V Ř E S K O V Á K
listopad 2013
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, práce na
kanalizaci se již dostaly opravdu ke
svému konci, nyní nás ještě čeká
„papírová bitva“. Bohužel musím
oznámit, že spuštění proběhne až v lednu
roku 2014 a to za předpokladu, že budou
příznivé povětrnostní podmínky, aby se
mohlo připojit alespoň 15 nemovitostí,
jinak ČOV nemůže fungovat.
Zástupce provádějící firmy bude do
8.12. kontaktovat majitele nemovitostí,
aby se s nimi domluvil a zajistil si
souhlas s umístěním přípojky. Tento
souhlas bude sloužit k tomu, že každý ví
kde a v jaké hloubce má přípojku.
starosta obce Václav Matoušek

Úřední hodiny na obecním úřadě
Pondělí :
13,00 – 19,00
Úterý : 8,00 – 14,00
Středa : 8,00 – 12,00
16,00 – 19,00
Čtvrtek : 8,00 – 14,00
Pátek : 8,00 – 13,00
Telefon a fax: 376 393 379
e-mail: obecniurad@vreskovice.cz
http: www.vreskovice.cz

Vážení „nespokojení občané, daňový poplatníci“
Nemohu si odpustit reakci na stížnost, která byla podepsána výše
uvedenými občany a adresována správě a údržbě silnic:
Stížnost na nesjízdnost komunikací v obci Vřeskovice
Z důvodu nečinnosti obecních zastupitelů obce Vřeskovice zasíláme
tuto stížnost a žádáme o provedení okamžité opravy veškerých
komunikací v obci Vřeskovice, za které odpovídáte! Komunikace jsou
po jejich rozkopání firmou Stamoza kvůli budování kanalizace již rok
téměř nesjízdné!!! Vozovka se všude propadá a silnice není možné
používat tak jak mají být. Zastupitelstvo obce tento problém již rok
naprosto ignoruje! Jestliže nedojde k pořádné opravě komunikací,
budeme muset vyzvat Brusel k nápravě v tomto směru.
S úctou Nespokojení občané, daňový poplatníci.
Rád bych sdělil těmto občanům, dle mého názoru jednotlivci, že neví
vůbec nic o činnosti obecního zastupitelstva. Jednou z podmínek
získání dotace je umožnění kontroly kromě jiných orgánů i orgánům
EU sídlícím v Bruselu. Akce Vřeskovice - Splašková kanalizace a
ČOV je prováděna tak, aby vyhověla všem těmto kontrolám. Bohužel
problémy při výstavbě byly, ale řekl bych, že zásluhou právě
některých členů zastupitelstva se podařilo dospět ke zdárnému
dokončení stavby.
Stížnosti podepsané „občané Vřeskovic“ chodí i na inspekci
životního prostředí.
Na závěr žádám jednotlivce, aby se neschovávali za občany
Vřeskovic, protože ti si takovou podlost nezaslouží.
Václav Matoušek

U s n e s e n í z 18. veřejného zasedání obecního
zastupitelstva ve Vřeskovicích, konaného dne 30.10.2013
Obecní zastupitelstvo:
Určuje:
249. Ověřovatele zápisu: p. Zub Jan, p. Majer Jan
250. Zapisovatele: p. Kašparová Hana

Schvaluje:
251. Návrhovou komisi ve složení:
Předseda: p. Faloutová Andrea
Členové: p. Duchek Josef, p. Bohuslav Jiří
252. Program veřejného zasedání
253. Rozpočtové opatření č. 9/13
254. Smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku par.č. 15/3 a
1591/1 mezi obcí
Vřeskovice a RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem
255. Darovací smlouvu mezi obcí Vřeskovice a Oblastní charitou
Klatovy
256. Záměr prodeje pozemku par.č. 1588/2 o výměře 24 m2
257. Vydání změny č. 2 Územního plánu obce Vřeskovice
258. Návrh stanovení kompetence starosty obce pro rozpočtové
opatření do výše 100.000,-Kč
259. Smlouvu o směně pozemku par.č. 1586/4 (1m2) a 1586/6
(15m2) za pozemek parc.č. 142/2 (18 m2) a prodej pozemku parc.
1586/7 (47 m2) mezi obcí Vřeskovice a p Josefem Bělem.
Směna pozemků i prodej byly schváleny již usnesením 3. veřejného
zasedání obecního zastupitelstva ze dne 31.1.2003, ale smlouvy
nebyly zaregistrovány tak, aby došlo k řádnému zapsání majitelů
pozemků.
Bere na vědomí:
260. Zprávu z mezidobí zasedání
261. Zprávy předsedů komisí a výborů
262. Informace o budování kanalizace v obci
263. Rozpočtová opatření č. 7/13 a 8/13

Pozvánka na 19. veřejné zasedání obecního zastupitelstva
ve Vřeskovicích
Zveme všechny občany na 19. veřejné zasedání, které se bude konat
18.12.2013 od 19. hod. Hlavním bodem bude projednání rozpočtu na
rok 2014.

Přání k narozeninám
V listopadu oslavil krásné 85. narozeniny pan Josef Míka. Přejeme
mu hodně štěstí a zdraví do dalších let!

Lampionový průvod
V neděli 17.listopadu se uskutečnil lampionový průvod obcí
Vřeskovice. Akce se povedla a zúčastnilo se jí asi 50 občanů, jsme
rádi, že na průvod chodí stále více občanů a nás pak těší takové akce
pořádat.

Oslava ke 40. výročí otevření kulturního domu
V sobotu 23.listopadu se uskutečnila oslava ke 40. výročí otevření
KD ve Vřeskovicích. Akce byla zahájena ve 13,30 hod. Starosta obce
měl připraveno povídání o historii a současnosti KD a jeho výstavbě.
Byla připravena prezentace fotografií, krátký film a mohli jsme si
poslechnout i historky účastníků výstavby. Těšilo nás, že si toto
povídání přišli vyslechnout nejen pamětníci, hostinští, kteří ve
Vřeskovicích působili, ale i mladá generace. Velmi nás potěšil zájem
občanů o akci.
Dále následovalo posezení při hudbě s dechovou kapelou Horalka a
den byl završen zábavou, kde k tanci i poslechu zahráli Lovci rytmů.
Ještě jednou děkujeme všem, kteří mají zájem o dění v obci.
Poděkování patří kronikářce pí Kunové, dále pí Mračkové, p.
Faloutovi a p. Hrubému, kteří pomohli s informacemi, které byly
použity v prezentacích.

Kulturní akce v prosinci
Rozsvícení vánočního stromku
Zveme všechny občany na rozsvícení vánočního stromku, které se
uskuteční první adventní neděli 1.12.2013od 17 hod. na. Pro děti bude
připraven teplý čaj a překvapení, pro dospělé pak svařené víno.
K slavnostnímu rozsvícení pak bude připraven krátký kulturní program.
Všechny tímto srdečně zveme!
Děti, které se chtějí podílet na doprovodném programu se dostaví na
nácvik v 16,30 hod. Hudební nástroje s sebou.

Mikulášská a vánoční besídka
V sobotu 7.12.2013 od 15.hod se v sále KD bude konat besídka, kde
budou připraveny různé soutěže a program pro děti. Všechny děti i
rodiče tímto srdečně zve kulturní komise při OÚ ve Vřeskovicích.

Vánoční turnaj ve stolním tenisu
Vánoční turnaj ve stolním tenisu se uskuteční v neděli 28.12.2013.
Zápis účastníků od 9.hod v kategorii muži a ve 13. hod kategorie ženy a
děti.Srdečné zveme všechny fanoušky i soutěžící, pro které budou
připraveny hodnotné ceny.

Silvestr – Speciál music Tureček
Poslední letošní večer a začátek roku 2014 můžete přijít společně oslavit
do KD ve Vřeskovicích. K tanci zahraje J. Tureček – Speciál music.
Je možné si objednat večeři nebo občerstvení (chlebíčky, obložené
mísy nebo chuťovky) a to buď přímo v restauraci nebo na
tel.720177999.
Vstupné 150,- Kč.

Novoroční šlápota
Tradiční turistická akce se uskuteční 1.1.2014. Sraz ve 13,30 u KD.
Vydáno 28.11.2013

