V Ř E S K O V Á K
říjen 2015
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, dovolte mi malé
ohlédnutí za prvním rokem fungování
nového zastupitelstva. Byly zrealizovány
opravy povrchů místních komunikací.
Upraveno prostranství před kulturním
domem,
vybudováno
stání
pro
kontejnery a popelnice u KD. Byly
zpracovány podklady a podána žádost o
dotace na opravu křížků na území obce,
dále pro podporu kultury, ale bohužel
jsme ani s jednou žádostí neuspěli.
Povedly se dvě společenské akce –
setkání rodák a uspořádání Workcampu.
Nápad členky zastupitelstva o zřízení
rodinného centra byl podpořen a dnes
funguje Vřeskováček, z.s.
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

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Další veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat
v pondělí 30.11.2015 od 18:30hod v restauraci KD ve Vřeskovicích

Infokanál
Připomínáme občanům, že obec Vřeskovice využívá službu, která
umožňuje hromadné posílání SMS Této služby zatím využívá 85
registrovaných odběratelů. Tyto SMS jsou odesílány z úřadu a nejsou
posílány žádné nabídky provozovatelem. Služba je využívána pro
posílání informací, které jsou na vývěsní tabuli a v hlášení obecního
rozhlasu. Registrovat se lze přímo na www.vreskovice.cz, na
obecním úřadě nebo na tel.: 723 776 197

Žádost o dotaci z rozpočtu obce v novém
Z důvodu letošní novely zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, je třeba upravit způsob přidělování
dotací z rozpočtu obce. Obdobně jako v minulých letech zůstala
možnost přidělování dotace na základě individuální žádosti, zákon
však nyní stanoví položky, které musí písemná žádost obsahovat.
Subjekty, které pravidelně žádaly o dotace, již formulář žádosti
obdržely emailem. Případní další zájemci si jej mohou vyžádat na
obecním úřadě. Výše dotace podléhá schválení zastupitelstvem v
rámci rozpočtu obce a následně dojde k podpisu veřejnoprávní
smlouvy s podmínky využití dotace (podrobnosti opět stanoveny
zákonem, vycházíme z krajského vzoru). Termín pro podání žádostí
je stanoven na 1. 12. 2015.
Jaroslava Kypetová

„Skládka“ u Lhovic
Upozorňujeme občany, že na místě bývalé skládky směr Lhovice je
zakázáno ukládat jakýkoliv odpad. Již zde nebude organizováno ani
pálení dřevního odpadu.

Bioodpad
V obci budou umístěny dva kontejnery na bioodpad, jeden u kaštanů
a druhý u potoka za hřištěm na malou kopanou. Termín bude
zveřejněn rozhlasem a infokanálem.

T.G.Masaryk
Zastupitelstvo se zabývá znovuosazením pomníku T.G.Masaryka.
Tuto iniciativu nadnesl pan Josef Míka, který obci věnoval
bronzovou plastiku T.G.Masaryka. V kolně u kampeličky byl nalezen
pomník, který kdysi byl v obci osazen. Nápis je zachovalý, ale
původní keramická fotka je rozpadlá.
Pokud by někdo měl nápad, kde pomník umístit, tak ho velice rádi
přivítáme. Uvažovali jsme o předzahrádce u kampeličky, ale tam se
moc nehodí.

DVD a fotografie ze setkání rodáků
Fotografie ze setkání rodáků jsou k dispozici k nahlédnutí na
obecním úřadě. Poslední termín na doobjednání fotografií je do
15.11.2015. DVD ze setkání rodáků bohužel zatím nejsou
k dispozici, v současné době probíhá tvorba komentářů do
dokumentárního filmu a stříhání celého filmu. Doufejme, že se podaří
klatovské televizi nám DVD dodat do konce listopadu.

Pozvánka na cestovatelskou besedu s promítáním
fotografií z Japonska
Nastal podzim a s ním přichází u nás již tradiční beseda s cestovateli.
Tentokrát nás navštíví Zuzka Štěpánková s Vaškem Sýkorou a
provedou nás po dalekem Japonsku. O letošních prázdninách se jim
naskytla příležitost se zúčastnit celosvětového setkání skautů
v Japonsku a při této příležitosti i celou zemi procestovali. Beseda se
uskuteční 16.11.2015 od 18:30hod v restauraci KD. Srdečně jste
zváni.

Pozvánka na lampionový průvod Vřeskovicemi
Kulturní komise při obecním úřadě ve Vřeskovicích zve všechny děti
a dospělé na tradiční lampionový průvod, který se bude konat dne
17.11.2015 od 17hod. Sejdeme se na návsi u hasičské zbrojnice.
Průvod zakončíme teplým občerstvením v restauraci v kulturním
domě.

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

Pozvánka na rozsvícení vánočního stromu
V neděli 29.11.2015 od 17hod se uskuteční na návsi u hasičské
zbrojnice slavnostní rozsvícení vánočního stromu s doprovodným
programem. Teplé občerstvení a překvapení pod stromečkem pro děti
bude zajištěno. Srdečně vás zveme.

Pozvánka na Mikulášskou besídku
V sobou 12.12.2015 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.

Zájezd do adventní Vídně
Obecní úřad ve Vřeskovicích v letošním roce pořádá jednodenní
zájezd do adventní Vídně. S potěšením musím konstatovat, že se
nám podařilo naplnit velký autobus a do Vídně odjede celkem 62
účastníků. Pro všechny je již zarezervována i prohlídka Opery.
Odjezd autobusu:
neděle 13.12.2015
Vřeskovice 5:30hod od kulturního domu
Přeštice 5:40hod od Spolkového domu
Odjez z Vídně cca 19hod
Všem účastníkům doporučujeme mít sjednáno pojištění léčebných
výloh v zahraničí. Je toto možné si zajistit každý individuálně nebo
můžeme zajistit skupinově za 20,-Kč/den. V případě zájmu o
pojištění ve skupině, nahlaste na obecním úřadě rodné číslo a adresu.
Kartičku pojištěnce obdržíte v den odjezdu.
Přikládám program od našeho průvodce
Celodenní program: zajedeme k Hundertwasserovu domu, pak
uděláme okružní jízdu busem po Ringu, pak si dáme rozchod na
trzích u Marie Terezie a u Radnice.
Po prohlídce Opery bychom prošli už lehce nasvícené centrum přes
Kartnerstrasse, Graben a Kohlmarkt přes Hofburg opět k pomníku
Marie Terezie a na závěr přejeli k Schönbrunnu.

Vřeskovický Silvestr 2015
Kulturní komise při obecním úřadě, stejně jako v minulých letech,
pořádá silvestrovskou zábavu. Oslava začíná 31.12.2015 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 taneční skupina „SPIRÁLA“ Srdečně jste zváni.

Vřeskovická Šlápota – nonoroční výšlap
Obecní úřad zve všechny občany na další ročník Vřeskovické
šlápoty. Sraz účastníků je 1.1.2016 ve 13:30hod před kulturním
domem. Trasa bude upřesněna dle počasí. Pochod zakončíme
tradičně v bistru pod hradem v Roupově u pana Stojanoviče

Novoroční turnaj ve stolním tenisu
Srdečně zvu všechny příznivce sportu na tradiční turnaj ve stolním
tenisu, který se uskuteční v sobotu 2.1.2016 od 9hod v sále KD ve
Vřeskovicích.
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