V Ř E S K O V Á K
květen 2017
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, v září roku
2015 zastupitelstvo po anketě v obci, na
kterou
reagovali
dva
občané,
odsouhlasilo uložení el. vedení do zemi,
dle předloženého návrhu od ČEZu. Celá
akce byla plánována na rok 2018.
V současné době probíhá projektování
uložení el. vedení do země. S firmou,
která zpracovává projekt pro ČEZ, bylo
jednáno, že připraví jiný způsob v části
od p.Buriana ke „kaštanům“, důvodem
je nová a velmi úzká komunikace. S ČEZ
i s firmou, která připravuje projekt, bude
vyvolána schůzka. Zatím bych chtěl
požádat občany, aby neodesílali
jednotlivé souhlasy, které se týkají jejich
nemovitostí.
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
ze 14. veřejného zasedání obecního zastupitelstva
ve Vřeskovicích,
konaného dne 17.5.2017
Obecní zastupitelstvo:
Určuje:
206. Ověřovatele zápisu – p. Ruth Václav, p. Nováková Jaroslava
207. Zapisovatele – p. Kašparová Hana
Schvaluje:
208.
Návrhovou komisi pro přípravu usnesení:
předseda: p. Faloutová Andrea
členové: p. Duchek Josef, p. Kadlec Vladimír
209. Program veřejného zasedání
210. Rozpočtové opatření č. 1 na r. 2017
211. Závěrečný účet za rok 2016
212. Zápis do kroniky za r. 2016
213. Záměr koupě pozemků v majetku p. Šimánové p.č. 124,
895/34, 895/35 a 895/37 o celkové výměře 5.527 m2.
214. Smlouvu o poskytnutí účelové dotace na dopravní obslužnost
Plzeňskému kraji v roce 2017.
Obec poskytne dotaci ve výši 6.060,- Kč.
Ukládá :
215. Starostovi obce p. Matouškovi V. nechat zpracovat cenovou
nabídku na opravu komunikace od. p. Štengla M. k budově
ČOV.
Bere na vědomí:
216. Zprávu z mezidobí zasedání
217. Zprávy předsedů komisí a výborů
218. Informace o možné účasti v soutěži „Vesnice roku 2018“

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Sběr velkoobjemových a nebezpečných odpadů proběhne
v sobotu 10.června
9,40 – 10,10
Vřeskovice – u kulturního domu
Na uvedené místo budou přistaveny vozy společnosti Západočeské
komunální služby a.s. vybavené speciálními nádobami pro sběr
nebezpečných odpadů.
Přijímány budou následující druhy odpadů: léky všeho druhu včetně
mastí a roztoků; zbytky starých barev, obaly z plastů a plechovky od
barev; zářivky, výbojky, televizory, rádia, pračky; všechny druhy
baterií, akumulátorů a autobaterií včetně náplní; upotřebené
motorové oleje v uzavřených nádobách; lednice; pneumatiky –
osobní.
Neodkládejte odpady na stanovištích, vyčkejte prosím na příjezd
sběrných vozů.
Na tento den bude přistaven i kontejner na velkoobjemový
komunální odpad.
Tyto služby jsou pro občany zdarma !!!

Veřejné projednání návrhu územního plánu
Veřejné projednání návrhu nového územního plánu obce Vřeskovice
proběhne v pondělí 26.6.17 od 18:30 v KD ve Vřeskovicích. Na veř.
zasedání byl zveřejněn datum 19.6.17, ale z důvodu nemožné účasti
zhotovitele ÚP musel být přeložen.
Zpravidla tato jednání nejsou moc navštěvována, pak když chce
majitel nemovitosti nějak s nemovitostí nakládat, tak se diví, že podle
územního plánu to není možné.
Chtěl bych proto vyzvat k účasti všechny majitele nemovitostí.
Přijďte se seznámit s návrhem a vyjádřit své připomínky.

Očkování psů
V pondělí 12.6.2017 v 17:00 přijede do naší obce MVDr. Zdvořák
očkovat psy. Stanoviště bude u pomníku na návsi, s sebou vezměte
očkovací průkaz psa.

Vesnice roku 2018 – mají se Vřeskovice účastnit?
Soutěž Vesnice roku, kterou společně vyhlašují Svaz měst a obcí ČR,
Spolek pro obnovu venkova a ministerstva pro místní rozvoj a
zemědělství, probíhá již od roku 1995. Pravidelně se jí účastní 200300 obcí z celé republiky, v rámci Plzeňského kraje jde pak o zhruba
30 obcí (např. Příchovice, Vstiš, Úherce). Kromě hlavní ceny se
soutěží v dalších kategoriích jako činnost s mládeží, spolkový život,
péče o zeleň a životní prostředí nebo za spolupráci se zemědělskými
subjekty. Finanční odměny za vítězství v jednotlivých kategoriích se
pohybují v řádech desítek tisíc korun.
Zastupitelstvo obce zvažuje, zda v příštím roce podat do soutěže
přihlášku. Součástí přihlášky je fotodokumentace života v obci a
zaslání několika dokladů a úhrada vložného 2 Kč na občana.
Důležitější část však přichází před a při příjezdu hodnotitelské
komise v květnu/červnu 2018. Kromě předpokládaných úprav
veřejného prostranství bude třeba připravit pro komisi „program“,
v němž by se využilo co nejvíce aktivit, které v obci probíhají
(malí/velcí hasiči, spolek ochotníků, části vystoupení ze Dne matek,
oddíly házené aj.). Dále se, nejen, v této souvislosti znovu objevila
myšlenka obnovení staročeských májů.
Uvítáme názory občanů, zda se do soutěže přihlásit, příp. náměty, jak
obec před komisí představit a zda a jak by se chtěli na přípravách
podílet.

Den Matek
V sobotu 13.5.2017 se konala v kulturním domě oslava Dne matek.
Akce se zúčastnilo 38 žen a 20 účinkujících. Děti nacvičily jako
každoročně bohatý program. Tentokrát volba divadelního představení
padla na pohádku „ Sněhurka a sedm trpaslíků“, kterou s dětmi
nacvičily naše skvělé dvě učitelky Bára Bezděková a Lenka
Roubová, kterým patří velké poděkování. Starší děvčata nacvičila
také taneční vystoupení. V letošním roce byla největším překvapením
chlapecká část účinkujících. Mirek Chmelíř zahrál na kytaru a
zazpíval několik folkových písniček a postaral se s Kačenkou
Beštovou o kytarový doprovod závěrečné písničky dětského
vystoupení. Děti společně zazpívaly písničku „Okoř“.
Zlatým
hřebem odpoledního programu bylo vystoupení místních kluků.
Natrénovali parkurové vystoupení, ze kterého se všem zúčastněným
tajil dech. Celé vystoupení do bezpečného provedení nacvičil p.
Milan Petrovický. O mix hudby a zvukovou techniku se postaral
Lukáš Voráček zvaný mezi místními parkurysty „Vorda“. Kluky
tenhle adrenalinový sport natolik baví, že i po představení dále trénují
pod vedením Milana Petrovického. K tanci a poslechu hrálo duo pí
Kriegerová a p. Brada. Ještě jednou bych chtěla poděkovat všem,
kteří se podíleli na přípravě celého odpoledne.

Národní házená
Oddíl národní házené zve všechny občany na domácí utkání.
So 3.6. 14:00 muži – Raspenava
Ne 4.6. 11:00 muži – Rožmitál
Ne 11.6. 10:00 ženy - Božkov

Pouťová zábava
Kulturní komise při OÚ vás zve na pouťovou zábavu, která se koná
v sobotu 24.6.2017 od 20hod v sále KD ve Vřeskovicích. K tanci a
poslechu hraje „ p. Krois se Spirálou“.

Volejbalový turnaj
Kulturní komise při OÚ vás zve na tradiční volejbalový turnaj, který
se bude konat v sobotu 15.7.2017 od 9hod na hřišti za farou. Přijďte
fandit místním týmům, občerstvení je zajištěno.

Ukončení prázdnin
Kulturní komise při obecním úřadě ve Vřeskovicích zve všechny děti
i dospělé na zakončení prázdnin, které se bude konat v sobotu
26.8.2017 od 15hod. Sraz účastníků bude před kulturním domem.
Pro děti bude připravena spousta soutěží a odměn. Odpoledne
zakončíme táborákem s opékáním buřtů. Tato akce nahrazuje
červnový Den dětí, který se překrývá s akcí v MŠ Borovy a Biřkově.

Hasičská soutěž „O POHÁR STAROSTY OBCE“
SDH Vřeskovice vás zve na hasičskou soutěž „O pohár starosty
obce“, která se koná v sobotu 9.9.2017 od 13hod ve Vřeskovicích na
Poustce. Přijďte povzbudit naše týmy. Občerstvení zajištěno.
Andrea Faloutová
Vydáno 29.5.2017

