V Ř E S K O V Á K
Duben 2021
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, stále není
možné dělat hromadné akce a plně
využívat kulturní dům. Tohoto období
jsme využili alespoň k nezbytným
opravám restaurace a přilehlých prostor
včetně vymalování všech prostor uvnitř
kulturního domu. Kulturní dům tak
během uplynulých dvou let prošel
celkovou rekonstrukcí. Doufám, že už
brzy budeme moci tento objekt plně
využívat.
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

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se uskuteční ve středu
28.4.2021 od 18,30 hodin v sále KD. Toto zasedání se uskuteční za
dodržení hygienických opatření.
Program:
l) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Zpráva z mezidobí zasedání
3) Zprávy předsedů výborů
4) Rozpočtové opatření č.2 na rok 2021
5) Závěrečný účet obce
6) Účetní závěrka za rok 2020
7) Smlouva s ČEZ Distribuce a.s. o zřízení věcného břemene
8) Smlouva s ČEZ ESCO a.s. o dodávce elektřiny
9) Smlouva s Římskokatolickou církví o převzetí budovy márnice
10) Smlouva na zpracování žádosti o dotaci – pořízení DA
11) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci
- Vřeskováček, z.s.
12) Smlouva o převzetí a odstranění odpadů - bioodpad
13) Smlouva o budoucí smlouvě na zřízení služebnosti - CETIN
14) Rozprava
15) Usnesení a jeho schválení
16) Závěr

Výstavba vodovodu v obci
V současné době probíhá stavební řízení na přivaděč vody do obce.
Tento přivaděč spojí vrt, který jsme za využití dotace ze SFŽP udělali
pod lesem směrem na Ježovy s odběrným místem v obci. Toto
odběrné místo bude v budově hasičské zbrojnice. Na tento přivaděč
vody má obec přiznanou dotaci ze SFŽP ve výši 3 miliony korun.
Následně bude zpracován projekt na rozvody vody po obci. Vodovod
v obci jsme si stanovili jako prioritu a pracujeme na něm již od
začátku tohoto volebního období.

Výsadba stromů
Na podzim loňského roku proběhla výsadba stromů v obci
s podporou dotačního programu SFŽP. Každý strom má svého
patrona a o výsadbu byl z řad veřejnosti velký zájem. Proto byl
zpracován další projekt na výsadbu. Prostřednictvím Rodinného
centra Vřeskováček jsme podali žádost o dotaci.Na tuto výsadbu je
již schválena částka 240.000,- Kč a bude probíhat za stejných
podmínek. Sázet by se mělo v měsíci září až říjnu.

Likvidace odpadů v obci
Stále je problém s tříděním odpadů. Zejména tuky a oleje
z domácnosti jsou ve skleněných lahvích a objevují se tam i
plechovky od olejů. Znovu připomínám, že tam patří oleje a tuky
z domácností v uzavřených PET lahvích.
Kontejnery na bioodpad nejsou určeny k likvidaci silných větví,
případně pařezů. Proto prosíme o třídění bioodpadu. Silnější větve
máte možnost uložit ke štěpkování a to do prostoru za ČOV.
Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu proběhne v sobotu
29.května a to od 9,40 – 10,10 hodin před kulturním domem.
Přijímány budou následující druhy odpadů :
Léky všeho druhu včetně mastí a roztoků
Zbytky starých barev,obaly z plastů a plechovky od barev
Všechny druhy baterií,akumulátorů a autobaterií včetně náplní
Upotřebené motorové oleje v uzavřených nádobách
Pneumatiky - osobní
Na staré železo je určen kontejner na dvoře Kampeličky. Pro občany
nabízíme odvoz a to při sběru nebezpečného odpadu – v sobotu
29.5.2021.
Elektroodpad ( lednice, televize, sporáky) jsou rovněž ukládány na
dvůr Kampeličky. Nebudou tedy součástí svozu nebezpečných
odpadů.

Ukliďme Česko 2021
Letošní úklid obce na konci března znamenal po delší době možnost
potkat se alespoň venku. A protože nebylo příliš jiných aktivit, sešlo
se mnohem více dospělých i dětských dobrovolníků. Dle odhadů se
nás sešlo na šedesát. Plné pytle jsme naplnili z příkopů u silnic,
skupinka teenagerských dobrovolníků se odvážně vydala až za
hranici okresu a nebojácně vyčistila okolí komunikace na Borovy.
Plechovky, plechovky a plechovky, opravdu není možné vypít pivo
Excelent doma? Úklid proběhl i v rámci obce, kromě sběru odpadu
také úprava pomníku a okolí nádrže. Čistění nádrže se pak
uskutečnilo za pomoci hasičů v neděli. Nyní jen doufejme, že se
nádrž naplní a v létě si v ní zaplaveme.

Stavění májky
V pátek 30.4.2021 od 17hod se bude zdobit a stavět májka u hasičské
zbrojnice. Z důvodu vládních nařízení dojde pouze k postavení máje
bez dalších aktivit.

Pozvánka na Den dětí
Kulturní komise při OÚ zve všechny děti i dospělé na oslavu svátku
dětí. Sejdeme se v sobotu 12.6.2021 ve 14hod u kulturního domu ve
Vřeskovicích. Pro děti bude připravena spousta soutěží a akci
společně zakončíme opékáním buřtů.

Pozvánka na dětské rybářské závody
V sobotu 19.6.2021 od 9hod se budou konat rybářské závody pro děti
u nádrže u hasičské zbrojnice. Pokud rybáři nedodají ryby, bude
termín závodů posunut.

Pozvánka na volejbalový turnaj
Kulturní komise pořádá v sobotu 17.7. 2021 od 9hod na hřišti za
farou volejbalový turnaj. Přijďte podpořit místní družstvo.
Občerstvení zajištěno.
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