pak i televizního
natáčení v divadle Hybernia a několika dalších koncertů.
Pěvecký sbor vydal v roce 2009 své již třetí profilové CD.
Carmina pořádá samostatné koncerty, výměnné zájezdy .V roce 2008
se jim podařilo uspořádat v Přešticích festival pěveckých sborů
západočeského kraje.
Sbor Carmina působí v Plzeňském kraji a rády vyrazí i mimo kraj
nebo do zahraničí. Zpívali ve Francii, Italii, Španělsku, Slovinsku,
Německu a Slovensku.
více na: http://carmina.webnode.cz/

Vánoční turnaj ve stolním tenisu
Srdečně zvu všechny příznivce sportu na tradiční vánoční turnaj ve
stolním tenisu, který se uskuteční dne 27.12.2014 od 9hod v sále KD
ve Vřeskovicích.
Registrace : muži …………..9:00hod
ženy a děti…...13:00hod

Vřeskovický Silvestr 2014
Kulturní komise při obecním úřadě, stejně jako v minulých letech,
pořádá silvestrovskou zábavu. Oslava začíná 31.12.2014 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 skupina „ŽUŽLAN Z LUŽAN“a jako předkapela se
představí stropčická kapela KUP – RUM se zpěvákem Vojtou
Berkou. Srdečně jste zváni.

Novoroční šlápota
1.1.2015 od 13:30hod zveme všechny občany na novoroční pochod.
Trasa bude upřesněna dle počasí. Akci zakončíme tradičně v bistru u
pana Stojanoviče v Roupově.

Pozvánka na valnou hromadu SDH Vřeskovice
Výbor SDH Vřeskovice zve všechny své členy na výroční valnou
hromadu SDH Vřeskovice, která se koná v sobotu 10.1.2015 od
17hodin v sále kulturního domu ve Vřeskovicích. Nejdůležitějším
bodem programu bude volba nového výboru SDH Vřeskovice. Po
skončení valné hromady se uskuteční tradiční posezení
s občerstvením při harmonice.
Andrea Faloutová

Vánoční speciál
Připravte si odlišná vosí hnízda, než jaká znáte; vyzkoušejte
kokosová vosí hnízda. Chutnají výborně a bude to jistě zajímavá
změna. Recept je velmi snadný, proto ho určitě zvládnete. Bílá
hnízda se připravují se Salkem, které se předem nevaří. Cukroví
můžeme naplnit například karamelovým krémem, který se naopak
připravuje z vařeného Salka.
Ingredience:
300g strouhaného kokosu, 100g sušeného mléka, 150g mletého
cukru, 1 Salko, piškoty nebo linecká kolečka, kokos na obalení,
karamelový krém nebo Nutella
Postup: ve větší míse promícháme kokos, sušené mléko a cukr. Pak
postupně přidáváme Salko, které před tím navaříme. Pořádně
vypracujeme těsto. Pokud by bylo moc řídké nebo se moc lepilo,
přidáme ještě trošku strouhaného kokosu. Na dvacet minut vložíme
do lednice, trošku tam ztuhne. Následně vytvoříme kuličku, kterou
obalíme ve strouhaném kokosu a vmáčkneme do kokosem vysypané
formičky na vosí hnízda. Koncem vařečky uděláme do hnízda malý
otvor, do kterého dáme lžičkou krém a lehce přimáčkneme piškot.
Pokud chceme, můžeme cukroví polít tmavou nebo bílou čokoládou, a
pak jej ozdobit podle potřeby.
Recept na karamelový krém
1Salko
200g másla
Zavřené Salko ponoříme do vody a vaříme při mírném ohni asi 3
hodiny. Poté jej necháme pořádně vychladnout. Dále vyšleháme
s uvařeným Salkem máslo. Krém necháme chvíli vychladnout a
můžeme ho použít nejen na vosí hnízda, ale i na další cukroví.
Vydáno 24.11.2014

