V Ř E S K O V Á K
z á ř í 2003
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, většině z nás skončil příjemný čas dovolených a prázdnin a
tak nezbývá, než se opět pustit do práce
či studování. Prázdniny skončily i našim
politikům a poslancům (proč jen mám
ten neodbytný pocit, že se to obtížně, ale
opravdu velmi obtížně pozná?) a trošku
volnější režim skončil i na obecních úřadech, náš nevyjímaje. Proto také čtete již
deváté číslo Vřeskováka. Do konce roku
zbývají necelé čtyři měsíce a tak se doba
na splnění předsevzetí či cílů velmi zkrátila.
Přeji nám všem, abychom si mohli na
závěr roku říci, že to byl rok podařený a
to ve všech oblastech.
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 sedmé veřejné zasedání obecního zastupitelstva
v tomto roce se konalo
v pátek, 12.9.2003 od 19,30 hodin
v restauraci na sauně.

Usnesení z veřejného zasedání
Obecní zastupitelstvo:
Volí: 62. Návrhovou komisi ve sloţení:
Předseda: ing. Falout Josef
Členové: p. Josef Mraček st.., p. Štich Luděk
Bere na vědomí:
63. Zprávu z mezidobí zasedání.
64. Zprávu o čerpání rozpočtu obce k 31.8.2003.
65. Zprávy předsedů komisí a výborů.
Schvaluje:
66. Aktualizaci Programu obnovy venkova.
67. Ţádosti o dotace z POV na tyto akce:
- vybudování místních komunikací v nové zástavbě a oprava
stávajících
- rekonstrukce kluziště
- oprava poţární nádrţe
Ukládá:
68. Finančnímu výboru sledovat čerpání rozpočtu obce.
69. Místostarostovi p.Matouškovi reagovat na připomínky p. Velíška.
70. Starostovi p. Krotkému urgovat zpracování projektu na rozšíření
kanalizace v obci.
71. Ing. Faloutovi zpracovat ţádosti o dotace z POV.
72. Obecnímu zastupitelstvu dále pokračovat v boji proti zápachu
z Asavetu.
Plnění usnesení 6. veřejného zasedání ze dne 14.7.2003.
Čerpání rozpočtu obce je sledováno.
Místostarosta pan Matoušek Václav jednal se Správou a údrţbou silnic Klatovy ohledně zaměření krajnice silnice u pomníku a montáţi
svodidel. Přislíbili, ţe situaci prohlédnou na místě, o problému
s provozem vozidel Asavetu ví. Pokud by se akce realizovala, bylo
by to výhradně na náklady obce, za souhlasu odboru dopravy při
MěÚ Klatovy.

Výsledky ankety
V minulém čísle Vřeskováka jste nalezli anketní lístek. Touto anketou jsme chtěli zjistit váš názor na výstavbu víceúčelového hřiště. Na
zadní stranu jste mohli vyjádřit svůj názor na zápach z Asavetu. Velice nás překvapilo, ţe ze sto dvaceti anketních lístků se vrátilo jen
dvacet tři a to ještě zhruba z poloviny od občanů, kteří zde nemají
trvalý pobyt.
Co se týká výstavby víceúčelového hřiště, nejvíce hlasů (polovinu)
získala varianta „zváţit moţnost plochu částečně zatravnit, asi na
dvou třetinách, a na zbylé třetině vybudovat antukové hřiště a znovu
ţádat o dotace na příští rok. Na šesti anketních lístcích se vyskytl
názor hřiště vůbec nebudovat. Na těchto lístcích byla třikrát zvolena
moţnost vybudovat krytou sportovní halu, dvakrát vybudovat vysílač
na zesílení signálu pro mobilní sítě a jedenkrát vybudovat na místě
kluziště park.
Na důkaz našeho zájmu o vyřešení problému vyuţití zmiňované plochy, jsme o tomto tématu jednali i se zástupci výboru TJ na společné
schůzce.
Připomínky k zápachu z Asavetu se vyskytly jen na osmi anketních
lístcích. Zejména jeden názor (podepsaný a radikální) se nám obzvláště líbil, ale pro jeho radikálnost ho nelze zveřejnit.
Netečnost občanů naší obce byla vyjádřena nejen touto anketou, ale
malou účastí na veřejném zasedání. Nabízí se myšlenka, ţe občané
Vřeskovic jsou se vším spokojeni, a proto nemají potřebu se
k ničemu vyjadřovat. My však takovými optimisty nejsme a víme, ţe
je spousta věcí, ke kterým čekáme vaše vyjádření. Jak máme rozhodovat o důleţitých věcech, týkajících se nás všech, kdyţ neznáme váš
názor?
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří pochopili význam
anketního lístku a vyjádřili svůj názor. Ostatním lze jen vzkázat to,
aby při kritice obecních zastupitelů a jejich rozhodování vzpomněli i
na svůj postoj k věcem veřejným.

3. vřeskovská šlápota
V pořadí třetí výšlap se uskutečnil v sobotu, 6.9.2003. Účast byla i
přes nádherné počasí minimální, ale kdo přišel, rozhodně nelitoval a
nebyl to pro něj ani v nejmenším ztracený čas.Trasa šlápoty vedla
přes Mstice a sousední vesnici Dlouhá Louka do Roupova.

Blahopřání
6.9.2003 se doţila v plné kondici naše nejstarší občanka paní Marie
Zubová, č.p.12 neuvěřitelně krásných devadesáti šesti let. K tomuto
významnému jubileu přišel popřát osobně starosta obce pan Jan
Krotký. Ještě jednou za všechny občany jubilantce blahopřejeme a
přejeme mnoho zdraví do dalších let.

Pozvánka na sportovní odpoledne
V sobotu, 20.9.2003 jsme pozváni na fotbalové klání do Roupova. Ve
14.00 zahájí sportovní odpoledne svým utkáním chlapci do 15-ti let a
poté přijde vrchol odpoledne v podobě utkání muţů bez omezení věku. Sraz účastníků je před KD ve 13.30, doprava individuální.

Pozvánka na volejbalový turnaj
V sobotu, 27.9.2003 v 9.30 proběhne na hřišti za farou volejbalový
turnaj smíšených druţstev za účasti okolních vesnic. Občerstvení
zajištěno, srdečně zveme všechny.
Vydáno dne 16.9.2003

