V Ř E S K O V Á K
prázdniny 2018
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, po šesti
volebních obdobích (24 let) jsem se
rozhodl dále nekandidovat. Vážím si
všech, kteří jsou ochotni kandidovat a
tím
zachovat
samostatnost
obce
Vřeskovice. Historii voleb si můžete
prohlédnout na www.vreskovice.cz
Jsem rád, že vám mohu oznámit, že
zastupitelstvo v tomto volebním období
stihne vydat nový územní plán
Vřeskovice. Pořízení nového územního
plánu bylo schváleno rozhodnutím
zastupitelstva ze dne 30.11.2015. Na
vytvoření
byla
čerpána
dotace
z Ministerstva pro místní rozvoj.
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: 376 393 379
e-mail: obecniurad@vreskovice.cz
http:
www.vreskovice.cz

Usnesení
z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva ve
Vřeskovicích, konaného dne 11.6.2018
Obecní zastupitelstvo:
Určuje:
270. Ověřovatele zápisu – p. Bláha Václav, p. Hodan Michal
271. Zapisovatele – p. Kašparová Hana
Schvaluje:
272.
Návrhovou komisi pro přípravu usnesení:
předseda: p. Faloutová Andrea
členové: p. Duchek Josef, p. Krotký Jan
273. Program veřejného zasedání
274.
Závěrečný účet obce za r. 2017
275. Účetní závěrku obce za rok 2017
276. Smlouvu na údržbu obce
277. Smlouvu na zpracování GDPR analýzy
278. Smlouvu o poskytování služeb pověřence pro ochranu
osobních údajů
279.
Darovací smlouvu pro Ženský pěvecký sbor Carmina
Přeštice na 2.000,- Kč
280. Smlouvu o zpracování osobních údajů s Konzultou Brno a.s.
(SMS InfoKanál)
281. Zápis do kroniky za rok 2017
282. Rozpočtové opatření č. 4 na r. 2018
283. Smlouvu o prodeji pozemku parc.č. 31/3 o výměře 144 m2
p. Zemanovi M. - 60,- Kč/m2, tj. celkem 8.640,- Kč, náklady
na zaměření a vklad platí p. Zeman M.
284. Smlouvu o koupi pozemku parc.č. 899/8 o výměře 42 m2 od
manželů Pojarových - 60,- Kč/m2 , tj. celkem 2.520,- Kč,
náklady na zaměření a vklad platí obec
285. Žádost o dotaci na opravu CAS, žádost na 110.000,- Kč,
celkové náklady na 220.000,- Kč
286. Počet členů zastupitelstva na volební období 2018 – 2022
(7 členů)
287. Smlouvu o veřejném provozování hudebních děl (OSA)

Bere na vědomí:
288. Zprávu z mezidobí zasedání
289. Zprávy předsedů komisí a výborů
290. Rozpočtové opatření č. 3/18
291. Informace o tvorbě územního plánu obce Vřeskovice před
veřejným projednáním

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Další veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat ve
středu 29.8.18 v 19:00 hod v restauraci KD. Srdečně jste zváni.

Očkování psů
Ve čtvrtek 23.8.v 17:00 bude provádět MVDr. Zdvořák u pomníku na
návsi očkování psů. Vezměte s sebou očkovací průkaz psa.

Uložení vedení NN ve Vřeskovicích do zemi
Firma Montprojekt,a.s. v současné době rozesílá smlouvy o
smlouvách budoucích na zřízení věcných břemen . Před podpisem
těchto smluv, si prosím, zkontrolujte, zda vám vyhovuje místo
připojení. Pokud nevyhovuje, oslovte přímo firmu Montprojekt,a.s.
Kontakt je uveden v průvodním dopise.

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.

Nové knihy v knihovně
Danubia- Čtivá a na širokou veřejnost cílená historie Habsburků v Evropě.
Autor se snaží podat čtenáři komplexní pohled na dějiny rodu Habsburků
od počátku jejich vzestupu po první světovou válku. Nezahrnuje přívalem
dat, spíš nabízí lidské portréty jednotlivých zajímavých členů rodu,
především králů a císařů,a zasazuje je do kontextu doby a dění.
Jiná- Osobní zpověď Gabriely Koukalové Zažila slávu, úspěchy, medaile.
Ale taky spoustu okamžiků, o kterých dosud nikomu neřekla. O některých
proto, že se bála, o dalších proto, že se styděla. Teď je Gabriela Koukalová
poprvé odhaluje ve své biografii. Vychází sportovní i osobní zpověď
nejlepší biatlonistky naší historie. Mistryně světa, olympijské medailistky,
vítězky Světového poháru. Kniha je psaná autenticky v první osobě a
odhaluje zákulisí tréninkové dřiny, nejdůležitějších závodů i mysli
vrcholové sportovkyně v těch nejvypjatějších momentech. Gabriela jde ve
svých pocitech na dřeň. Popisuje nejen velké výhry, ale i to, co se skrývá za
nimi. Třeba desítky probrečených nocí, spory s rodiči a trenéry, ne vždy
ideální atmosféra v týmu nebo těžká nemoc, kterou před světem dlouho
tajila… Součástí knihy jsou i dosud nezveřejněné fotografie.
Muž a žena - Michal Viewegh - Nejznámější český spisovatel se ve dvou
novelách vrací k tomu, co na něm jeho čtenáři oceňují nejvíce. Svůj
humorně ironický pohled na vztahy mezi muži a ženami propůjčuje v
novele Family Frost zkrachovalému restauratérovi, který si z nutnosti a
trochu i na truc pronajme mrazící vůz známé firmy a živí se jako řidič.
Během několika dní se jeho zbabraný život dostane do spirály událostí,
které skončí až na svatbě jeho bývalé manželky (která si bere jeho bývalého
společníka). Vincent se potká i s otcem, kterého nikdy předtím neviděl, a
setkání proběhne vpravdě nečekaným způsobem. Druhá novela, Čarodějka
z Křemelky, si pohrává s mírně fantastickým námětem. Krásná Dominika
má celý život smůlu na muže a svou přitažlivost považuje spíš za prokletí.
Jako dar naopak chápe svou schopnost číst lidem myšlenky. S přibývajícími
lety a vztahy to ale vypadá, že i to druhé je spíš na obtíž – dokud nepotká ve
vlaku známého spisovatele a nezamiluje se do něj. Ale dá se žít se ženou,

která doopravdy ví, co si její muž myslí?

Den dětí, aneb prázdniny za chvíli začínají
V neděli 17.6.2018 pořádala kulturní komise při OÚ ve spolupráci
s mysliveckým sdružením dětský den. Pro děti byla připravena řada
soutěží a úkolů včetně střelby ze vzduchovky. Na konci na koupališti
je čekalo poslední stanoviště, a to jízda na kánoích, kde si vyzkoušely
techniku pádlování, se kterou se výborně popasovaly a v budoucnu se
mohou stát zdatnými vodáky nejen na koupalištích, ale i v peřejích
řek. Po skončení programu jsme si vychutnali výborné buřtíky
z udírny, které pro nás připravili myslivci z mysliveckého sdružení
Borovy. Akce se zúčastnilo cca 40 dětí. Poděkování patří všem, kteří
se podíleli na přípravě a zdárném průběhu odpoledne.

Pouťový turnaj
O pouti pořádala TJ Sokol Vřeskovice ve spolupráci s obecním
úřadem pouťový turnaj v národní házené. Ani zima, která letošní
pouť doprovázela, neodradila natěšená tři družstva mužů a dvě
družstva žen. Místní poslali do boje „LEGENDY“ – ženy, muže A,
dorost 2002 a společně s družstvem Drhovic postavili team
„LEGENDY“ – muži. Pozvání přijalo také družstvo žen a mužů
z Chomutova. 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 Legendy
Muži:
1. místo Vřeskovice A
2. místo Vřeskovice – dorost 2002
3. místo Chomutov
4. místo Drhovice – Vřeskovice Legendy

Volejbalový turnaj – zhodnocení
Letošní volejbalový turnaj se konal v sobotu 14.7.2018 od 9:00 na
hřišti za farou. Turnaje se zúčastnilo celkem 7 družstev.
Výsledky:
1. Krafiteam – Dobřany
2. Kolofanti – Koloveč
3. Zavodáři – Klatovy
4. Vřeskovice
5. Litice
6. Tajanov 2018
7. Lužany

Hasičská soutěž „O POHÁR STAROSTY OBCE“
SDH Vřeskovice vás zve na hasičskou soutěž „O pohár starosty
obce“, která se bude konat v sobotu 1.9.2018 od 13hod ve
Vřeskovicích na Poustce. Občerstvení zajištěno.

Kapela Hájenka – večer nejen pro seniory
Kulturní komise při OÚ ve Vřeskovicích vás zve na vystoupení
kapely „Hájenka malá muzika z Hájů“, které se bude konat v sobotu
13.10.2018 od 18hod v sále kulturního domu ve Vřeskovicích.
Přijďte si zazpívat a zatančit.

Adventní zájezd do Drážďan
V letošním roce bude obecní úřad pořádat adventní zájezd do
Drážďan. Na programu bude jak prohlídka historického centra,
vánočních trhů, tak i možnost nákupu v oblíbeném obchodním domě
PRIMARK. Cestou zpět se zastavíme v Pirně, kde je krásný adventní
trh Canaletto markt. S večerním nasvícením a pohyblivými obrázky
na budově radnice příjemně zakončíme náročný den a po D8 přes
Prahu dojedeme domů. Zájezd se bude konat 24.11.2018 a cena
zájezdu je 650,-Kč. Zájemci se mohou hlásit na OÚ ve Vřeskovicích,
na emailu afaloutova@koop.cz nebo na tel. 733 619 438 – A.
Faloutová.
Andrea Faloutová
Vydáno 6.8.2018

