V Ř E S K O V Á K
Březen-duben 2019
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, přichází jaro
a s tím i stříhání stromů a úklid zahrad.
Kontejnéry na bioodpad budou i nadále
připraveny tento odpad pojmout, ale jen
ten, který tam patří. Neházejte tam,
prosím, stavební a jiný odpad.
S ostatním odpadem pak počkejte na
květnový svoz nebezpečného odpadu.
Bude přistaven i kontejner na
velkoobjemový odpad. Tak jako každý
rok se v dubnu připojíme k republikové
akci „Ukliďme Česko“. Je smutné kolik
odpadu se stále nachází v okolí obce.
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
ze 3. veřejného zasedání obecního zastupitelstva
ve Vřeskovicích,
konaného dne 20.2.2019
Obecní zastupitelstvo:
Určuje:
39.
Ověřovatele zápisu – p. Drda Jaroslav, p. Toman Jan
40.
Zapisovatele – p. Kašparová Hana
Schvaluje:
41.
Návrhovou komisi pro přípravu usnesení:
předseda: p. Faloutová Andrea
členové: p. Duchek Josef, p. Matoušek Václav
42.
Program veřejného zasedání
43.
Smlouvu s Římskokatolickou farností Švihov na koupi
pozemku č. 34/2
44.
Smlouvu s GDPR Služby s.r.o.
45.
Veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace SDH
46.
Smlouvu s Window Holding a.s. a to na dodávku 4 ks oken
a 3 ks dveří a venkovních parapetů
Bere na vědomí :
47.
Zprávy předsedů komisí a výborů
48.
Rozpočtové opatření č. 9/2018
49.
Výběr firem na opravy KD
50.
Žádost o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova
51.
Přijetí nabídky na dodávku elektřiny ČEZ ESCO, a.s.
Ukládá :
52.
P. Hodanovi M. – dořešit dešťovou kanalizaci u p. Simbartla
K.
53.
P. Krotkému J. – vyvolat jednání se společností Asavet
Biřkov ohledně zápachu

Víceúčelové zařízení TJ
V současné době je víceúčelové zařízení ( ubytovna ) TJ bez
nájemce. Finanční možnosti TJ neumožňují investovat do budovy a
dále provozovat ubytovnu. Proto se TJ rozhodla budovu prodat.
Předchozí zastupitelé obce, po jednání se zástupci TJ , došli k dohodě
a TJ nabídla tuto stavbu + okolní pozemek k prodeji obci. Kupní cena
budovy byla stanovena na 1.000 000,- Kč a to formou ročních
splátek 100.000,- Kč po dobu 10 let. Pozemek pak za částku
obvyklou a to 60 Kč/m2 . Poslední nájemci a i střídání ubytovaných
rozhodně neprospělo jak budově , tak i soužití v obci. Kupní smlouva
byla schválena valnou hromadou TJ a nyní záleží na rozhodnutí
zastupitelstva obce. Vyslechl jsem několik názorů. A to zbourat část
a nebo celou budovu. Beru jako nesmysl investovat do demolice dle
odhadu 1.500 000,- Kč. Za tyhle peníze se nechá už něco opravit.
Budovu jsme si prohlédli s projektantem, abychom nalezli společně
možné využití pro obec. První návrh na využití je udělat z prostoru
bývalé restaurace a kuchyně - knihovnu, fitko a Vřeskováčka
( místnost v KD je dost malá a dětí v obci stále přibývá ). Z ostatních
prostor pak vytvořit byty s bezbariérovým přístupem. Menší byty by
pak jistě ocenili starší, samostatně žijící občané. Nikdo
nezpochybňuje finanční zátěž pro obec, ale máme uprostřed obce
stavbu, která bez pomoci bude dále chátrat. Prodej cizímu subjektu
pak nezaručuje bezproblémový provoz tohoto objektu. V majetku
obce může zase najít využití a plnit svoji funkci. O koupi bude
rozhodovat zastupitelstvo na veřejném zasedání 23.dubna od 19,00
hodin. Přijďte i vy říci svůj názor.
Jan Krotký

Zápis do MŠ Borovy
V úterý 7. května 2019 se od 8hod do 12hod koná zápis dětí do
mateřské školy v Borovech. Děti se společně se svými rodiči mohou
během celého dne zapojit do činnosti dětí v mateřské škole.

Kanalizace v obci Vřeskovice
Již jednou jsem psal o připojení některých občanů na kanalizaci i bez
úhrady poplatku za přípojku. Jsem rád, že většina občanů již
příspěvek uhradila. Zbývají pouze 3 domácnosti, které tak zatím
neučinily.
Občané, kteří zatím nejsou na kanalizaci připojeni, měli doložit jak
nakládají se splaškovou vodou. Pouze 3 domácnosti doložily, že
pravidelně vyvážejí odpadní jímku.
Jak jsem sliboval, budeme provádět kontroly jednotlivých úseků
dešťové kanalizace a odhalovat ty, kteří vypouštějí odpady do této
kanalizace. Tito občané pak budou nést plnou odpovědnost za
znečištění odpadních vod.
Citace z vodního zákona :
§ 38 odstavec 8 vodního zákona č.118/2018 zní:
„(8) Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen
zajišťovat jejich zneškodňování odvozem na čistírnu odpadních vod a
na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního
prostředí předložit doklady o odvozu odpadních vod za období
posledních dvou kalendářních let. Odvoz může provádět pouze
provozovatel čistírny odpadních vod nebo osoba oprávněná podle
živnostenského zákona. Ten, kdo provede odvoz, je povinen tomu,
kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, vydat doklad, ze
kterého bude patrno jméno toho, kdo akumuluje odpadní vody v
bezodtokové jímce, lokalizace jímky, množství odvezených
odpadních vod, datum odvozu, název osoby, která odpadní vodu
odvezla, a název čistírny odpadních vod, na které budou odpadní
vody zneškodněny.“
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.

Pozvánka na 4. veřejné zasedání
Další veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat ve
středu 23.4.2019 od 19:00h v restauraci KD.

Vyhlašování nejúspěšnějších sportovců Klatovska za
rok 2018
Ve čtvrtek 28.2.2019 se v zaplněném klatovském divadle konalo
vyhlašování Nejúspěšnějších sportovců okresu Klatovy za rok 2018.
Jedním z oceněných sportovců byl i vřeskovický házenkář Tomáš
Jánský. Za obec se akce zúčastnila místostarostka obce Andrea
Faloutová, za TJ Vřeskovice Vladimír Kadlec a p. Votýpka.
Doufáme, že i v příštích letech se naši sportovci (nejen házenkáři )
budou umisťovat na předních místech.
Kategorie jednotlivec – dospělí
1. Petr Kabát (skigolf, TJ SA Špičák), 2. Jiří Vytiska (silový sport,
Strongman Klub Sušice), 3. Luboš Vanka (kickbox, Hammersgym
Klatovy), 4. Marie Bohůnková (snowboarding, Snow Rockets),
5. Jaroslav Rojík (fotbal, SK Klatovy 1898), 6. Vladislav Kubeš
(lední hokej, HC Klatovy), 7. Pavel Štěpáník (atletika, TJ Sušice),
8. Tomáš Jánský (národní házená, TJ Vřeskovice).

Dětský maškarní bál
Kulturní komise při OÚ Vřeskovice pořádala dne 2.3. 2019 od 14:00
hod tradiční dětský maškarní bál. K tanci a poslechu hrála skupina
„Asfalt“. Pro děti byly připraveny soutěže a bohatá tombola. Akce se
zúčastnilo 126 lidí.

Beseda „Rok na Havajských ostrovech“
Ve středu 6.3.2019 se v KD uskutečnila přednáška cestovatele Petra
Nazarova o ročním pobytu na Havaji. Tato beseda se velmi vydařila,
nadšeni byli jak posluchači, tak i přednášející. Besedy se zúčastnilo
přes 50lidí. Na podzim proto chystáme další cestovatelskou besedu,
na kterou se už moc těšíme!

Nacvičování programu na oslavu svátku Dne Matek
Srdečně zvu všechny děti a rodiče na první informativní schůzku na
nácvik programu na oslavu Dne matek, která se bude konat ve čtvrtek
4.4. 2019 v 17:30 hod v kulturním domě. S sebou pouze dobrou
náladu a hlavu plnou nápadů.

Čištění koupaliště
V sobotu 6.4.2019 od 9hod proběhne čištění koupaliště.
Prosíme proto všechny, kteří mají čas a chuť, aby přišli pomoci.

Za obec čistější jako součást Ukliďme Česko 2019
Blíží se pravidelný úklid, který pod názvem Za obec čistější, probíhá
tradičně v dubnu. Letos se sejdeme v sobotu 6. dubna ve 14:00h
před kulturním domem. Za rok se opět kolem silnic v
katastru objevilo něco PET lahví, papírů, kelímků, obalů. Z velké
části jde určitě o odpad od nemístních obyvatel, ale ti už si pro něj
nepřijedou. I letos jsme se přihlásili do celostátní organizované akce
Ukliďme Česko.
Organizátoři, spolek Ukliďme Česko z.s., slibují zaslání
propagačního balíčku, třeba nějaký přijde, jisté však je opékání buřtů
na závěr celého úklidu, které zajistí obecní úřad.

Pozvánka na cestovatelskou besedu „ GRUZIE“
V úterý 2. dubna od 18:30 proběhne v restauraci KD další
cestovatelská beseda. Pozvání přijali pánové Aleš Biskup a Pavel
Ziegler, kteří v loňském roce procestovali Gruzii a Kavkaz. Srdečně
jste zváni. Vstupné dobrovolné.

FITNESS MARATON ve Vřeskovicích
27.4.2019 se od 14 do 19 hodin bude konat 3. Fitness maraton, který
pořádá naše cvičitelka pí Blanka Šlajerová v KD ve Vřeskovicích.
Součástí maratonu bude nejen cvičení, měření tělesných hodnot, ale i
výživové poradenství. Všechny zve Blanka Šlajerová

Oslavy svátku sv. Floriána
V pátek 3.5. 2019 od 17:00hod se u hasičské zbrojnice uskuteční
oslava svátku sv. Floriána, patrona všech hasičů. Jako tradičně bude
pro děti připraveno občerstvení a budou se moci seznámit s hasičskou
technikou i projet v hasičském autě. SDH Vřeskovice srdečně zve
všechny děti i rodiče!

Pozvánka na oslavu svátku Dne Matek
Letošní oslava svátku Dne matek se bude konat v sobotu 11.5.2019
od 16:00h v sále KD ve Vřeskovicích. Po první hodině, která je
věnována všem ženám, jsou zváni také muži. K tanci a poslechu bude
hrát Pavla Kriegerová s p.Bradou.

Oslava 125. výročí založení SDH Vřeskovice
Výbor SDH zve všechny občany na oslavy 125. výročí založení SDH
ve Vřeskovicích. Tyto oslavy se budou konat v sobotu 25.5.2019 po
celý den. Na programu budou hasičské soutěže a večer bude
zakončen taneční zábavou.
Andrea Faloutová
Vydáno 28.3.2019

