V Ř E S K O V Á K
červen 2022
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, je tady jaro a
s tím i jarní úklidy a likvidace většího
množství odpadu. V této oblasti došlo
k větším změnám a tak uvnitř listu
najdete článek k této problematice.
V letošním roce se po dvouletém odkladu
uskuteční Setkání rodáků obce. Na
podzim nás pak čekají volby do
zastupitelstva obce. Doufám, že se dále
najde dostatek kandidátů , kteří budou
pokračovat v zachování samostatnosti
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

Usnesení
z 22. veřejného zasedání obecního zastupitelstva
ve Vřeskovicích,
konaného dne 9.6.2022
Obecní zastupitelstvo:
Určuje :
322.
323.

Ověřovatele zápisu – p. Ruth Václav, p. Hodan Michal
Zapisovatele – p. Kašparová Hana

Schvaluje :
324.
Návrhovou komisi pro přípravu usnesení:
předseda: p. Faloutová Andrea
členové: p. Duchek Josef, p. Bohuslav Jiří
325.
Program veřejného zasedání
326.
Rozpočtové opatření č. 5 na r. 2022
327.
Smlouvu na zajištění stavebního dozoru pro „Napojení
vrtu HV1 pro nové odběrové místo“
328.
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
pro firmu ČEZ Distribuce, a.s. na pozemcích parc. č. 132/3, 133,
132/1, 1629/2, 104/1, 103/1, 1608/3, 61/38, 1590, 1619/1, 1628/1,
900/26, 1591/1, 900/19,1588/1 v KÚ Vřeskovice
329.
Výsledek výběrového řízení „Napojení vrtu HV1 pro nové
odběrové místo“
330.
Smlouvu o dílo – „Nalpojení vrtu HV1 pro nové odběrové
místo“ s firmou
VAK SERVIS s.r.o. Klatovy
331.
Dofinancování dopravního automobilu z rozpočtu obce
Bere na vědomí :
332.
Zprávy předsedů výborů
333.
Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2022.

Volby do obecního zastupitelstva
Ve dnech 23. a 24.9.2022 budou probíhat komunální volby do
obecních zastupitelstev.
Kdo může volit: osoba s trvalým pobytem v obci, která dosahne 18ti
let věku k datu 24.9.2022
Kdo může kandidovat: osoba s trvalým pobytem v obci, která
dosahne 18ti let věku k datu 23.9.2022
Podání kandidátních listin je do 19.7.2022
Způsob kandidatury: delegování politickou stranou, sdružení
nezávislých kandidátů ( potřeba petice se 7% podpisů oprávněných
voličů – v našem případě min. 20podpisů) nebo samostatný kandidát
( potřeba petice s 5% podpisů oprávněných voličů – v našem případě
min.15 podpisů)

Likvidace odpadů v obci
Letošní rok přinesl zásadní změny do likvidace odpadů v obci.
Nejprve to byl nový zákon, na základě jehož jsme museli přijmout
vyhlášku o likvidaci komunálního odpadu. Poté pak ukončení
činnosti jednoho z provozovatelů kompostárny. Nastal tak problém
s likvidací bioodpadu. Tady zastupitelstvo zvažuje možnost řízeného
pálení větví jak tomu bylo v minulosti. Likvidace štěpkováním je
bohužel dost drahá. Uvažujeme i o změně likvidace odpadu ze
hřbitova. Tam se nám kontejnery plní vším čeho se občané potřebují
zbavit.
Rovněž ceny tříděného odpadu stouply a tak jak víte jsme museli
přistoupit k uzamykání nádob na tříděný odpad. Doufám, že situaci
pochopíte a budete udržovat v prostoru s kontejnery pořádek a
uzamykat dvířka. Proč likvidovat odpad z jiných obcí. Celý prostor je
monitorován kamerami. Tady upozorňuji na to, že kamery nejsou
atrapy a zaznamenávají pohyb v tomto prostoru s dobrým rozlišením.
Byla to nutnost z důvodu nepořádku v okolí kontejnerů. Uvažujeme i
o monitorování jiných částí obce kde máme umístěné kontejnery a to
u hřbitova a u „Kampeličky“. Chceme tak odhalit ty občany, kteří
nepořádek v obci dělají. A to buď nevědomky a nebo i schválně.
Pokud se nám společně podaří snížit náklady na likvidaci odpadů,
můžeme tyto prostředky využít k dalšímu rozvoji obce.

Napojení vrtu HV1 na odběrné místo v obci
V pondělí 6.6. 2022 se uskutečnilo výběrové řízení na dodavatele
stavebních prací při napojení vrtu nad obcí do budovy kampeličky.
V letošním roce se tak povede napojit vrt pod lesem a začít odebírat
pitnou vodu z tohoto zdroje. Akce si vyžádá částku cca 5.100 000,bez DPH a obec na ni má schválenou dotaci ve výši 3.000 000,-Kč.
Následně dojde k vypracování projektu na rozvody vody po obci .Již
v roce 2018 jsme začali s řešením zdroje vody pro obec. Doufáme, že
i na vodovodní síť po obci bude vypsán dotační titul a pomůže nám
ufinancovat zbytek rozvodů vody po obci.

Dopravní automobil pro potřeby SDH
Obec získala dotaci na nákup dopravního automobilu pro SDH
Vřeskovice. Jedná se o 9-ti místný automobil značky Ford – Tranzit.
Na zakoupení tohoto automobilu byla získána dotace 450.000,- Kč
z ministerstva vnitra a přislíbena dotace Plzeňského kraje ve výši
300.000,- Kč. V souvislosti s tím bylo nutné řešit i garážování tohoto
automobilu. Požádali jsme o dotaci na opravu autobusové garáže aby
tam bylo možné parkovat cisternu a dodávka by našla místo
v hasičské zbrojnici. V autobusové garáži by pak bude vytvořena
místnost pro zásahovou jednotku. Na tuto opravu nám z programu
PSOV byla poskytnuta dotace 300.000,- Kč.
Jan Krotký

Kominík v obci
30.6.2022 bude probíhat po obci čištění komínů včetně revizí
spalinových cest. Zájemci, prosím, hlaste se na obecním úřadě.

Knihovna Vřeskovice
Všechny čtenáře srdečně zveme k návštěvě obecní knihovny. Kromě
stálého knihovního fondu si lze nyní vybrat i z nového výměnného
souboru z Městské knihovny v Klatovech. V něm nechybí díla autorů
jako Agatha Christie nebo Stephen King. K vypůjčení jsou rovněž
aktuální čísla časopisů Květy, Zahrádkář a D-Test.

Dětský maškarní karneval
V dubnu letošního roku se konečně po všech restrikcích mohl konat
dětský maškarní karneval. Bálu se zúčastnilo 100 lidí . K tanci a
poslechu hrála skupina Asfalt, pro děti bylo připraveno spoustu
soutěží a bohatá tombola.

Společný vřeskovický bál
8. dubna 2022 se konal 1. společný vřeskovický bál. Z důvodu
omezení již po dva roky byl zrušen jak hasičský bál, tak i maškarní
Šibřinky. V polovině března , když byla omezení zrušena přišla
myšlenka zorganizovat společnými silami obec, hasiči a TJ
Vřeskovice bál. Nápad se ujal, a tak v rekordním čase jsme museli
celou akci zařídit, sehnat kapelu, domluvit sponzorské dary do
tomboly, nacvičit dětské předtančení atd. Bál navštívilo 105 občanů
a akci jsme si za hudebního doprovodu Skalanky náležitě užili.
Chtěla bych poděkovat výboru hasičů a TJ za skvělou spolupráci při
přípravách akce. Velké poděkování patří také Báře Bezděkové,
Monice Marešové, Petrovi Štichovi a všem dětem za nácvik
úvodního předtančení.

Ukliďme Česko – úklid obce a okolí
I v letošním roce se podařilo uspořádat úklid obce v rámci celostátní
akce „Ukliďme Česko“. První termín jsme museli zrušit, protože
odpadky zapadaly sněhem. Na druhý termín již vyšlo krásné počasí, a
tak vyrazilo několik brigádníků sbírat odpadky po obci a strouhách u
silnic. Další část dobrovolníků pracovala okolo kulturního domu a
podařilo se dokončit terénní úpravy na dětském hřišti. I v letošním
roce jsme, jako každý rok, naplnili odpadem celý kontejner.
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se do úklidu obce zapojili.
Vaší pomoci si velice vážíme.

Oslava svátku Dne Matek
Druhou květnovou sobotu pořádala kulturní komise při OÚ oslavu
svátku Dne Matek. Oslavy se zúčastnilo přes 50 žen. Chtěla bych
poděkovat všem dětem a maminkám, které nacvičily dětské
vystoupení. K tanci a poslechu hrála skupina Asfalt.

Rybářské závody
V sobotu 11.6.2022 se konaly na rybníce u hasičské zbrojnice
rybářské závody. V kategorii dospělých startovalo 13 mužů a
v dětské 11 dětí. Vítězem dětské kategorie se stal Tomáš Zub a
největší rybu v této kategorii ulovil Maty Kozák.

Den dětí
Kulturní komise při OÚ pořádala v sobotu 18.6.2022 na zahájení
prázdnin dětský sportovní den. Počasí nám přálo, takže se nabízelo
strávit celé odpoledne u vody. Tématem letošního dne byla voda
s piráty v hlavní roli. Pro děti byla připravena řada soutěží včetně
střelby z luku a kuše. Největší atrakcí byla skluzavka politá mýdlem
a vodou po plachtě. Na závěr děti musely vyluštit tajenku a najít
v okolí koupaliště poklad. Po té si užívaly řádění na padelboardech a
kánoi. Celé odpoledne jsme zakončili opékáním buřtů. Chtěla bych
poděkovat všem, kteří se na přípravě akce podíleli.

Pozvánka na volejbalový turnaj
Kulturní komise pořádá v sobotu 16.7. 2022 od 9hod na hřišti za
farou volejbalový turnaj. Přijďte podpořit místní družstvo.
Občerstvení zajištěno.

Setkání rodáku a oslava 670 let založení obce
Vřeskovice
Obecní úřad a komise pro přípravu setkání rodáků zve všechny
občany na X. Setkání rodáků a přátel obce Vřeskovice, které se
uskuteční 27.8.2022. od 9:00hod.
Vydáno 20.6.2022
Andrea Faloutová

