V Ř E S K O V Á K
prázdniny 2019
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, jistě jste si
všimli, že se kulturní dům dočkal větších
oprav. Po výměně oken to je oprava a
nátěr fasády a oprava venkovních
schodišť. Hlavní vchod bude opatřen
bezbariérovým přístupem. V příštím roce
nás ještě čeká oprava sociálního
zařízení, chodby a samozřejmě malování
všech místností. Chceme vše stihnout do
srpnového setkání rodáků naší obce.
Tady bych vás rád požádal o spolupráci,
protože přípravy oslav setkání rodáků
započnou již koncem letošního roku.
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
z 5. veřejného zasedání obecního zastupitelstva
ve Vřeskovicích,
konaného dne 17.6.2019
Obecní zastupitelstvo:
Určuje:
72.
Ověřovatele zápisu – p. Toman Jan, p. Drda Jaroslav
73.
Zapisovatele – p. Kašparová Hana
Schvaluje:
74.
Návrhovou komisi pro přípravu usnesení:
předseda: p. Faloutová Andrea
členové: p. Duchek Josef, p. Bohuslav Jiří
75.
Program veřejného zasedání
76.
Změnu názvu komisí na výbory – Výbor místního
hospodářství, Výbor odpadového hospodářství a správy budov,
Výbor lesního hospodářství, Výbor kultury a sportu
77.
Rozpočtové opatření č. 4 na r. 2019
78.
Závěrečný účet obce za rok 2018 a to bez výhrad
79.
Smlouvu o dílo s firmou Silnice Chmelíř s.r.o.
80.
Účetní závěrku za rok 2018
81.
Kompetence starosty při provádění rozpočtových opatření
82.
Přijetí dotace 320.000,- Kč z Plzeňského kraje na opravu
kulturního domu. Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém
zasedání dne 10.6.2019, číslo usnesení 1130/19, poskytnutí účelové
finanční dotace z dotačního titulu „2019 Příspěvek na vybavení a
opravy neinvestiční povahy“. Zastupitelstvo obce Vřeskovice
schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do
rozpočtu obce Vřeskovice ve výši 29.900,- Kč pro zásahovou
jednotku SDH.
83.
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Vřeskovice

84.
Obecně závaznou vyhlášku č.2/2019, kterou se stanoví část
společného školského obvodu mateřské školy
85.
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, kterou se stanoví
část společného školského obvodu základní školy a mateřské školy
Bere na vědomí :
86.
Zprávy předsedů výborů
87.
Rozpočtové opatření č. 2 a 3 na rok 2019
88.
Pojištění budovy VÚZ čp. 118
Ukládá :
89.
P. Michalu Hodanovi vyřešit sušák na hadice.
90.
Starostovi obce p. Janu Krotkému jednat se SÚS PK ohledně
sesuvu svahu u komunikace na Biřkov.

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Další veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat v úterý
3.9.2019 v 19:00 hod v restauraci KD. Srdečně jste zváni.
Program:
l) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Zpráva z mezidobí zasedání
3) Zprávy předsedů výborů
4) Rozpočtové opatření č.5 a 6 na rok 2019
5) Smlouva o dílo na provedení průzkumného vrtu
7) Rozprava
8) Usnesení a jeho schválení
9) Závěr

Ukládání odpadu
Upozorňujeme občany, aby ukládali odpad dle označení na
nádobách, včetně ukládání bioodpadů. Dále chceme požádat občany,
aby ukládali odpady v co nejmenších rozměrech ( PET lahve
rozšlapat, krabice rozložit). Je nepřípustné, aby v kontejneru na
bioodpad se objevily PET lahve. Větve ukládejte také v co
nejmenším rozměru.

Nakládání s odpadními vodami
V červenci letošního roku jsem se zúčastnil setkání starostů kraje
s ministrem životního prostředí. Hlavním tématem bylo zásobování
občanů pitnou vodou, zadržování vody v krajině a v neposlední řadě i
nakládání s odpadními vodami. Nedostatek pitné vody v některých
lokalitách bohužel postihl i naši obec. V současnosti se snažíme věc
řešit průzkumným vrtem a zadáním projektu na vybudování
vodovodní sítě. Na průzkumný vrt jsme obdrželi dotaci ve výši
363.000,- Kč a doufáme, že vrt bude obsahovat dostatek kvalitní
vody pro zásobování naší obce. Zároveň hledáme i jiné možnosti na
zdroj pitné vody, a to napojení na vodovodní řad, který by měl
směřovat z Klatov do Švihova.
Na záchyt dešťové vody je možné čerpat prostředky z dotačního
titulu „Dešťovka“. Tady nám nabízí bezplatnou pomoc firma Levná
kanalizace Skočice. V případě zájmu můžete využít jejich služeb.
Ohledně odpadních vod pan ministr upozornil na změnu vodního
zákona, a to v tom smyslu, že občané budou muset dokazovat
likvidaci odpadních vod, a to počínaje rokem 2019. Tady bych
upozornil, že jsme již vyzvali občany, kteří nemají napojenou
domácnost na splaškovou kanalizaci o doklad likvidace odpadních
vod. Odpadní vodou se rozumí nejen voda z WC, ale veškerá
znečištěná voda ( z kuchyňských dřezů, koupelen apod. ). Stále je
dost domácností, které na splaškovou kanalizaci nejsou připojeny.
Kontrolou dodržování likvidace odpadních vod se pak nebudou
zabývat obce , ale orgány životního prostředí.
Jan Krotký

Očkování psů
Ve středu 28.8. 2019 v 18.30 hod. bude provádět MVDr. Zdvořák u
pomníku na návsi očkování psů. Vezměte s sebou očkovací průkaz
psa.

Obecní knihovna
Obecní knihovna nabízí možnost vypůjčení audioknih z Městské
knihovny v Klatovech. Zatím je možné půjčit audioknihy jen na
základě lékařského potvrzení o problémech se zrakem. Kdo by měl
zájem, ať se zastaví v Obecní knihovně, kde obdrží příslušný
formulář pro obvodního lékaře. Zatím plánujeme půjčovat knihy z
Klatov, v případě zájmu by mohly být pro Obecní knihovnu nějaké
zakoupeny.
Poznánka: Pod pojmem audiokniha se rozumí nahrávka mluveného
slova, která je obvykle čtená známými herci z tištěných podkladů, tj.
originálních knih, popřípadě s úpravami, obvykle distribuovaná na
CD.

Oslavy 100 let založení TJ ve Vřeskovicích
O pouti pořádala TJ Sokol Vřeskovice za podpory obecního úřadu
v rámci oslav 100 let založení TJ ve Vřeskovicích pouťový turnaj
v národní házené. Turnaje se zúčastnila 3 družstva mužů, a to
družstvo Vřeskovic, Chomutova a Drhovic, za které startovaly také
vřeskovické legendy. Pozvání našich žen přijaly stejně jako
v loňském roce ženy Chomutova. Součástí odpoledne byla i ukázka
tréninku našich nejmenších nadějí. Pod vedením trenérů Haniny a
Honzy Kadlecových předvedly celý trénink od rozcvičky až po těžký
házenkářský zápas. Poté byly odměněny medailemi. Když jsem
viděla to dětské nadšení, tak o budoucnost sportu ve Vřeskovicích
nemám obavu. Přestávky mezi jednotlivými zápasy vyplňovaly
svými vystoupeními štěnovické mažoretky. Krásně vyzdobené
hřiště historickými i současnými fotografiemi a dresy, které oblékala
naše družstva po celá léta své činnosti, navštívilo přes 200 účastníků.
Během oslav byla také vystavena hokejová výstroj a výzbroj.
Dlouholetí členové obdrželi pamětní listy. Jako upomínkové
předměty si mohli návštěvníci zakoupit tričko s logem oslav a
leporelo s fotografiemi jak historickými, tak i ze současného života
tělovýchovné jednoty. Den plný sportu ukončila večer pouťová
zábava, kde zahrál k tanci a poslechu pan Kašpar. Poděkování za

příjemně strávený sportovní den patří všem hráčům, sponzorům a
ostatním, kteří se na přípravě a průběhu turnaje podíleli.
Výsledky:
Ženy:
1. místo Chomutov
2. místo Vřeskovice
Muži:
1. místo Vřeskovice
2. místo Chomutov
3. místo Drhovice – Vřeskovice Legendy

Volejbalový turnaj
Letošní volejbalový turnaj se konal v sobotu 20.7.2019 od 9,00 hod.
na hřišti za farou. Turnaje se zúčastnilo celkem 7 družstev.
Výsledky:
1. Kolofanti – Koloveč
2. Neježci
3. Soptíci
4. Dolaňáci
5. Katr Junior
6. Katr Senior
7. Vřeskovice
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu
celého turnaje. Poděkování patří také Zdeňku Galuškovi, který
pomohl s organizací akce.

Pěstitelé, zahrádkáři_-„Vřeskovická brambora je tady“
Obecní úřad ve spolupráci s Klubem vřeskovických důchodců pořádá
v pátek 30.8.2019 soutěž o nejtěžší brambor v kategorii: žlutý
brambor a červený brambor a výstavu zeleniny. Příjem brambor do
soutěže a exponátů na výstavu bude zahájen v restauraci KD od
17,30 hod do 19,00 hod. Vyhodnocení soutěže pak proběhne v 19,30
hod. Přijďte se pochlubit svými výpěstky a užít si příjemný večer.
Ceny zajištěny.

Pozvánka na nohejbalový turnaj
Tradiční nohejbalový turnaj se v letošním roce bude konat 7.9.2019
od 9,00 hod. Registrace družstev bude probíhat od 9,00 hod.
Občerstvení po celý den je zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé.

Pozvánka na cestovatelskou besedu s P. Nazarovem
V pátek 15.12.2019 od 18:30hod. proběhne v restauraci KD
cestovatelská beseda. Naše pozvání opět přijal pan Petr Nazarov a
tentokrát navštívíme Jižní Afriku. Přijďte si poslechnout zajímavé
vyprávění s promítáním videí a fotografií.

Pozvánka na vřeskovickou drakiádu
Kulturní komise při OÚ zve všechny děti a dospělé na vřekovickou
drakiádu, která se bude konat v sobotu 26.10.2019 od 15,00 hod.
Sejdeme se na louce za čistírnou odpadních vod směrem na Mstice.
Občerstvení ve formě pití a brambor pečených v ohni zajištěno.

Pozvánka na lampionový průvod
Kulturní komise pořádá 16.11.2019 od 17,30hod tradiční lampiónový
průvod. Sejdeme se u hasičské zbrojnice, projdeme obcí, a po té bude
připraveno u kulturního domu teplé občerstvení s opékáním buřtů.

Pozvánka na rozsvícení vánočního stromu
V neděli 1.12.2019 od 17,00 hod. 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.

Výstava poštovních holubů
Výstava poštovních holubů se koná v kulturním domě ve
Vřeskovicích dne 7.12 2019 od 9hod. Zvou pořadatelé.

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

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.

Omezení provozu v kulturním domě na jaře 2020
Omlouvám se, že už pospíchám do roku 2020, ale vzhledem
k plánované rekonstrukci sociálního zařízení a chodeb v kulturním
domě před příštím setkáním rodáků v naší obci musíme zrušit
květnovou oslavu svátku Dne matek. Tuto akci nahradí oslava MDŽ,
která se bude konat 14.3.2020. Po této oslavě již bude KD pro velké
akce uzavřený. Prosím maminky, aby počítaly s nácviky dětského
vystoupení již od ledna 2020. Věřím, že část z nacvičeného programu
pak použijeme i při setkání rodáku.

Andrea Faloutová
Vydáno 21.8.2019

Rozlosonání zápasů národní házené
004 2019-08-25 11:00

TJ Vřeskovice

008 2019-09-01 09:30

TJ Přeštice B

TJ Sokol Kyšice B

2. kolo
TJ Vřeskovice

3. kolo
013 2019-09-08 11:00

TJ Vřeskovice
4. kolo

Sokol Dobřív

019 2019-09-15 16:00

Sokol Blovice
5. kolo

TJ Vřeskovice

022 2019-09-22 11:00

TJ Vřeskovice

TJ Sokol Nezvěstice B

6. kolo
030 2019-09-29 15:00

Sokol Osek

TJ Vřeskovice

7. kolo
031 2019-10-06 11:00

TJ Vřeskovice

040 2019-10-13 11:00

TJ Vřeskovice

042 2019-10-20 15:00

TJ Sokol Záluží
10. kolo

TJ Vřeskovice

049 2020-04-05 13:30

TJ Sokol Kyšice B
11. kolo

TJ Vřeskovice

053 2020-04-18 14:00

TJ Vřeskovice

TJ Přeštice B

TJ Sokol Chudenice

8. kolo
TJ DIOSS Nýřany B

9. kolo

12. kolo
058 2020-04-19 16:00

Sokol Dobřív

TJ Vřeskovice

13. kolo
064 2020-04-26 11:00

TJ Vřeskovice

Sokol Blovice

14. kolo
067 2020-05-03 11:00 TJ Sokol Nezvěstice B

TJ Vřeskovice

15. kolo
075 2020-05-17 11:00

TJ Vřeskovice
16. kolo

Sokol Osek

076 2020-05-24 13:00 TJ Sokol Chudenice
17. kolo

TJ Vřeskovice

085 2020-05-31 08:45 TJ DIOSS Nýřany B

TJ Vřeskovice

18. kolo
087 2020-06-07 11:00

TJ Vřeskovice

TJ Sokol Záluží

