V Ř E S K O V Á K
leden 2005
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, rád bych vám popřál vše nejlepší v letošním roce a požádal vás o spolupráci, aby se rozvoj naší
obce blížil našim představám. Když vás
žádám o spolupráci, mám na mysli větší
aktivitu vás občanů při rozhodování o
věcech veřejných. V posledním čísle Vřeskováka jsme vás požádali o váš názor
na opravu márnice na hřbitově. Sice
jsem v místní prodejně vyslechl některé
názory, ale písemných ohlasů bylo
nemnoho, slovy jeden. Je těžké potom o
něčem zásadním rozhodovat, když neznáme váš názor. Věřím, že se tento stav
v letošním roce změní a podaří se nám
vás „probudit“. Opravdu se těším na
plnou poštovní schránku obecního úřadu
s vašimi ohlasy.
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 šestnácté veřejné zasedání obecního zastupitelstva,
které bude zároveň první v tomto roce se bude konat v pátek,
4.2.2005 od 19-ti hodin v restauraci „ Na sauně“. Srdečně zveme
všechny občany.

Poplatky
V pondělí 24.1.2005 od 15:30 hodin se na OÚ ve Vřeskovicích budou prodávat známky na odvoz komunálního odpadu a vybírat poplatky ze psů.
Ceny známek za jednu popelnici: 1 x týdně
1 340,- Kč
kombinovaný
1 130,- Kč
1 x 14 dní
910,- Kč
Poplatky ze psů: za prvního
50,- Kč
za každého dalšího
100,- Kč
Tak jako každý rok neplatí naši občané plnou sazbu za odvoz komunálního odpadu, ale její procentuelní část. V loňském roce se občané
podíleli 60-ti procenty, pro letošní rok rozhodlo zastupitelstvo tento
podíl občanů zvýšit na 70 %. K tomuto nepopulárnímu kroku bylo
nuceno zastupitelstvo přikročit z důvodu stále rostoucích nákladů na
likvidaci všech odpadů (tříděný, kontejnery u hřbitova a nebezpečný). Stejně jako v loňském roce bude obec přispívat samostatně žijícím občanům důchodového věku, tentokrát částkou 500,-Kč.

Oprava kostela
V minulých číslech Vřeskováka jsme vás informovali o plánu opravit
průčelí kostela. Při jednání se zástupci církve (viz informace ve Vřeskováku č.10/2004) bylo z jejich strany přislíbeno, že se finančně
budou spolupodílet na této akci a to částkou cca 300 tis.Kč. Obec
nechala na základě tohoto podnětu zpracovat finanční nabídku na
opravu, která činí cca 850 tis.Kč. V závěru roku nám však církev
zaslala oficiální dopis, ve kterém nám bohužel potvrdila částku pouze
ve výši 141 tis.Kč. V této kauze budeme tedy s církví (tedy vlastníkem) dále jednat.

Vánoční dětská besídka
Dne 18.12.2004 se uskutečnila dětská vánoční besídka v sále KD.
Bylo připraveno mnoho zajímavých soutěží a her pro děti všech věkových kategorií. Velmi příjemně nás překvapila poměrně hojná
účast dětí jakož i rodičů a prarodičů.

Turnaj ve stolním tenisu
26.12.2004 se uskutečnil tradiční turnaj ve stolním tenisu. I přes ne
zcela optimální termín se i letos zúčastnilo 35 sportovců a sportovkyň!! V mužské kategorii bojovalo o vítězství 8 domácích borců a 10
přespolních. Absolutním vítězem turnaje se stal nejmladší z mužů,
Matěj Kovařík, nejlepší z domácích byl Josef Simbartl, který byl celkově třetí. V další kategorii se zúčastnilo 8 žen, vítězkou se stala Olga Blohmannová. V kategorii dětí do 15-ti let se zúčastnilo 7 domácích a 2 přespolní. Absolutním vítězem se stal Milan Vacík, nejlepší
z domácích byl Mirek Blohmann (celkově třetí).

Vřeskovická šlápota
Dne 1.1.2005 se uskutečnila ,,Novoroční VŘESKOVICKÁ
ŠLÁPOTA“, tohoto pochodu se zúčastnilo 21 lidí, kteří se rozhodli
po ,,náročných“ vánočních svátcích a Silvestru ke krátké procházce,
která vzhledem k počasí a stavu polních a lesních cest vedla po silnici
do Roupova a zpět.

Závody s modely autíček na dálkové ovládání
Ve středu, 29.12.2004 v 16.00 se v sále kulturního domu uskutečnil
nultý ročník závodů s modely autíček na dálkové ovládání. Soutěžilo
se jak v rychlosti, tak ale i v dovednosti. Celkem se zúčastnilo osm
strojů a spoustu zvědavých diváků. Celkovým vítězem se po lítém
boji stal Michal Bauer, podporovaný nadšeným nejstarším divákem,
jeho dědečkem, panem Václavem Křenem.

Pozvánka do divadla
V neděli 30.1.2005 se uskuteční zájezd do Hudebního dovadla
v Karlíně (dočasně hostujícího v Kongresovém centru) na operetu od
Johanna Strausse Netopýr. Odjezd je plánován ve 12.00 hod, začátek
představení je v 15.00 ho. Cena vstupenky včetně dopravy je 350,Kč. Vzhledem k tomu, že nevíme, jaký bude o tuto akci zájem, máme
zajištěnou rezervaci lístků a proto je nutné se přihlásit nejpozději
v pondělí do 19-ti hod na OÚ u paní Kunové včetně uhrazení celé
výše vstupného.

Hasičský ples
V sobotu dne 5.2.2005 pořádá SDH ve Vřeskovicích tradiční hasičský ples. K tanci a poslechu hraje kapela ,, FONTÁNA BAND“. Začátek je ve 20:00 hodin. Připravena je bohatá tombola. Každý lístek
vyhrává. Přijďte se dobře pobavit a alespoň na chvíli zapomenout na
denní starosti. Srdečně zvou pořadatelé.

Pronájem restaurace v KD
Obec Vřeskovice nabízí pronájem restaurace a sálu v kulturním domě. Bohužel se zatím neozval do dnešního dne žádný vážný zájemce.
V případě zájmu o pronájem přihlaste se na obecním úřadě nebo přímo starostovi obce panu Krotkému.
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