V Ř E S K O V Á K
listopad, prosinec 2018
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, je po volbách
a nově zvolené zastupitelstvo zahajuje
svoji práci. Jak sami víte, bylo velice
obtížné sehnat potřebný počet kandidátů.
Nakonec se vše podařilo a jsem rád, že
dále můžeme rozhodovat o dění v obci a
nespadáme pod obec jinou. S tím úzce
souvisí článek uvnitř listu, kde naleznete
plány nového zastupitelstva pro další
období.
Blíží se vánoční svátky a tak mi dovolte,
abych vám popřál hodně zdraví, štěstí a
osobní pohody.
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 ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva
ve Vřeskovicích,
konaného dne 5.11.2018
Obecní zastupitelstvo:
Určuje:
1.
ověřovatele zápisu – p. Drda Jaroslav, p. Toman Jan
2.
zapisovatele – p. Kašparová Hana
Schvaluje:
3.
návrhovou komisi pro přípravu usnesení:
předseda: p. Faloutová Andrea
členové: p. Duchek Josef, p. Bohuslav Jiří
4.
program veřejného zasedání
5.
způsob volby starosty a místostarosty tajným hlasováním
8.
zřízení komisí při obecním úřadu :
komise : místní hospodářství
odpadové hospodářství a správa budov
kultura a sport
lesní hospodářství
Volí :
9.
starostu obce – p. Krotký Jan
10.
místostarostu obce – p. Faloutová Andrea
11.
předsedu finančního výboru – ing. Kypetová Jaroslava Ph.D.
12.
předsedu kontrolního výboru – p. Toman Jan
13.
členy finančního výboru – ing. Kadlec Martin, ing. Falout
Josef
14.
členy kontrolního výboru – Mgr. Bezděková Barbora, p.
Ruth Václav
15.
předsedu komise místního hospodářství – p. Hodan Michal
16.
předsedu komise odpadového hospodářství a správy budov –
p. Drda Jaroslav
17.
předsedu komise lesního hospodářství – p. Ruth Václav

18.

předsedu komise kultury a sportu – p. Faloutová Andrea

Rozhoduje :
19.
o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů obecního
zastupitelstva :
starosta – 13.200,- Kč
místostarosta – 10.000,- Kč
předsedové výborů a komisí – 2.000,- Kč
Bere na vědomí :
20.
Rozpočtové opatření č. 5 a č. 6 na rok 2018.
292.
293.

Ověřovatele zápisu – p. Ruth Václav, p. Kypetová Jaroslava
Zapisovatele – p. Kašparová Hana

Usnesení
z 2. veřejného zasedání obecního zastupitelstva
ve Vřeskovicích,
konaného dne 13.12.2018
Obecní zastupitelstvo:
Určuje:
21.
Ověřovatele zápisu – p. Ruth Václav, p. Hodan Michal
22.
Zapisovatele – p. Kašparová Hana
Schvaluje:
23.
Návrhovou komisi pro přípravu usnesení:
předseda: p. Faloutová Andrea
členové: p. Duchek Josef, p. Chmelíř Václav
24.
Program veřejného zasedání
25.
Rozpočtové opatření č. 8
26.
Záměr obce o vykoupení pozemku parc. č. 34/2 o výměře
2
606 m
27.
Smlouvu o zřízení služebnosti pro Vodafone Czech
Republik a.s.
28.
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
pro ČEZ Distribuce a.s.

29.
Smlouvu o vytvoření internetových stránek firmou Galileo
Corporation s.r.o.
30.
Výši stočného na rok 2019
31.
Jmenování inventarizačních komisí
32.
Rozpočet na rok 2019
33.
Střednědobý výhled rozpočtu
34.
Plán rozvoje sportu
Bere na vědomí :
35.
Zprávy předsedů komisí a výborů
36.
Rozpočtové opatření č. 7
37.
Výši poplatků za popelnice
Ukládá :
38.
Starostovi obce připravit Kupní smlouvu na vykoupení
pozemku parc. č. 34/2 o
výměře 606 m2 s Biskupstvím plzeňským.
P. Faloutové – vyžádat doklady o vyvážení septiků u
nepřipojených nemovitostí na
splaškovou kanalizaci.

Výhled akcí v příštím volebním období
Obecní zastupitelstvo je voleno na 4 roky a tak bych vás chtěl
seznámit s některými plány tohoto zastupitelstva.
Pro příští rok plánujeme opravu kulturního domu. Tady se jedná o
opravu vstupního schodiště, venkovních parapetů, soklu a fasády.
V roce 2020 nás čeká setkání rodáků, proto opravy plánujeme na rok
2019.
Další co nás všechny trápí je nedostatek pitné vody v některých
částech obce. Rozhodli jsme se nechat udělat průzkumný vrt, který
by do budoucna zabezpečil vodu pro naši obec.
Několik let má skluz cesta v části obce „ Dědinky“. Zde se jedná o
náročnou investiční akci, ale důležitou z hlediska bydlení v této
lokalitě.

Rovněž chceme dotáhnout koupi ubytovny od TJ, včetně
přilehlého pozemku. V této souvislosti hledáme využití této budovy
pro potřeby obce.
Z důvodu plánovaného uložení vedení NN soustavy do zemi ,
chceme připravit projekt na rekonstrukci veřejného osvětlení.
To by byly hlavní investiční akce. Protože se jedná o finančně
nákladné akce, budeme se snažit získat peníze z dotačních titulů.
Během volebního období nebudeme zapomínat ani na kulturní vyžití
občanů. Během roku plánujeme celou řadu akcí. Jak jsem již zmínil,
čeká nás ta největší a to je setkání rodáků v roce 2020.

Kanalizace v obci Vřeskovice
Od 5.11.2018 jsem starostou obce a tak se pomalu seznamuji
s některými skutečnostmi. Velice mě překvapilo, že ne všichni
občané, kteří využívají splaškovou kanalizaci, uhradili poplatek za
přípojku. Obec zvolila stejný způsob jako při plynofikaci – stanovit
náklady na přípojky a ty rozpočítat podle počtu přípojek. Z mého
hlediska spravedlivá a hlavně nejlevnější varianta pro občana. Nikdo
nemůže za to, že jeho přípojka je delší než sousedova (to vyplývá
z projektu).
Nejlevnější proto, že projekt i samotná realizace je levnější než si
dělat připojení sám a to z důvodu odborného napojení do hlavního
potrubí. Obec zvolila vybírání poplatků formou darovací smlouvy
aby ušetřila občanům co nejvíce korun ( cena bez DPH ). Zastupitelé
dost naivně věřili v morální hodnoty a poctivost občanů. Bohužel se
stalo to, že někteří jedinci do dnešního dne cenu za přípojku
neuhradili. Ano, jsou tu mezi námi a spolu s těmi poctivými
vypouštějí odpad. Zveřejnit jejich jména mi nedovoluje zákon, ale
v tomto případě je to škoda. Ani na ty , kteří zatím nejsou připojeni
bych neměl zapomenout. Po všech budeme vyžadovat potvrzení , že
odpadní vody likvidují vyvážením odbornou firmou. Pokud někdo
využívá dešťovou kanalizaci pro vypouštění odpadní vody, ponese
plnou odpovědnost za případné znečištění potoka. Věřte tomu, že i
tohle lze zjistit. Nechám odebrat vzorky z jednotlivých výustí,
abychom měli jasno a předešli případné pokutě za znečištění.

Z důvodu, že ztrácím důvěru v poctivost lidí – každé další připojení
do vybudované přípojky proběhne až po uhrazení poplatku.
V závěru – seznam hříšníků mám na úřadě, jména nezveřejním, ale
vím o nich !!!
Jan Krotký

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.

Poplatky ze psů a
odpadu

známky na odvoz komunálního

Prodej známek na odvoz komunálního odpadu a vybírání poplatků za
psy bude probíhat 23.1.2019 od 16hod na obecním úřadě ve
Vřeskovicích. Známky si můžete zakoupit již od 2.1.2019 v úředních
hodinách na OÚ.
Ceník známek pro rok 2018
Popelnice 110, 120l
1x týdně ………..2 640,-Kč
Kombinovaný ….2 250,-Kč
1x 14dní………...1 760,-Kč
1x měsíc…………980,-Kč
Jednorázový odvoz 100Kč
Poplatek za 1 psa…50,-Kč a za každého dalšího 100,-Kč

Nové soubory knih z Klatov v naší knihovně
Pro naše čtenářky - čtenáře nemáme v současné době žádného :-( jsou přichystány výměnné soubory z Klatov, přijďte si vybrat z cca
80 zapůjčených knih.
Je tam např.
Vlasta Javořická - Údolím slz
- Čekání na jarní den
- Na pouti
Táňa Vasilková-Keleyová - Touhy
Ivo Paulík - 77 výletů na tajemná místa
Stella Zázvorková - Recepty z Vlachovky
Kateřina Janouchová - Dcera na přání - Helena nikdy nijak zvlášť
netoužila po dětech. Jenže potom pozná Paula a do života jí
vstoupí láska. Přijde do jiného stavu a tajně doufá, že bude mít
holčičku. Narodí se jí však chlapeček. Když potom Helena
čeká druhé dítě, zemře jí milovaná maminka. Helena si začne
bolestně uvědomovat, že v životě najednou postrádá blízký
kontakt s nějakou jinou ženou. Že potřebuje dceru, která by ten
prázdný prostor zaplnila. Její touha po holčičce se promění v
posedlost. Jednou Helena narazí na starý maminčin deník a
najde v něm vodítko k minulosti. Mohl by jí matčin deník
poskytnout vysvětlení, proč tak strašně touží po dceři? Pátrání
po pravdě ji nakonec dovede k nečekanému poznání. Některé
otázky snad měly raději zůstat nezodpovězeny… Touha po
dceři je román o matkách a dcerách, ale také o otcích a o
lásce, která se rozhodně neobejde bez komplikací. O citových
tabu, o rodinných tajemstvích a o touze. O touze po věcech,
které nemůžeme nikdy získat – ale které snad právě proto tak
zoufale chceme.

Přání na vánoční svátky a Nový rok
Výbor SDH Vřeskovice přeje Všem svým členům, jejich rodinným
příslušníkům a ostatním občanům Vřeskovic příjemné prožití Vánočních
svátků a do Nového roku hodně zdraví, štěstí a pohody.

Přání na vánoční svátky a Nový rok
Výbor TJ ve Vřeskovicích přeje Všem občanům příjemné prožití
Vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí a pohody v novém roce.

Vřeskovická drakiáda
27.10.2018 proběhla na louce za čističkou drakiáda. O tomto
víkendu si s námi počasí obzvlášť zahrávalo, pršelo, vítr nefoukal.
Padaly myšlenky celou akci odložit. Nakonec se přeci jen počasí
umoudřilo a draci mohli vzlétnout. Dokonce jsme stihli i upéct
v ohni pytel brambor, který jako každý rok, věnoval p. Mareš, za což
mu patří velké poděkování. Na akci se sešlo 50 lidí.

Výsadba lip k 100. výročí založení Československa
Další akcí o deštivém víkendu bylo sázení dvou lip na místě bývalé
skládky v „Akátí“k 100. výročí založení Československa. Původně
bylo v plánu jen vybagrovat jámy, a pak společnými silami stromy
zasázet. Když jsme ráno viděli počasí, padlo rozhodnutí, že jdeme
sázet okamžitě a účastníci už budou házet jen symbolicky. I v tento
den se nakonec na samotnou akci vyčasilo. Do kořenů lípy vpravo při
pohledu na Borovy byla zakopána nerezová schránka se vzkazem pro
budoucí generace, který byl i podepsán všemi lidmi, kteří se na
sázení podíleli. Na jaře ještě bude vybudována lavička, veřejné
ohniště a bude osazen pamětní kámen. I přes nepříznivé počasí se
sešlo pře 70 občanů. Chtěla bych poděkovat paní Kunové za
krasopisné napsání vzkazu do schránky.

Vzkaz ve schránce
28.10.2018 -100. výročí založení Československa připadlo na neděli.
K tomuto výročí byly vysázeny dvě lípy v lokalitě zvané „Na
hlínách“
Vřeskovice – první písemná zmínka je z roku 1352, v letošním roce
666 let trvání
Obnovena samostatnost obce – 30.11. 1990
1.starosta – Jan Míka
2. starosta – Petr Cholopov
3.starosta – Jan Hrubý
4.starosta -Jan Krotký
5.starosta –Václav Matoušek
Počet obyvatel k 28.10. 2018 – 314
starosta obce k 28.10. 2018 – Václav Matoušek
aktivní spolky SDH Vřeskovice – starosta Jan Majer st.
Tělovýchovná jednota Vřeskovice – předseda Vladimír Kadlec
Rodinné centrum Vřeskováček z.s. – jednatelka Jaroslava Kypetová
průměrný věk 43 let
% zastoupení – z toho
ženy 48,7 %
muži 51,3%
děti – 46 do 158ti let, 11 od 15ti do 18let
nejstarší občan Josef Míka 90let čp.89
nejstarší občanka Marie Nováčková 94let , čp.100
rozpočet obce v roce 2018 činil 4 062 034,-Kč
průměrná mzda v České republice v roce 2018 činila 31 851,-Kč
ceny potravin v obchodě ve Vřeskovicích
Chléb 30,-Kč
máslo 60,-kč
pivo lahvové 13,-Kč
rum 0,5l 150,-Kč
Cena piva v restauraci ve Vřeskovicích
točené 10° 0,5l 25,- Kč
točené 12° 0,5l 35,-Kč
počasí 28.10.2018 – zataženo, déšť, teploty kolem 5st.

Lampionový průvod
Kulturní komise pořádala 17.11.2018 tradiční lampiónový průvod.
Průvodu se zúčastnilo přes 60 účastníků. Trasa vedla k nově
vysazeným lipám v „Akátí“, kde jsme společně vypouštěli lampiony
štěstí. Po té jsme obešli vesnici a u kulturního domu už na nás čekal
táborák, buřty a teplé občerstvení.

Rozsvěcování vánočního stromu
V neděli 2.12. 2018 jsme rozsvítili vánoční strom na návsi u hasičské
zbrojnice. Akci navštívilo i přes nepřízeň počasí téměř stovka lidí.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě akce.
Největší poděkování patří za krásné vystoupení flétnovému souboru,
ve kterém jsou hojně zastoupeni i vřeskovičtí mladí muzikanti, pod
vedením Petry Bětákové.

Vánoční besídka
V neděli 16.12. se konala v kulturním domě vánoční besídka, které se
zúčastnilo 26 našich nejmladších. Pro děti byla připravena spousta
her a soutěží a pod stromečkem krabice odměn.

Adventní Drážďany
V sobotu 8.12.2018 jsme společně navštívili
v Drážďanech. Zájezdu se zúčastnilo 80 lidí.

adventní

trhy

Vánoční mše ve Vřeskovicích
Letošní vánoční mše se uskuteční v kostele sv. Jana Křtitele ve
Vřeskovicích 24.12.2018 od 19:00 hod.

Silvestrovský turnaj ve stolním tenisu
V sobotu 29.12.2018 pořádá kulturní komise při OÚ tradiční turnaj
ve stolním tenisu. Registrace pro kategorii mužů bude probíhat od
9hod, začátek turnaje 9:30hod, registrace dětí a žen potom od 13hod.
K tréninku je již postaven stůl na jevišti. Klíče možno zapůjčit na
OÚ, v restauraci KD nebo u pí. Faloutové. Jste srdečně zváni.

Tříkrálová sbírka 2019
Uskuteční se pravděpodobně 5.1.2019, definitivní termín bude
oznámen vývěskou na nástěnce obecního úřadu. Děti, které by měly
zájem chodit koledovat, přihlaste se u Hanky Kadlecové nebo
zavolejte na tel. 604666945.

Extra band revival
Taneční zábava se skupinou Extra band revival se uskuteční v pátek
11.1.2019 od 21:00hod v sále KD ve Vřeskovicích. Srdečně jste zváni.

Pozvánka na valnou hromadu SDH ve Vřeskovicích
Výbor SDH ve Vřeskovicích zve všechny členy na výroční valnou
hromadu, která se koná 12.1.2019 od 17 hod v sále kulturního domu. Po
skončení valné hromady se uskuteční tradiční posezení při harmonice.

Pozvánka na hasičský bál
SDH ve Vřeskovicích vás zve na tradiční hasičský bál, který se koná v
pátek 1.2.2019 od 20:00hod v sále KD. K tanci a poslechu hraje kapela
p. Žákovce.

Pozvánka na dětský maškarní karneval
Kulturní komise při OÚ Vřeskovice pořádá v sobotu 2.3.2019 od
14:00h tradiční dětský maškarní bál. K tanci a poslechu hraje skupina
„Asfalt“. Pro děti jsou připraveny soutěže a bohatá tombola. Srdečně
jste zváni.

Pozvánka na tradiční maškarní ŠIBŘINKY
TJ Vřeskovice pořádá v sobotu 2.3.2019 od 20:00h maškarní
„ŠIBŘINKY“. K tanci a poslechu hraje kapela p.Žákovce. Srdečně
jste zváni.

Pozvánka na cestovatelskou besedu
Ve středu 6.3.2019 od 18:30 se bude konat v restauraci KD
cestovatelská beseda. Pozvání přijal pan Petr Nazarov a tématem
besedy tentokrát bude „Rok na Havajských ostrovech“.
vydáno 17.12.2018
Andrea Faloutová

