V Ř E S K O V Á K
prosinec 2010
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, zima nám ukázala svoji pravou tvář, určitě nesouhlasím s médii, kde se neustále hovoří o
kalamitě. Sníh a mráz k prosinci prostě
patří. Bohužel někteří lidé dokáží pouze
bědovat, jak je všechno špatné. Velmi
důležité je zkusit pomáhat jeden druhému, tato samozřejmost jaksi zmizela.
Chtěl bych požádat všechny, kteří běžně
porušují zákaz parkování na obecních
komunikacích, aby alespoň v zimních
měsících nepřekáželi při náročném úklidu sněhu.
Závěrem mi dovolte, abych vám popřál příjemné prožití vánočních svátků a
vše nejlepší v novém roce. Přeji štěstí a
zdraví vám všem i vašim blízkým.
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 / fax: 376 393 379
e-mail: obecniurad@vreskovice.cz
http: www.vreskovice.cz
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Příjmy:
Kap. 02 – Vodní hospodářství a ŢP
Vodné z vodárny
Známky na odvoz TKO – popelnice
Příspěvek na třídění odpadů
Celkem

5.000,112.000,20.000,137.000,-

Kap. 09 – Lesní hospodářství
Prodej dřeva
Celkem

10.000,10.000,-

Kap. 16 – Kultura
Pronájem nebytových prostor v KD
Příjem z činnosti KD (vytápění)
Celkem

60.000,20.000,80.000,-

Kap. 39 – Místní hospodářství
Nájemné z obecních bytů
Nájemné z autobusové garáže
Hřbitovní poplatky
Nájemné z obecních pozemků
Celkem

37.000,10.000,20.000,6.500,73.500,-

Kap. 41 – Všeobecná pokladní správa
Poplatky ze psů
Daň z nemovitostí
Sdílené daňové příjmy
Úroky z účtů
Správní poplatky
Celkem
Dotace na výkon státní správy
Celkem příjmy
Výdaje:
Kap. 02 – Vodní hospodářství a ŢP

4.500,280.000,1.890.000,5.000,4.000,2.183.500,10.000,-

2.494.000,-

Opravy ve vodárně
Spotřeba elektřiny vodárna
Rozbor pitné vody
Rozbor odpadních vod
Odvoz a likvidace odpadů
Odvoz nebezpečných odpadů
Projekty-kanalizace
Provoz filtrace na nádrži
Celkem

10.000,6.000,10.000,13.000,265.000,50.000,110.000,15.000,479.000,-

Kap. 09 – Lesní hospodářství
Údržba lesního porostu
Celkem

25.000,25.000,-

Kap. 10 – Doprava
Oprava místních komunikací
Zimní údržba cest
Dopravní obslužnost
Celkem

158.000,10.000,7.000,175.000,-

Kap. 14 – Školství
Neinvestiční náklady na provoz ZŠ
Neinvestiční náklady na provoz MŠ
Celkem

100.000,50.000,150.000,-

Kap. 16 – Kultura
Výdaje na provoz kult. domu:
- spotřeba plynu
- materiál
- elektřina
- běžné opravy
Celkem

55.000,45.000,70.000,80.000,250.000,-

Ostatní kulturní činnost:
Dětský karneval

8.000,-

Den matek
Dětský den
Vánoční besídka
Kronika obce
Jubilanti
Sportovní akce
Zpívánky
Ostatní (pouť, drakiáda)
Celkem
Knihovna:
Nákup knih a předplatné časopisů
Mzda knihovnice
Materiál
Celkem

Kap. 19 – Vnitřní správa
Kancelářské potřeby
Občerstvení
Předplatné (Sbírka zákonů, Samospráva)
Telefonní poplatky
Mzdy pracovnice OÚ
Mzdy OZ
Zdravotní pojištění
Sociální pojištění
Oprava rozhlasu
Požární ochrana
Cestovné
Pojištění (majetek, úrazové)
Poplatky z účtů
Počítač (aktualizace, konzultace)
Internet, správa domény
Školení
Celkem

10.000,2.000,2.000,1.000,2.000,10.000,4.000,10.000,49.000,9.000,15.000,5.000,29.000,-

30.000,5.000,13.000,40.000,165.000,228.000,35.400,41.600,5.000,50.000,20.000,15.000,7.000,40.000,1.000,17.000,713.000,-

Kap. 39 - Místní hospodářství
Spotřeba elektřiny – veřejné osvětlení
Oprava veřejného osvětlení
Rozšíření veřejného osvětlení
Veřejná zeleň
Údržba hřbitova
Aktualizace územního plánu
Opravy v kampeličce
Spotřeba elektřiny v kampeličce – „Fitko“
Spotřeba elektřiny v kampeličce – Knihovna
Spotřeba elektřiny v autobusové garáži
Celkem

90.000,20.000,30.000,115.000,30.000,120.000,60.000,20.000,20.000,3.000,508.000,-

Kap. 41 – Všeobecná pokladní správa
Příspěvek Tělovýchovné jednotě
Příspěvek Svazu zahrádkářů Vřeskovice
Příspěvek SDH
Příspěvek Včelařům Švihov
Vratka dotace na volby
Celkem

50.000,5.000,50.000,2.000,9.000,116.000,-

CELK EM VÝDAJ E

2.494.000,-

ROZPOČET NA ROK 2011 JE NAVRHOVÁN JAKO
ROZPOČET VYROVNANÝ.

Rozsvícení vánočního stromu
První adventní neděli se mohli občané zúčastnit slavnostního rozsvícení vánočního stromu na návsi. Jak je jiţ tradicí, byly podávány teplé nápoje pro občerstvení a děti si rozbalily první dárek plný sladkostí. Tento rok však bylo rozsvícení doprovázeno i překrásným ţivým
betlémem, který vytvořily děti a doplnily akci i koledami. Všem se
betlém velmi líbil a navodil v nás, spolu s poletujícími vločkami a
stromečkem, tu pravou předvánoční atmosféru. Tímto chceme poděkovat všem, kteří se na akci podíleli, hlavně dětem, a i MŠ Borovy za
zapůjčení kostýmů.

Branky na rybníce
Prosíme o odklízení branek na rybníce na návsi.

Nepořádek kolem obce
Opět se rozmohlo naváţení odpadu na skládku u Lhovic a do cest
v lese. Ţádáme občany, aby tyto skládky nezakládali.

Bohosluţby ve vánočním období v kostele sv.Jana Křtitele
ve Vřeskovicích
24.12.2010
26.12.2010
1.1.2011
2.1.2011

18:00
11:00
12:15
12:15

Otevírací doba v restauraci v KD v době vánočních svátků
24.12.
25.12.
26.12.
27.12.
28.12.
29.12.
30.12.
31.12.

12.00 - ?
12.00 - ?
12.00 - ?
ZAVŘENO
16.00 – 22.00
16.00 – 22.00
16.00 – 22.00
16.00 - ?

Fotografie z rodáků
Občané, kteří mají ještě zájem o fotografie z rodáků, mají poslední
moţnost je objednat na OÚ do pátku 17.12.2010.

Kominické práce
Kaţdý rok zajišťujeme přes obecní úřad kominické práce pro občany,
kteří o ně mají zájem. Letos se zatím pro velké pracovní vytíţení kominíků nepodařilo toto zajistit. Kominík je domluven na leden, přesný termín bude upřesněn. Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě.

Vánoční besídka
Srdečně zveme všechny děti a rodiče, aby přišli načerpat sváteční
atmosféru na tradiční vánoční besídku, která se uskuteční v sobotu
18. prosince 2010 od 16 hodin v sále KD. Pro děti budou připraveny
soutěţe a tradiční vánoční zvyky.

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
V pondělí 21. prosince 2010 od 19. hodin se v kulturním domě uskuteční další zasedání obecního zastupitelstva. Hlavním bodem bude
projednání a schválení rozpočtu na rok 2011.

Silvestrovské veselí s ţivou hudbou
Poslední letošní den, v pátek 31.12.2010, jsou všichni zváni na zábavu do kulturního domu. Přijďte s námi oslavit poslední večer roku
2010 a přivítat nový rok 2011 se skupinou Express. Po domluvě je
moţno zajistit večeři (pečená kolena, obloţené mísy, chuťovky
apod.) Objednávky nejpozději do 28.12.2010. Vstupné 150 Kč.

Pozvánka na novoroční vřeskovickou šlápotu
Dne 1.1.2011 ve 13.30 hodin se opět vydáme na novoroční šlápotu.
Trasa bude určena podle aktuálního počasí. Srdečně zveme všechny
příznivce pohybu a procházek, ale i všechny ostatní. Sraz účastníků
bude před kulturním domem.

Pozvánka na turnaj ve stolním tenise
V neděli 2.1.2011 se uskuteční tradiční turnaj ve stolním tenise v sále
KD. Sraz účastníků podle kategorií je následující: - muţi v 8.30 zápis
a losování
- děti do 15-ti let a ţeny bez omezení věku ve 13.00
Pro větší zájem místních občanů (dle trvalého bydliště) jsme se stejně jako v minulém ročníku rozhodli pro rozdělení kategorií do základních skupin na „místní" a „přespolní" (neboli na ty, co to umí a
na ty co se snaţí) . Nejlepší z těchto skupin se pak střetnou ve finálovém klání o jiţ tradičně hodnotné ceny. Startovné u muţské kategorie
činí 50,- Kč, pro větší zájem (a opět po dobré zkušenosti z loňského
ročníku) nebude v dětské a ţenské kategorii startovné ţádné.

Výstup na kopec Stramchyně
V sobotu 8.1.2011 se uskuteční jiţ čtvrtý ročník tzv. dobytí kopce
Stramchyně. Sraz účastníků je ve 12,00 hodin na vrcholu. Pro zvýšení nadmořské výšky tohoto kopce je dobré, kdyţ kaţdý účastník donese s sebou kámen, který se pak s ostatními uloţí na vrcholu a tím se
bude kaţdým rokem kopec zvyšovat. Pro letošní ročník je vyhlášena
soutěţ o nejzajímavější motiv ruční malby na doneseném kameni.
Výstroj účastníka záleţí na jeho moţnostech , ale i na finanční podpoře jeho sponzorů. Občerstvení pro účastníky výstupu je zajištěno.

Přání od SDH Vřeskovice
Výbor SDH Vřeskovice přeje všem svým členům a jejich rodinným
příslušníkům, ale i ostatním občanům Vřeskovic příjemné proţití
vánočních svátků a do nového roku všem hodně štěstí, zdraví a pohody.

Pozvánka na valnou hromadu SDH Vřeskovice
Výbor SDH Vřeskovice zve všechny své členy na výroční valnou
hromadu SDH Vřeskovice, která se koná v sobotu dne 15.1.2011 od
17. hodin v sále kulturního domu ve Vřeskovicích.

Typy na vánoční cukroví
Dvoubarevné spirálky

Světlé těsto: 210 g hladké mouky, 70 g moučkového cukru, 2 žloutky, 140 g Hery, špetka soli, citrónová kůra a lžička citrónové šťávy, 1
balíček
vanilkového
cukru.
Tmavé těsto: 210 g hladké mouky, 70 g moučkového cukru, 2-3
žloutky, 140 g Hery, špetka soli, 1 lžíce kakaa, 1 balíček vanilkového
cukru.
Bílek na potření těsta.
Obě těsta vypracujeme, necháme odpočinout a pak z každého zvlášť vyválíme slabší obdélníkový plát. Spodní plát potřeme rozšlehaným bílkem,
nahoru položíme druhý plát a válečkem vytlačíme případné vzduchové
bubliny. Horní plát rovněž potřeme bílkem a svineme pevnou roládu, kterou
zatočíme do alobalu a necháme v chladničce ztuhnout. Potom ostrým nožem rovně nakrájíme asi 5 mm silné plátky, které přendáme na plech vyložený pečícím papírem a pečeme při 170°C 8-10 minut. Dále už nezdobíme
ani necukrujeme.

Čokoládové košíčky s krémem
Suroviny na těsto: 400 g hladké
mouky, 4 žloutky, špetka soli, 250 g
Hery, 120 g moučkového cukru, 1 balíček vanilkového cukru, 70 g strouhaných vlašských ořechů, lžička kakaa.
Dále: rozpuštěná čokoláda, rybízová
marmeláda, nastavovaný máslový
krém, sekané pistácie a papírové košíčky.
Z uvedených surovin vypracujeme na
válu těsto, rozválíme na slabší plát a
vykrájíme z něj ozoubkovaná kolečka, která vložíme do moukou vysypaných formiček na košíčky. Pečeme při 160-170°C asi 8 minut. Upečené
zchladlé košíčky vytřeme rozpuštěnou čokoládou, necháme ji ztuhnout a na
dno košíčků položíme kousek rybízové marmelády. Potom do košíčků nastříkáme krém a uložíme je do chladna. Jakmile krém ztuhne, máčíme košíčky v rozpuštěné čokoládě, sypeme je sekanými pistáciemi a vkládáme
do papírových košíčků.
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