V Ř E S K O V Á K
říjen 2004
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, dostává se k vám
podzimní, a to říjnové číslo Vřeskováka.
Vydáváme ho již druhý rok a stále čekáme na vaše náměty a připomínky. Na
začátku loňského roku, když jsme vás
vyzývali o napsání příspěvku, došly nám
celé tři. Proto vás znovu chci vyzvat, aby
jste napsali své připomínky a náměty pro
naši další práci. Blíží se závěr roku a tím
i příprava rozpočtu na příští rok. Napište tedy, co je třeba v naší obci podle vás
udělat, velmi nám tím pomůžete při sestavování rozpočtu.
V příštím roce se rovněž uskuteční setkání rodáků. I zde vás prosíme o pomoc,
a to jak při organizaci, tak i s návrhem
programu oslav (více uvnitř listu). Doufám, že vás tato výzva osloví a konečně
nám dojde nějaký příspěvek.
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 třinácté veřejné zasedání obecního zastupitelstva, se
konalo v pátek 1.10.2004 v Restauraci na sauně. Jedním z hlavních
bodů programu byla změna rozpočtu obce a zpráva o jeho celkovém
čerpání. Změna rozpočtu se týkala změny ve výdajové části, kde se
zrušila částka 500.000,-Kč na úpravu kluziště a převedla se na vybudování kanalizace na „Dědinkách“.

Usnesení
14. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice
dne 1. října 2004.
Obecní zastupitelstvo:
118. Volí: Návrhovou komisi ve složení:
Předseda: ing. Falout Josef
Členové: p. Mraček Josef, p. Mraček Matěj
Bere na vědomí:
119. Zprávu z mezidobí zasedání.
120. Zprávy předsedů komisí a výborů.
121. Zprávu o čerpání rozpočtu obce k 31.8.2004.
122. Provedení opravy místních komunikací.
Schvaluje:
123. Změnu rozpočtu obce na rok 2004.
Ukládá:
124. Finančnímu výboru sledovat čerpání rozpočtu obce.
125. Místostarostovi p. Matouškovi zpracovat návrh na vyřešení problému parkování vozidel na obecních komunikacích.
126. Místostarostovi p. Matouškovi zajistit provizorní úpravu cesty
od autobusové garáže ke kaštanům, včetně pozemku u kaštanů.
Plnění usnesení 13. veřejného zasedání ze dne 4.8.2004
Čerpání rozpočtu obce je sledováno.
S havarijním stavem hřbitovní zdi nad zahradou p. Bohuslava se p.
Matoušek i ostatní členové OZ seznámili. Situace bude řešena
v příštím roce.

Čerpání rozpočtu obce Vřeskovice k 31. 8. 2004
Příjmy:

Rozpočet
Kap. 02 – Vodní hospodářství a životní prostředí
Celkem
100.450

82.563,-

Kap. 09 – Lesní hospodářství
Celkem

0

19.995,-

Kap. 16 – Kultura
Celkem

50.000

104.343.50

Kap. 39 – Místní hospodářství
Celkem

49.000

32.744,-

Kap. 41 – Všeobecná pokladní správa
Celkem

1.360.000

935.210,88

Dotace na výkon státní správy
Dotace na volby do Evr.parlamentu
Dotace na kanalizaci Dědinky
Celkem
Zůstatek z roku 2003

3.550
3.550,0
22.125,0
250.000,3.550
275.675,932.000 1.410.174,76

CELKEM PŘÍJMY

Čerpání

2.495.000 2.860.706,14

Výdaje:

Rozpočet Čerpání
Kap. 02 – Vodní hospodářství a životní prostředí
Celkem
234.000 900.779,74
Kap. 09 – Lesní hospodářství
Celkem

50.000

Kap. 10 – Doprava
Celkem

353.000

60.463,-

6.450,50

Kap. 14 – Školství
Celkem

70.000

89.793,-

Kap. 16 – Kultura
Výdaje na provoz KD:
Celkem

185.000

93.755,-

Výdaje na ostatní kulturní akce:
Celkem

38.000

26.125,50

Knihovna:
Celkem

10.000

1.599,-

Celkem kultura

233.000

122.999,50

Kap. 19 – Vnitřní správa
Celkem

490.000

327.742,12

Kap. 39 – Místní hospodářství
Celkem

760.000

135.376,50

Kap. 41 – Všeobecná pokladní správa
Celkem

15.000

53.154,50

Splácení úvěru – plynofikace
Úroky z úvěru

255.000 170.400,35.000 6.055,60

CELKEM VÝDAJE
Zůstatky na účtech:

2.495.000 1.898.757,96

KB Klatovy
Spořitelna Klatovy

Celkem
Účet na kostel: 32.918,22 Kč.
Úvěr na plynofikaci: zbývá zaplatit 84.100,- Kč.

936.947,66
25.000,52
961.948,18

Prodej fary v obci Vřeskovice
V měsíci září letošního roku se uskutečnil prodej fary v naší obci.
Výtěžek z prodeje, zhruba 1.400.000,-Kč chce římskokatolická církev použít k zakoupení bytu v okresním městě a výtěžek z pronájmu
využívat k nutným nákladům na provoz farnosti. Z důvodu, že byla
pro nedostatek finančních prostředků zastavena oprava kostela ve
Vřeskovicích se samozřejmě nám jako občanům obce tento návrh
nelíbí. Proto se v sobotu, 16.10.2004, uskutečnila schůzka zástupců
římskokatolické církve, zástupců obecního úřadu a lidí, kteří navštěvují náš kostel při církevních obřadech. Závěr z této schůzky nakonec
byl, že římskokatolická církev se bude finančně podílet na opravách
průčelí kostela a to v příštím roce. Věříme proto, že se podaří sehnat
dostatek finančních prostředků přes zimní období a na jaře příštího
roku bude opravena další část kostela. Tato oprava má samozřejmě
svůj význam i vzhledem k blížícímu se setkání rodáků v příštím roce
(viz též následující článek).

Setkání rodáků obce v roce 2005
V příštím roce se uskuteční sedmé setkání rodáků naší obce. Každému setkání rodáků předchází dlouhá příprava a to jak programu, tak
organizace celého dne. Chtěli bychom vás tedy požádat o pomoc při
přípravě, ale i v samotný den oslav – ty by se uskutečnily poslední
srpnovou sobotu, tedy 27.8.2005. Kdo z občanů má nějaký námět na
kulturní program, prosíme, ať nám ho sdělí. K přípravě rodáků bude
potřeba ustanovit organizační tým. Z důvodu, že nechceme nikoho
oslovovat adresně, aby se příprav mohl zúčastnit každý, kdo má zájem, oznamujeme touto formou, že se uskuteční ve středu,
27.10.2004 od 18-ti hodin na obecním úřadě schůzka ohledně přípravy rodáků. Na této schůzce by měl vzniknout tým lidí, který bude
celé setkání organizovat. Nemusíte se nutně stát členy tohoto týmu,
ale můžete nám při přípravě hodně pomoci. Přijďte proto na tuto
schůzku všichni vy, kdo chcete pomoci při přípravě a organizaci
sedmého setkání rodáků obce v příštím roce. Předem velice děkujeme
za jakýkoliv námět i pomoc.

Parkování aut na veřejném prostranství
Na posledním veřejném zasedání se strhla velice živá diskuse ohledně parkování aut na veřejném prostranství. Pokud takové parkování
omezuje nebo dokonce znemožňuje ostatním vozidlům provoz je
v rozporu minimálně s vyhláškou o silničním provozu. Na základě
výše uvedené diskuse vznikl pro obecní zastupitelstvo úkol, začít
rasantně proti tomuto nešvaru legálními prostředky bojovat.
V současné době prověřujeme možnost takto zaparkovaná auta nechat odtáhnout, přičemž již máme prověřené, že za tento přestupek
lze uložit blokovou pokutu. Jedná se o všechny obousměrné místní
komunikace.
Bohužel nejen tento nešvar, ale i jiná bezohlednost občanů narušuje
naše vzájemné soužití. Jedná se zejména o vypouštění holubů, volné
pobíhání psů a spalování materiálů, vylučujících nebezpečné látky.

Oslavy 110 let SDH Vřeskovice
Dne 11.září 2004 se uskutečnily v naší obci oslavy 110 let založení
SDH ve Vřeskovicích.
Během celých oslav probíhala ukázka techniky profesionálních hasičů. Této akce se i přes nepřízeň počasí zúčastnilo mnoho občanů naší
obce a zejména děti mohly obdivovat práci hasičů, a to jak při vyprošťování raněných z vraku auta, tak i při slaňování z dvaceti sedmi
metrové plošiny. Celé oslavy završila taneční zábava v KD. Akce
byla ze strany výboru SDH velice dobře připravena.

Oslavy 85 let založení DTJ a 75 let národní házené
Dne 25.9.2004 proběhly oslavy 85 let od založení TJ a 75 let od založení oddílu národní házené v naší obci. Dopoledne byla sehrána mistrovská utkání mladších a starších žáků, následovalo mistrovské
utkání mužů a odpoledne vyvrcholilo přátelským zápasem mezi současným družstvem mužů a mužstvem bývalých ligových hráčů, ve
kterém ligoví hráči zvítězili 13:11. Oslavy byly zakončeny slavnostní
schůzí.

Vřeskovická drakiáda
V sobotu, 23.10.2004 od 15-ti hodin se uskuteční historicky první
ročník drakiády. Sraz účastníků bude u kaštanů. V rámci drakiády
budou opékány brambory v ohníčku. Ostatní občerstvení (kromě čaje
a brambor) si vezměte s sebou. Nejlepší drak bude odměněn.
Vydáno dne 16.10.2004

