V Ř E S K O V Á K
Listopad 2020
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, omezení akcí
stále trvá a tak není zřejmé , které bude
možno uskutečnit. Jedná se zejména o
rozsvícení stromku na návsi a besídka
pro děti . Blíží se konec roku a s tím i
příprava rozpočtu na rok 2021. Návrh
rozpočtu na příští rok je vyvěšen na
úřední desce před prodejnou a na
webových stránkách obce. Hlavní
prioritou je dále řešit přívod pitné vody
do obce.
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 / 724 180 805
e-mail: obecniurad@vreskovice.cz
http:
www.vreskovice.cz

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se uskuteční v pátek
27.11.2020 od 18,00 hodin v sále KD.
Program:
l) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Zpráva z mezidobí zasedání
3) Zprávy předsedů výborů
4) Návrh rozpočtu na rok 2021 + střednědobý výhled 2022-2023
5) Strategický plán obce
6) Příkazní smlouva s firmou GPL – INVEST s.r.o.
7) Smlouva o zřízení a provozu mobilní aplikace
8) Smlouva s firmou DIMATEX CS, s.r.o.
9) Smlouva o omezení užívání nemovitosti – SÚSPK – přivaděč
10) Dodatek č.4 se ZD Merklín
11) Dodatek ke smlouvám o pronájmu restaurace a bytu v KD
12) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s firmou
ČEZ Distribuce , a.s.
13) Žádosti o poskytnutí dotace z programu MMR na dětské hřiště a
z FŽP na přivaděč vody
14) Jmenování inventarizačních komisí
15) Rozprava
16) Usnesení a jeho schválení
17) Závěr

Dotazník
Součástí minulého čísla Vřeskováka byl dotazník. Jednalo se o
průzkum sloužící k aktualizaci strategického plánu obce na další
období. Tento plán je nutný pro případné žádosti o dotace. Do
domácností bylo doručeno 140 dotazníků a vrátilo se vyplněných 18.
Krátce shrnu některé požadavky, které by měly být námětem pro
další rozvoj . Vybudování vodovodu, vybudování chodníků, úprava
dětského hřiště, oprava kostela ( není v majetku obce ) , přestavba
fary na dům pro seniory ( není v majetku obce ), vyčištění potoka (
není v majetku obce ). Pak jeden požadavek na točení piva
Gambrinus 12° nefiltrovaný. Byly tam i stížnosti, a to na zápach z
ASAVETU, nepořádek na hřbitově a na dětském hřišti.

Rozvoj obce pro rok 2021
Jak jsem zmínil v úvodním slovu, prioritou je pitná voda pro obec.
V současné chvíli je zpracováván projekt na výstavbu přivaděče od
vrtu do obce a to do hasičské zbrojnice. Na tento přivaděč budeme
žádat o dotaci ze SFŽP. Dále pak budeme pokračovat v projektu na
rozvody vody po obci. Dojde k úpravě dětského hřiště a doplnění o
nové prvky. Na tuto rekonstrukci žádáme dotaci z fondu MMR.
Pokud získáme dotaci z fondu ČEZ, bude vybudováno sociální
zařízení u hasičské zbrojnice. Budeme rovněž pokračovat v opravách
v KD. Tam budeme řešit el. rozvody v restauraci a na chodbě, které
jsou 50 let staré a jsou vedeny v hliníkových vodičích a navíc vedou
v dřevěných stropech. Při této příležitosti dojde i k výměně stropních
svítidel. A pokud situace dovolí, uspořádáme setkání rodáků obce.
To jsou hlavní plány pro následující rok.

Sázení stromů v obci
Obec získala na výsadbu stromů dotaci ve výši 209.000,- Kč. Jedná
se o výsadbu 39 kusů stromů a to o lípy, duby a hrušně. Podmínkou
dotace je spolupráce občanů při výsadbě a následné péči o tyto
stromy. Tato výsadba proběhne na pozemcích směrem na Biřkov po
pravé straně ( bude sloužit jako zpevnění svahu), okolo rybníka na
návsi, proti KD a u hřbitova. Chtěli bychom vás požádat o pomoc při
sázení stromů o víkendu 21.-22.11.2020. Na výkopové práce je
zajištěn bagr. Přivítali bychom i pomoc při následné péči o tyto
stromy. V některých obcích si stromy vzaly pod křídla jednotlivé
rodiny.
Jan Krotký

Plánované akce (pokud situace dovolí)
Rozsvícení vánočního stromu
V neděli 29.11.2020 v 17,00 hod. dojde ke slavnostnímu rozsvícení
vánočního stromu. Zatím není jasné za jakých podmínek bude možno
tuto akci uskutečnit. Jistě bude nutné dodržet rozestupy a hygienické
podmínky. Přesto doufám, že si procházku po vsi uděláte a nasajete
tak vánoční atmosféru o první adventní neděli.

Pozvánka na vánoční besídku
V sobotu 12.12.2020 se bude konat od 16,00 hod v sále KD
mikulášská besídka. Srdečně zveme všechny děti a dospělé.

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 1.1.2021 ve 13:30hod před KD ve Vřeskovicích. Trasa
bude upřesněna dle počasí.

Novoroční turnaj ve stolním tenisu
V sobotu 9.1.2021 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.

Vydáno 8.11.2020

Andrea Faloutová

