V Ř E S K O V Á K
prosinec 2019
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, blíží se závěr
roku a tedy čas rekapitulace co se
podařilo udělat a plány na další rok.
V letošním roce se podařilo několik akcí
zahájit a v příštím roce je třeba dále
pokračovat v započaté práci. Čeká nás
rekonstrukce sociálního zařízení a
chodby v KD, rekonstrukce veřejného
osvětlení, pokračování na projektu
vodovodu a samozřejmě setkání rodáků.
V závěru mi dovolte popřát vám i vašim
blízkým hodně zdraví, štěstí a osobní
spokojenosti i v následujícím roce.
Dětem pak ,aby pod stromečkem našly
hodně dárků.
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
ze 7. veřejného zasedání obecního zastupitelstva
ve Vřeskovicích,
konaného dne 19.11.2019
Obecní zastupitelstvo:
Určuje:
100.
101.

Ověřovatele zápisu – p. Toman Jan, p. Drda Jaroslav
Zapisovatele – p. Kašparová Hana

Schvaluje:
102.
Návrhovou komisi pro přípravu usnesení:
předseda: p. Faloutová Andrea
členové: p. Duchek Josef, p. Bohuslav Jiří
103.
Program veřejného zasedání
104.
Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu zemědělské půdy ze dne
30.9.2011 mezi obcí
Vřeskovice a Statkem Sobětice, s.r.o. Tento dodatek
snižuje pronajatou výměru o
pozemek p.č. 1435/7
105.
Výpověď ze smlouvy o nájmu autobusové garáže
106.
Výše stočného na r. 2020 – 32,73 Kč bez DPH za 1m3
107.
Návrh rozpočtu na r. 2020
108.
Dodatek ke smlouvě na pronájem restaurace a bytu v KD.
Bere na vědomí :
109.
Zprávy předsedů výborů
110.
Rozpočtové opatření č. 8 a 9 na rok 2019
111.
Jmenování inventarizačních komisí

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Další veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat ve
čtvrtek 19.12.2019 v 19:00 hod v restauraci KD. Srdečně jste zváni.
Program:
1)Zahájení
2)Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3)Zprávy předsedů komisí a výborů
4)Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR
5)Dodatek ke smlouvě se ZKS a.s.
6)Smlouva o likvidaci rostlinných olejů a tuků
7)Smlouva na likvidaci elektrospotřebičů
8)Rozprava
9)Usnesení a jeho schválení
10)závěr

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.

Cestovatelská beseda s Petrem Nazarovem
V pátek 15.11.2019 se konala v restauraci KD cestovatelská beseda.
Naše pozvání opět přijal pan Petr Nazarov a tentokrát jsme navštívili
Jižní Afriku. Na návštěvníky čekalo nejen poutavé vyprávění, ale i
promítání fotografií a videí krásné přírody natáčených pomocí dronů.
Besedy se zúčastnilo 35 účastníků.

Lampionový průvod
Kulturní komise pořádala 16.11.2019 tradiční lampiónový průvod.
V letošním roce se nás sešlo přes 80, prošli jsme obcí, u hřbitova na
děti čekal schovaný poklad a pouštění lampionů štěstí. Poté jsme se
přesunuli ke kulturnímu domu a akci zakončili opékáním buřtů a
teplým občerstvením.

Rozsvícení vánočního stromu
V sobotu 30.11. 2019 se uskutečnilo za hojné návštěvnosti na návsi
u hasičské zbrojnice slavnostní rozsvícení vánočního stromu
s doprovodným programem. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se
podíleli na přípravách a zdárném průběhu celé akce.

Poslední leč myslivců
V sobotu 14.12.2019 od 9hod bude probíhat v lesích v okolí
Vřeskovic hon. Myslivci žádají občany, aby omezili pohyb v lesích.
Večer od 18hod zvou všechny občany na posezení při hudbě do sálu
KD ve Vřeskovicích.

Pozvánka na vánoční besídku
V neděli 15.12.2019 se bude konat od 16,00 hod v sále KD vánoční
besídka. Srdečně zveme všechny děti a dospělé.

Betlémské světlo letos prvně i ve Vřeskovicích
V neděli 22.12. 2019 od 17:00hod do 18:00hod budou rozdávat
místní skautky u stromku na návsi betlémské světlo. Přijďte se
podívat, nasát předvánoční atmosféru a odnést si s sebou domů tento
krásný symbol Vánoc. Svíčky, případně lucerničky s sebou!

Novoroční přípitek na odpočívce v „Akátí“
Přijďte si připít, vystřelit s ohledem na místní pejsky ohňostroje za
ves a užít si výhled na ohňostroji rozzářené nebe i z okolních obcí.
Přípitky s sebou.

Vřeskovická šlápota
Kulturní komise při OÚ vás zve na tradiční novoroční výšlap.
Sejdeme se 1.1.2020 ve 13:30hod před KD ve Vřeskovicích. Trasa
bude upřesněna dle počasí.

Novoroční turnaj ve stolním tenisu
V sobotu 4.1.2020 pořádá kulturní komise při OÚ tradiční turnaj ve
stolním tenisu. Registrace pro kategorii mužů bude probíhat od 9hod,
začátek turnaje 9,30 hod, registrace dětí a žen potom od 13,00 hod.
Jste srdečně zváni.

Tříkrálová sbírka 2020 - Vřeskovice 5.1.2020
Jako každý rok budeme i v roce 2020 pořádat v naší obci Tříkrálovou
sbírku. Tedy chtěli bychom, pokud budeme mít koledníky:-). Proto
děti neváhejte a přihlaste se - budˇ na obci, kde na sebe necháte
kontakt anebo přímo mně na tel: 604666945. A proč byste se měli
přihlásit ? Třeba z těchto důvodů (převzato přímo z webu Tříkrálové
sbírky):
Zažij pocit pomáhat ostatním! Najdi v sobě chuť a odvahu a
připoj se k dalším desetitisícům dobrovolníků, kteří v
kostýmech tří králů vybírají příspěvek na charitní služby, které
pomáhají seniorům, dětem a lidem v nouzi. Být koledníkem
znamená překonat sám sebe, ve chladném počasí nachodit
několik kilometrů, mít odvahu oslovit člověka a především mít
schopnost předat radost a potěšit a vzájemně se obdarovat.
Odměnou je pak dobrý pocit, že jsi udělal něco nesobeckého
pro ostatní.

Jana Kadlecová

Pozvánka na valnou hromadu SDH ve Vřeskovicích
Výbor SDH ve Vřeskovicích zve všechny členy na výroční valnou
hromadu, která se koná 11.1.2020 od 17 hod v sále kulturního domu. Po
skončení valné hromady se uskuteční tradiční posezení při harmonice.

Pozvánka na hasičský bál
SDH ve Vřeskovicích vás zve na tradiční hasičský bál, který se koná v
pátek 30.1.2020 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 pátek
29.2.2020 od 21:00hod v sále KD ve Vřeskovicích. Hostem bude Radek
Zíka. Srdečně jste zváni.

Pozvánka na dětský maškarní karneval
Kulturní komise při OÚ Vřeskovice pořádá v sobotu 7.3.2020 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 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.

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. Zveme všechny ženy i
muže.

Andrea Faloutová
Vydáno 5.12.2019

