V Ř E S K O V Á K
říjen 2022
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, je po volbách
a tento týden proběhne ustavující
zasedání
obecního
zastupitelstva.
Součástí bude jistě i zhodnocení
uplynulého období. Čeká nás příprava
rozpočtu na příští rok a výhled akcí i na
další období. Jak jsem psal v minulém
čísle, důležité je udržení samostatnosti
obce a dále pokračovat v rozvoji obce.
V současné době se již buduje přívod
pitné vody do obce od vrtu nade vsí. Poté
bude následovat další etapa a to rozvody
vody po obci.
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

Usnesení
z 23. veřejného zasedání obecního zastupitelstva
ve Vřeskovicích,konaného dne 22.7.2022
Obecní zastupitelstvo:
Určuje :
334.
Ověřovatele zápisu – p. Drda Jaroslav, p. Toman Jan
335.
Zapisovatele – p. Kašparová Hana
Schvaluje :
336.
Návrhovou komisi pro přípravu usnesení:
předseda: p. Faloutová Andrea
členové: p. Duchek Josef, p. Matoušek Václav
337.
Program veřejného zasedání
338.
Rozpočtové opatření č. 6 na r. 2022
339.
Smlouvu o smlouvě budoucí na převzetí technické
infrastruktury od stavebníka Václava Chmelíře ml.
340.
Dodatek ke smlouvě o nájmu zemědělské půdy se
Statkem Sobětice s.r.o.
341.
Dodatek ke smlouvě s firmou Trafin Oil, a.s.
342.
Přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do
rozpočtu obce Vřeskovice ve výši 300.000,- Kč . Zastupitelstvo
Plzeňského kraje schválilo na svém zasedání dne 13.6.2022, č.
usnesení 743/22 poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního
titulu „2022 Příspěvek na nákup nového dopravního automobilu“.
Bere na vědomí :
343.
Zprávy předsedů výborů

Volby do obecního zastupitelstva
Ve dnech 23. a 24.9.2022 proběhly volby do obecního zastupitelstva.
Výsledky voleb:
Andrea Faloutová 97 hlasů
Jan Krotký 89 hlasů
Monika Marešová 86 hlasů
Jan Toman 78 hlasů
Jan Majer 77 hlasů
Radek Brada 69 hlasů
Václav Ruth 69 hlasů

Pozvánka na ustavující veřejné zasedání
Ustavující veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat ve
čtvrtek 20.10.2022od 19hod v restauraci KD.

Program veřejného zasedání
1. Určení ověřovatelů zápisu (§95 odst. 1 zákona o obcích) a
zapisovatele
2. Schválení programu
3. Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat
jako dlouhodobě uvolnění (§71 zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
4. Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva (§72 zákona o obcích)
6. Rozpočtové opatření č. 7/22 a č.8/22
7. Diskuse
8. Usnesení a jeho schválení
9. Závěr

Očkování psů
Ve středu 19.10.2022 od 17hod bude v naší obci probíhat u pomníku
na návsi očkování psů. S sebou vezměte očkovací průkaz psa.

Setkání rodáku a oslava 670 let založení obceVřeskovice
V sobotu, 27.srpna 2022 se uskutečnilo jubilejní desáté setkání
rodáků a přátel obce Vřeskovice. Tato setkání se pořádají každých
pět let, bohužel desáté setkání jsme museli z důvodu pandemie
Covidu dvakrát odložit a proběhlo tedy až v letošním roce. Díky
tomu jsme mohli ale oslavit i 670 let od založení Vřeskovic. Setkání
se zúčastnilo zhruba 250 rodáků, místních občanů a přátel obce, pro
které byl tradičně připraven celodenní program, který (až na dvě
výjimky) proběhl v nádherně vyzdobeném sále zrekonstruovaného
kulturního domu. Celé setkání bylo v 9:00 zahájeno slavnostní
fanfárou a přivítáním všech přítomných starostou obce panem Janem
Krotkým. Dopolední program pak pokračoval minutou ticha a poté
požádal starosta obce místní hasiče, aby odnesli věnce k pomníku
padlých a na místní hřbitov. Program pak pokračoval úvodní básní,
kterou nádherně recitovala Bára Svitáková. Pak proběhl slavnostní
přípitek a po něm následoval blok písniček a básniček v podání
místních dětí a teenagerů. Po tomto bloku měl hlavní projev starosta
obce pan Jan Krotký, ve kterém především zmínil historii obce od
založení až po současnost a v neposlední řadě rovněž seznámil
přítomné se vším podstatným, co se v obci událo a vybudovalo od
posledního setkání rodáků v roce 2015. Pak proběhlo ocenění všech
jubilantů a nejstarší občanky paní Miloslavy Mikulášové (91 let) a
občana pana Karla Zuba (85 let) Následovala velice zdařilá a
zajímavá prezentace v podání paní Ireny Langové, ve které shrnula
historii obce a především pak období od prvního setkání rodáků v
roce 1975 až po současnost. Posledním bodem dopoledního
programu bylo slavnostní předání nového hasičského vozidla, které
proběhlo na hřišti pod kulturním domem. Do užívání hasičům předali
vozidlo starosta pan Jan Krotký a místostarostka paní Andrea
Faloutová. Celé dopoledne zakončil oběd a odpolední program byl
zahájen ve 14:00 v kostele svatého Jana Křtitele, kde proběhl koncert
skupiny Elias. V 15:45 pak (znovu v sále KD) odstartovala odpolední

estráda, která je tradičně jakýmsi vyvrcholením celého setkání. Měla
tři části – v první části měly svá vystoupení místní děti, pak
následovala hra „Záskok“ v podání místních ochotníků a estrádu
zakončil blok písniček, které si společně s místními účinkujícími
mohl každý v sále zazpívat. Celý den byl zakončen taneční zábavou,
kde k tanci a poslechu zahrála Pošumavská muzika. Na závěr tohoto
příspěvku mi dovolte poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a
zdárném průběhu celé akce a neváhali obětovat svůj volný čas.. Patří
jim veliký dík, bez nich by setkání nemohlo nikdy proběhnout.

Objednávky DVD a fotografií ze setkání rodáků
DVD ze setkání rodáků je možné objednávat od 24.10.2022 na
obecním úřadě. Fotografie ze setkání
budou k dispozici k
prohlédnutí a objednání také v tomto v týdnu.

Pozvánka na vřeskovickou drakiádu
Kulturní komise při OÚ zve všechny děti a dospělé na Vřeskovickou
drakiádu, která se bude konat v sobotu 5.11.2022 od 15,00 hod.
Sejdeme se na louce za čistírnou odpadních vod směrem na Mstice.
Občerstvení bude zajištěno.

Pozvánka na lampionový průvod
Kulturní komise pořádá 16.11.2022 od 17,30hod tradiční lampiónový
průvod. Sejdeme se u hasičské zbrojnice, projdeme obcí, a po té bude
připraveno u kulturního domu teplé občerstvení s opékáním buřtů.

Rozsvícení vánočního stromu
V sobotu 26.11.2022 v 17,00 hod. u hasičské zbrojnice proběhne
slavnostní rozsvícení vánočního stromu s doprovodným programem.
Teplé občerstvení bude zajištěno. Srdečně jste zváni.

Pozvánka na vánoční besídku
V sobotu 10.12.2022 se bude konat od 16,00 hod v sále KD
mikulášská besídka. Srdečně zveme všechny děti a dospělé.
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