V Ř E S K O V Á K
červen 2005
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, v úvodu bych chtěl
poděkovat všem, kteří se při likvidaci
nebezpečného odpadu řídili pokyny a
nedělali nepořádek u kulturního domu.
Na velkoobjemový odpad bude znovu
přistaven kontejner tuto sobotu. Znovu
připomínám, že pokud bude plný, nenechávejte věci vedle kontejneru a vyčkejte
na další přistavení prázdného. Příští
týden se v naší obci bude konat pouť a
nepořádek po obci by nebyl nejlepší vizitkou. Zároveň vám přeji klidné prožití
letních měsíců a dovolené. Další Vřeskovák vyjde po prázdninách.
starosta obce Jan Krotký

Úřední hodiny na obecním úřadě
Pondělí : 13,00 – 19,00
Úterý : 8,00 – 14,00
Středa : 8,00 – 12,00
Čtvrtek : 8,00 – 14,00
Pátek : 8,00 – 13,00

16,00 – 19,00

Telefon: 376393379, tel/fax: 376383163
e-mail: obecniurad@vreskovice.cz
http: www.vreskovice.cz

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Další, v pořadí osmnácté veřejné zasedání obecního zastupitelstva se
konalo v pátek 1.6.2005 v 19.30 v Restauraci na sauně. Jedním z
hlavních bodů programu byla zpráva o čerpání rozpočtu k 30.4.2004
a definitivní rozhodnutí o zbourání márnice.
Usnesení z 18. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce
Vřeskovice dne 1. června 2005.
Obecní zastupitelstvo:
143. Volí: Návrhovou komisi ve složení:
Předseda: ing. Falout Josef
Členové: p. Mraček Josef st. , p. Brejcha Václav
Bere na vědomí:
144. Zprávu z mezidobí zasedání.
145. Zprávy předsedů komisí a výborů.
146. Zprávu o čerpání rozpočtu obce k 30.4.2005.
Schvaluje:
147. Zrušení účtu u České spořitelny Klatovy.
148. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě mezi Obcí Vřeskovice a
MěÚ Klatovy.
Rozhoduje:
149. O výši nájemného v bytě v KD – l m2 á 20,- Kč.
150. O zahájení řízení v záležitosti demolice márnice na hřbitově.
Ukládá:
151. Místostarostovi p. Matouškovi zabezpečit výjezd z uličky nad
zahradou p. Brejchy proti rychlému průjezdu cyklistů (zábradlí).

Vřeskovice dne 1.6.2005.

Čerpání rozpočtu obce Vřeskovice k 30.4.2005
Příjmy:

Rozpočet: Čerpání:

Kap. 02 – Vodní hospodářství a životní prostředí
Celkem
99.930,- 96.718,Kap. 16 – Kultura
Celkem
Kap. 39 – Místní hospodářství
Celkem

110.000,- 22.826,-

61.000,- 29.920,-

Kap. 41 – Všeobecná pokladní správa
Celkem

1.351.000,- 411.191,-

Dotace na výkon státní správy
Zůstatek z roku 2004

3.570,826.500,-

CELKEM PŘÍJMY

Výdaje:

3.570,952.316,-

2.452.000,- 1.516.541,-

Rozpočet: Čerpání

Kap. 02 – Vodní hospodářství a životní prostředí
Celkem
265.000,- 39.598,Kap. 09 – Lesní hospodářství
Celkem
Kap. 10 – Doprava
Celkem
Kap. 14 – Školství
Celkem

20.000,- 10.624,-

503.000,- 69.748,-

70.000,-

4.754,-

Kap. 16 – Kultura
Výdaje na provoz KD:
Celkem

191.000,-

Výdaje na ostatní kulturní akce:
Celkem
119.000,(v rozpočtu uvažováno 80.000,- na setkání rodáků)
Knihovna:
Celkem

10.000,-

98.668,-

4.439,-

547,-

Celkem kultura

320.000,- 103.654,-

Kap. 19 – Vnitřní správa
Celkem

569.000,- 221.016,-

Kap. 39 – Místní hospodářství
Celkem

640.000,-

23.233,-

45.000,-

2.410,-

Kap. 41 – Všeobecná pokladní správa
Celkem

CELKEM VÝDAJE
Zůstatky na účtech:

2.452.000,- 484.529,-

KB Klatovy
Spořitelna Klatovy

Celkem
Účet na kostel: 32.918,- Kč.

1.023.618,8.395,1.032.013,-

Využívání tenisového kurtu
V letošním roce si obec pronajala tenisový kurt od TJ Vřeskovice .
Cílem bylo větší využití tenisového kurtu našimi občany. Klíče od
kurtu je možno si zapůjčit u pana Václava Rutha čp. 116 nebo
v dopoledních hodinách na OÚ Vřeskovice. Občané Vřeskovic a členové TJ Vřeskovice neplatí žádný poplatek. Ostatní zájemci platí 40,Kč za 1 hodinu. Tenisový kurt je možno využívat po dobu 2 hodin.
V případě, že na uvolnění kurtu nebude čekat další zájemce, může se
doba hry prodloužit. Důležité je dodržovat na tenisovém kurtu pravidla, která jsou vyvěšena ve vývěsní skřínce.

Švihovské hudební léto
V letošním roce požádali pořadatelé výše uvedené akce naši obec o
pomoc. Konkrétně se jednalo o možnost uspořádat zahájení Švihovského hudebního léta a s tím spojená vystoupení kapel a mažoretek
v kulturním domě ve Vřeskovicích a to v pátek, 3.6.2005. Obecní
zastupitelstvo samozřejmě tuto akci podpořilo a tak nic nebránilo
v její realizaci. V rámci zmíněné akce pak vystoupily před plným
sálem Dechový orchestr ZŠ Švihov a Klatovští dragouni a dále pak
mažoretky rovněž ze ZŠ Švihov.

Den dětí
Z důvodu konání v tomto čísle Vřeskováka též zmíněného Švihovského hudebního léta, přesunula se oslava Dne dětí ze soboty 4.6. na
sobotu 11.6.2005. Sraz dětí a rodičů byl na hřišti TJ, trasa vedla obcí
a končila rovněž na hřišti, ale tentokrát dětském. Motivem letošního
ročníku byla pohádka „Sněhurka a sedm trpaslíků“ a tak děti, kterých
přišlo celkem 27, cestou potkaly postupně nejen všech sedm trpaslíků, ale i pana krále, myslivce, zlou královnu hned v několika podobách, prince, který nakonec Sněhurku osvobodil a samozřejmě i samotnou Sněhurku. U všech pohádkových bytostí musely splnit nějaký úkol a za odměnu je na závěr čekal poklad a pak si ještě u táborového ohně opekly buřty.

Přednáška pro pěstitele ovoce a zeleniny
Svaz zahrádkářů Vřeskovice pořádá v pátek 17.června od 16.00 hodin v restauraci Na sauně přednášku RNDr. Stanislava Pelešky, známého z televize a rozhlasu, který radí pěstitelům ovoce a zeleniny i
květin.

Pozvánka na pouťové slavnosti
V sobotu 25.6.2005 si vás dovoluje obecní úřad a TJ pozvat na pouťové slavnosti. Program začíná v 8.30 na hřišti TJ turnajem v národní
házené, odpoledne pak budou pokračovat pivními slavnostmi rovněž
na hřišti. Večer pak v KD od 20-ti hodin začne pouťová zábava pro
všechny věkové kategorie.

Pozvánka na setkání rodáků
Jak se již zmínil starosta v úvodním slově tohoto vydání Vřeskováka,
další číslo vyjde opět až po prázdninách a z toho důvodu si dovolujeme již takto s předstihem pozvat všechny rodáky a občany naší obce na tradiční, v pořadí již VII. Setkání rodáků, které se koná
v sobotu dne 27.srpna 2005. Program bude následující:
9.00 – Mše v kostele – vysvěcení praporu obce
10.00 – Slavnostní zahájení setkání v sále KD
Vystoupení starosty k událostem v obci
Beseda s rodáky
Oběd
15.30 – Estrádní pásmo
20.00 – Taneční zábava – hudba Skalanka

Vydáno dne 17.6.2005

