V Ř E S K O V Á K
leden 2013
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, v novém roce
bych chtěl všem popřát hodně štěstí,
pevné zdraví a také trpělivost a toleranci
při pokračující výstavbě kanalizace.
V současné době je stavba zastavena
z důvodu
špatných
povětrnostních
podmínek. Datum ukončení akce včetně
uvedení komunikací do původního stavu
je 31.10.2013.
V letošním roce je počítáno s jedinou
investiční akcí a tou je obratiště na konci
slepé komunikace u p.Blohmanna.
Konečně přišla zima a údržba
komunikací je prováděna v rámci
možností obce. Bohužel nemáme v obci
nikoho, kdo je vybaven technikou pro
zimní údržbu a mohli bychom s ním
uzavřít smlouvu, tak aby s údržbou
začínal u nás.
starosta obce Václav Matoušek

Úřední hodiny na obecním úřadě
Pondělí :
13,00 – 19,00
Úterý : 8,00 – 14,00
Středa : 8,00 – 12,00
16,00 – 19,00
Čtvrtek : 8,00 – 14,00
Pátek : 8,00 – 13,00
Telefon a fax: 376 393 379
e-mail: obecniurad@vreskovice.cz
http: www.vreskovice.cz

Změna otevírací doby knihovny
Oznamujeme změnu otevírací doby knihovny:
PONDĚLÍ 17.00 – 19.00 hod.
STŘEDA 17.00 – 19.00 hod.

Volby prezidenta republiky
Výsledky 1. kola voleb v obci Vřeskovice.

2. KOLO VOLEB proběhne v pátek 25.1.2013 (14.00 –
22.00) a sobotu 26.1.2013 (8.00 – 14.00).Volební místnost
bude v KNIHOVNĚ V KAMPELIČCE.

Vyhodnocení druhého dotazníku
1. OTÁZKA: Souhlasíte s navrhovanými změnami? Svůj souhlas/nesouhlas
vyjádřete křížkem do daného okénka.
NECHCI
ANO
NE
HODNO
TIT
Infrastruktura
vybudování chodníků
41
7
4
vyvěšení jízdních řádů autobusů a vlaků (odjezdy
41
5
6
z Borov) na veřejně přístupném místě
zvýšení frekvence autobusových linek
40
2
18
diskusní fórum na webových stránkách obce - možnost
plánování společných cest = kdy a kam jedete, počet
18
16
18
volných míst v autě
Kvalita života
posílení telefonního signálu v kulturním domě
32
5
15
2 radary na měření rychlosti (od Lhovic,
15
31
6
od Biřkova)
modernizace koupaliště
34
9
9
zavedení Kroužku maminek s dětmi
25
5
22
vytvoření místa pro vývoz bioodpadu
36
10
6
ve Vřeskováku připomínat narození, úmrtí, přestěhování
29
16
7
uspořádání dobrovolných pracovních brigád pro občany
29
9
14
pořádání skupinových výletů, zájezdů
26
12
14
vytvoření diskusního fóra na webových stránkách pro
18
13
21
vaše dotazy a náměty („chat“)
změnit otevírací dobu knihovny
2
24
26
Cestovní ruch
vybudování cyklostezky z Ježov do Vřeskovic
25
13
14
vybudování naučné stezky na „Stříbrnici“
28
13
11

2. OTÁZKA: Souhlasíte se zavedením nedělního klidu?
ANO
16
NE
36
V případě odpovědi ANO: Proč? Od kdy do kdy by měl v neděli platit?
celý den
9-15 hod.
12-18 hod.
8-11, 17-22 hod.
do 9 hod.
po 17 hod.

3
3
2
2
3
3

V případě odpovědi NE: Proč?
-

z důvodu pracovního vytížení
jsme přeci na vesnici, ne ve městě!
není důvod nedělní klid zavádět
jsme rádi, že se obyvatelé o své domy starají

3. OTÁZKA: Máte vlastní návrhy nebo připomínky?
-

posílení telefonního signálu v celé obci (nejen v kulturním domě)
úprava zeleně po obci
zřídit obecní vodovod
zřídit obecní šatlavu
zamezit volnému pobíhání psů
zjistit, kdo vyváží svůj domácí odpad do kontejnerů u hřbitova a náležitě ho
potrestat
řešit černou skládku v agátí
proč cyklostezka z Ježov? A co třeba do Borov k vlakovému spojení?
v zátočině u rybníka udělat zábradlí (jsou tam rybáři a když auto jede rychle je
tam vysoká šance „vylétnutí“ ze silnice)

Turnaj ve stolním tenisu
V neděli 30.12.2012 se uskutečnil tradiční turnaj ve stolním tenisu.
Zúčastnilo se ho 8 hráčů v kategorii mužů. Turnaj jako v minulém
ročníku vyhrál pan Kadlec Vladimír, na druhém místě se umístil
Chmelíř Tomáš a třetí byl Štengl Roman. Děkujeme všem
zúčastněným i divákům

Vřeskovická novoroční šlápota
První akce v tomto roce se zúčastnilo asi 20 občanů. Tradiční trasa
vedla do sousedního Roupova, kde se všichni občerstvili v hospodě.

Výstup na Stramchyni
V sobotu 12.1.2013 pořádal starosta obce Borovy výstup na kopec
Stramchyni. Z Vřeskovic vyrazilo asi 35 občanů, kde se setkali
s ostatními. Celkem na vrchol vystoupilo asi 300 lidí. Jako každý rok
byla na vrcholu pořádána soutěž o nejlépe namalovaný kámen,
nápady a zručnost lidí jsou obdivuhodné (např. batoh, chléb,
garmofon..) Starosta Borov oznámil, že bylo založeno sdružení, které
se pokusí na Stramchyni vybudovat rozhlednu.

Objednávky sadbových brambor
Do 11.2.2013 si mohou občané na OÚ objednat sadbové brambory
1kg brambor / 15,- Kč
Nabízíme sadbové brambory od společnosti Europlant šlechtitelská
spol.s r.o., pro letošní rok nám byly doporučeny tyto odrůdy:
velmi rané: Anuschka, Bellarosa, Colette
rané: Baccara, Belana, Marabel, Venezia
polorané: Filea, Laura, Concordia, Esprit

Extra band revival
V pátek 25.1.2013 od 21.hod vystoupí v KD skupina Extra band
revival. Zveme všechny příznivce rocku, tance a zábavy.

Sjezd „Poustky“ na čemkoliv
Zveme všechny, rodiče, děti, příznivce sportu i ostatní na sjezd
„Poustky“. Vítány jsou rozmanité prostředky ke sjezdu (necky,
umyvadlo…) i obyčejné saně. Pro děti bude připraven čaj a pro
ostatní svařák. Doufáme, že v těchto příznivých sněhových
podmínkách dorazí co nejvíc občanů!
Akce se uskuteční v neděli 27.ledna 2013 od 15.hod.

Valná hromada TJ
Výroční valná hromada TJ Vřeskovice se uskuteční 16.2.2013
od 17. hod. Zváni jsou všichni členové TJ.

Hasičský bál
Sbor SDH zve srdečně všechny příznivce dobré nálady na tradiční
hasičský ples, který se uskuteční 8. února 2013 od 20:00 hodin na
sále kulturního domu. K tanci a poslechu hraje skupina Skalanka,
vynikající a osvědčená! Na bále vystoupí taneční skupina SMILE ze
Švihova.
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