V Ř E S K O V Á K
leden 2014
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, chtěl bych vám
oznámit, že kanalizační stoky, studna,
vodovod
a budova ČOV jsou
zkolaudovány. V pondělí 27.1.2014 bude
zahájen zkušební provoz technologie
ČOV. Nyní nic nebrání napojování
nemovitostí na kanalizační přípojky.
Další informace níže.
V letošním roce budeme žádat o
dotaci z Programu stabilizace a obnovy
venkova Plzeňského kraje na místní
komunikace ve výši 240.000,-Kč, máme
již stavební povolení na obratiště ve
slepé ulici, které je slibováno již mnoho
let.
Církev požádala o dotaci na opravu
balkónu na kostele ve Vřeskovicích, snad
jim to vyjde. Počítají se zahájením oprav
ve 2. pololetí 2014
Na dotazy některých z vás oznamuji,
že letos je pouť ve Vřeskovicích 22.6.
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 a fax: 376 393 379
e-mail: obecniurad@vreskovice.cz
http: www.vreskovice.cz

Splašková kanalizace
Největší investiční akce v dějinách obce byla dokončena. Bohužel se
vše protáhlo, ale kdybychom provádějící firmě stavbu převzali dříve,
asi bychom se mnohem hůře domlouvali na dokončovacích pracích a
hlavně propadech v komunikaci SÚSPK. Nyní bude probíhat
zkušební provoz technologie ČOV a po roce by měla být technologie
zkolaudována.
Nyní bych chtěl vyzvat všechny, kteří mají možnost se na
kanalizační přípojku napojit i přes nepřízeň počasí, aby se ozvali
na obecní úřad (osobně pondělí a středa 16:30 – 19:00, tel.:
376 393 379 nebo e-mailem)
nebo na tel.: 723 776 197 – Matoušek, 776 051 547 – Bláha.
Ke zkoušení technologie potřebujeme co největší počet
připojených.
Smlouvy o odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací budou
uzavírány postupně dle zájemců o připojení. Na základě této smlouvy
je možno se napojit na kanalizační přípojku. V současné době je dle
typu technologie a výše investic spočítáno stočné na 26,-Kč/m3 bez
DPH (29,90Kč s DPH). Připojení všech nemovitostí budeme vyžadovat
do 30.6.2014. Zároveň do 30.6. nebude účtováno stočné. Po tomto
datu musíme seznam nenapojených nemovitostí předat na životní
prostředí a hygienu.

U s n e s e n í z 19. veřejného zasedání obecního
zastupitelstva ve Vřeskovicích, konaného dne 30.12.2013
Obecní zastupitelstvo:
Určuje:
264. Ověřovatele zápisu: p. Ruth Václav, p. Bezděková Barbora
265. Zapisovatele: p. Kašparová Hana
Schvaluje:
266. Návrhovou komisi ve složení:
Předseda: p. Faloutová Andrea
Členové: p. Duchek Josef, p. Bohuslav Jiří
267. Program veřejného zasedání
268. Rozpočet na rok 2014
269. Prodej pozemku par.č. 1588/2 o výměře 24 m2
270. Rozpočtové opatření č. 10/13

Souhlasí:
271. Se jmenováním inventarizačních komisí
Bere na vědomí:
272. Zprávu z mezidobí zasedání
273. Zprávy předsedů komisí a výborů
274. Informace o budování kanalizace
275. Návrh p. Hránka R. o zproštění od poplatku na kanalizaci
majitelům domovních ČOV – o výsledku jednání bude OZ
informovat na příštím veřejném zasedání OZ

Autobusové spojení z Vřeskovic
Vřeskovice – Borovy: 5,20; 10,58; 15;50 hod
Vřeskovice – Klatovy: 4,45; 6,35; 7,39; 14,00; 16,15

Známky na popelnice
Do středy 5.2.2014 je možno na obecním úřadě ve Vřeskovicích
zakoupit známky na odvoz komunálního odpadu.
Ceny známek za jednu popelnici
1 x týdně
2000,-Kč
kombinovaný
1700,-Kč
1 x 14 dní
1350,-Kč
1 x měsíčně
750,- Kč
Výše uvedené ceny jsou z 20% dotovány obcí a 80% hradí občané.
Samostatně žijící občané důchodového věku a matky samoživitelky
(mající ve vlastní péči alespoň jedno dítě mladší patnácti let) mohou
uplatnit slevu 300,-Kč.

Kominické práce
Kdo z občanů má zájem o provedení kominických prací, může se
přihlásit na obecním úřadě. Tyto práce přijede do obce udělat
kominík p.Berka. Termín bude v pátek 28.2. a v sobotu 1.3.2014.

Vánoční turnaj ve stolním tenisu
Vánoční turnaj ve stolním tenisu se uskutečnil v sobotu 4.1.2014.
Letošní ročník se setkal s velkou účastí, za což patří všem velké díky.
V kategorii mužů bojovalo 17 účastníků, vyhrál pan Josef Simbartl ,
tímto mu ještě jednou srdečně gratulujeme. V kategorii žen pak

vyhrála Hanina Kadlecová, také gratulujeme. Doufáme, že turnaj
bude takto úspěšný i v příštím roce.

Silvestr
Loňský poslední večer přišlo strávit do kulturního domu několik
desítek lidí. Akce se vyvedla. V letošním roce, ale uvažujeme o
změně hudby.

Vřeskovická šlápota
Tradiční novoroční pochod měl letos novou trasu a to přes Mstice
a Dlouhou Louku do Roupova. Provětrat se a udělat něco málo pro
své zdraví se vydalo asi 50 lidí, kteří se občerstvili v hospodě
v Roupově, kam donesli kromě bláta na botách i dobrou náladu.

Pozvánka na tradiční hasičský ples SDH Vřeskovice
SDH Vřeskovice srdečně zve všechny občany na tradiční hasičský
ples, který se bude konat dne 1.2.2014 od 20 hodin v sále kulturního
domu ve Vřeskovicích. K tanci a poslechu bude hrát kapela
p.Žákovce. Nebude chybět tradiční předtančení na úvod plesu a
bohatá tombola včetně tradičního domácího uzeného. Na tento ples
srdečně zvou pořadatelé.

Myslivecký bál
Myslivecký spolek Borovy zve srdečně všechny na myslivecký bál,
který se uskuteční 15. února 2014 od 20,00 hodin na sále KD
Vřeskovice. K tanci a poslechu hraje skupina Skalanka. Bude
připravena bohatá zvěřinová tombola!

Dětský maškarní bál
Dětský maškarní bál se uskuteční v sobotu 1.3.2014 od 14. hod.
K tanci zahraje skupina Asfalt. Jako každý rok bude připravena
bohatá tombola.
Vydáno 28.1.2014

