V Ř E S K O V Á K
březen a duben 2018
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, jak jsem již
avizoval v minulém období, blíží se
rozhodující období, které rozhodne o
dalším dění v obci. Na červnovém
veřejném zasedání bude zastupitelstvo
schvalovat počet zastupitelů pro období
2018 – 2022. Dle velikosti obce je u nás
minimální počet pět. Věřím, že se najdou
lidé ochotní pokračovat v práci, která
naši
obci
přináší
samostatnost.
Kandidátní listiny se budou podávat,
počítám v polovině července.
Tímto bych chtěl apelovat na všechny,
aby zvážili svoji kandidaturu.
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
z 18. veřejného zasedání obecního zastupitelstva
ve Vřeskovicích,
konaného dne 14.3.2018
Obecní zastupitelstvo:
Určuje:
256. Ověřovatele zápisu – p. Ruth Václav, p. Kypetová Jaroslava
257. Zapisovatele – p. Kašparová Hana
Schvaluje:
258. Návrhovou komisi pro přípravu usnesení:
předseda: p. Faloutová Andrea
členové: p. Duchek Josef, p. Bohuslav Jiří
259. Program veřejného zasedání
260. Rozpočtové opatření č. 2/2018
261. Smlouvu o realizaci překládky sítě elektrických komunikací
č. PN2018_0004, mezi obcí Vřeskovice a Českou telekomunikační
infrastrukturou a.s.
262. Darovací smlouvu pro Základní a Mateřskou školu ve
Švihově
263. Smlouvu o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní
obslužnosti území Plzeňského kraje, mezi obcí Vřeskovice a
Plzeňským krajem
264. Dodatek ke smlouvě o nájmu zemědělské půdy mezi obcí
Vřeskovice a Statkem Sobětice s.r.o.
265. Smlouvu o poskytnutí účelově vymezené dotace mezi obcí
Vřeskovice a Oblastní charitou Klatovy
Bere na vědomí:
266. Zprávu z mezidobí zasedání
267. Zprávy předsedů komisí a výborů
268. Rozpočtové opatření č. 1/18
269. Požadavek p. Karla Simbartla na vybudování dešťové
kanalizace od jeho domu až k p. Míkovi čp. 89.

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Další veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat
v pondělí 11.6.18 v 18:30 hod v restauraci KD. Současně s veřejným
zasedáním proběhne diskuze k aktuálnímu návrhu územního plánu
Vřeskovice. Srdečně jste zváni.

Územní plán
Aktuální návrh územního plánu obce Vřeskovice k veřejnému
projednání je k nahlédnutí na obecním úřadu ve Vřeskovicích,
na http://www.vreskovice.cz/index.php?strana=uzemni_plan,
na Městském úřadu Klatovy, odboru výstavby a územního plánování
a
http://www.klatovy.cz/mukt/fr.asp?tab=mukt&id=7659&burl=&pt=
UPU2
Veřejné projednání návrhu územního plánu Vřeskovice se bude konat
ve středu 13.6.18 od 10:00 h v zasedací místnosti OVÚP č.dv.1.01
budova 59/1 MěÚ Klatovy (budova v bývalé jezuitské koleji vedle
Černé věže (Balbínova 59)
Bohužel od 1.1.2018 zaměstnanci MÚ Klatovy nekonají tato
projednání mimo budovu MÚ Klatovy. Vlastníci pozemků a dotčené
orgány mohou své připomínky podávat písemně na MÚ Klatovy do 7
dnů ode dne veřejného projednání. Vím, že jsem sliboval, že
projednání bude ve Vřeskovicích, ale bohužel s tímto rozhodnutím
nemohu nic dělat.
V pondělí 11.6.18 od 18:30 h bude možnost připomínkovat návrh ÚP
při diskuzi v KD Vřeskovice, které se zúčastní zpracovatelka návrhu
ing. arch. Irena Langová.

Nabídka občanům
sběr problémových odpadů
Váš obecní úřad ve spolupráci se společností Západočeské
komunální služby a.s. pořádají sběr nebezpečných odpadů
z komunální sféry.
Tato akce se uskuteční v sobotu 9.6.2018 dle časového
harmonogramu:
9,00 – 9,30
Biřkov
9,40 – 10,10
Vřeskovice – u kulturního domu
10,20 – 10,50
Borovy – u kontejneru
11,00 – 11,30
Červené Poříčí – u kulturního domu
Na uvedená místa 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
Jmenované odpady není vhodné ukládat do sběrných nádob
komunálního odpadu rozmístěných ve vaší obci.
Tyto služby jsou pro občany zdarma !!!
V případě zájmu podnikatelů je nutná individuální dohoda.
Další informace poskytne váš obecní úřad nebo pracovníci
ZKS a.s. na telefonním čísle 377 983 588-9.
Neodkládejte odpady na stanovištích, vyčkejte prosím na příjezd
sběrných vozů.

Za obec čistější 2018
Úklidová sobota začala už ráno v 8 hod, kdy se čistila požární nádrž.
Osm dobrovolníků, dobrovolnic a dobrovolňat odklidilo roční
nánosy. Luky Drda, nejmladší účastník úklidu, zapojil všechny části
oblečení. Nezbývá než doufat, že navzdory suchému počasí se letos
nádrž podaří zprovoznit. V rámci celostátní odpolední akce
Ukliďme Česko jsme pak tradičně sbírali odpad v katastru obce,
nejvíce podél krajských silnic, dále došlo k prořezání dřevin na
dětském hřišti a úpravě zeleně okolo válečného památníku. Průběžně
se zúčastnilo 31 dobrovolníků, z toho 9 dětí různého věku. Obec po
zkušenostech z minulých let objednala kontejner, který pak rovněž
posloužil jako podnět k vyklizení sklepu obecního úřadu.

Beseda o Tibetu
V úterý 10.4.2018 se konala v restauraci KD beseda o Malém Tibetu.
Promítáním fotografií a poutavým vyprávěním nás prováděl pan
Milan Hulec, který do Malého Tibetu cestoval s českou
dobrovolnickou organizací, která podporuje tamější školu, aby děti
starší 9ti let nemusely cestovat za vzděláním až do dalekého Dillí.
Součástí besedy byla také ukázka z tibetské medicíny a ukázka
místních suvenýrů. Pan Hulec udělal besedu zcela zdarma, za což mu
patří velké poděkování. Jeho přáním bylo, aby výtěžek
z dobrovolného vstupného byl věnován právě tibetským dětem. Na
akci se vybralo 2100,-Kč, které byly uloženy na účet organizace.
Přednášky se zúčastnilo 46lidí.

Repríza divadelní hry „ZÁSKOK“
V pátek 20. Dubna sehráli místní ochotníci v sále KD reprízu
divadelní hry ZÁSKOK. Představení navštívilo 100 diváků. Celkem
toto představení včetně premiéry přivedlo do sálu v KD ve
Vřeskovicích cca 370 účastníků, což považuji za obrovský úspěch
místních ochotníků. Repríza byla také generálkou na první výjezdní
představení ochotníku do Lužan. Držíme palce, aby našim hercům
vydržela chuť a zápal pro věc i v příští sezóně a nacvičili zase další
divadelní hru. Poděkování patří všem, kteří se na úspěšných
představeních podíleli.

FITNESS MARATON ve Vřeskovicích
7.5.2017 se od 14 do 20 hodin konal 2. Fitness maraton, který
pořádala naše cvičitelka pí Blanka Šlajerová v KD ve Vřeskovicích,
součástí maratonu bylo nejen cvičení, měření tělesných hodnot, ale i
výživové poradenství. Maratonu se zúčastnilo 10 statečných
cvičenek.

Vřeskovičtí ochotníci v Lužanech
POZOR!!!! – představení z důvodu nemoci dvou členů souboru je
v Lužanech zrušeno. Náhradní termín bude včas zveřejněn.

Carmina v kostele
V pátek 18.5. 2018 od 19hod se koná v kostele sv. Jana Křtitele ve
Vřeskovicích koncert pěveckého sboru CARMINA. Pořadatelem
koncertu je sdružení Omnium z.s., které se věnuje záchraně
kulturních památek. Srdečně jste zváni. Vstupné dobrovolné.

Pozvánka na Den dětí, aneb prázdniny za chvíli začínají
V neděli 17.6.2018 pořádá kulturní komise při OÚ dětský den.
Sejdeme se v 15hod u kulturního domu. Pro děti bude připravena
spousta soutěží. Občerstvení zajištěno. Srdečně jste zváni.

Pouť a pouťová zábava
Kulturní komise při OÚ ve Vřeskovicích vás společně s TJ ve
Vřeskovicích zvou na pouťový turnaj , který se bude konat v sobotu
23.6.2018 na hřišti za farou a na večerní pouťovou zábavu, která
bude začínat od 20hod v sále KD. K tanci a poslechu hraje skupina
Spirála. Čas začátku turnaje bude upřesněn. Občerstvení po dobu
turnaje zajištěno. Přijďte podpořit současné hráče i vřeskovické
veterány a veteránky.

Rozlosování házené – domácí zápasy
12.5.2018
13.5.2018
27.5.2018
16.6.2018
17.6.2018

Vřeskovice – Nýřany B – 14:00
Vřeskovice – Plzeň Litice – 11:00
Vřeskovice – Ejpovice – 11:00
Vřeskovice – Avia Čakovice – 16:00
Vřeskovice – Rožmitál – 10:30

Volejbalový turnaj
Letošní volejbalový turnaj se bude konat v sobotu 14.7.2018 od 9:00
na hřišti za farou. Přijďte podpořit naše družstva. Občerstvení
zajištěno.

Hasičská soutěž „O POHÁR STAROSTY OBCE“
SDH Vřeskovice vás zve na hasičskou soutěž „O pohár starosty
obce“, která se bude konat v sobotu 1.9.2018 od 13hod ve
Vřeskovicích na Poustce. Občerstvení zajištěno.

Kapela Hájenka – večer nejen pro seniory
Kulturní komise při OÚ ve Vřeskovicích vás zve na vystoupení
kapely „Hájenka malá muzika z Hájů“, které se bude konat v sobotu
13.10.2018 od 18hod v sále kulturního domu ve Vřeskovicích.
Přijďte si zazpívat a zatančit.

Adventní zájezd do Drážďan
V letošním roce bude obecní úřad pořádat adventní zájezd do
Drážďan. Na programu bude jak prohlídka historického centra,
vánočních trhů, tak i možnost nákupu v oblíbeném obchodním domě
PRIMARK. Předběžně je datum naplánované na sobotu 24.11.2018.
Zájemci se mohou hlásit na OÚ ve Vřeskovicích, na emailu
afaloutova@koop.cz nebo na tel. 733 619 438 – A. Faloutová. Přesný
program a cena zájezdu bude upřesněna v dalším Vřeskováku.

Účastníci akce Ukliďme Česko
Andrea Faloutová
Vydáno 10.05.2018

