Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
První veřejné zasedání obecního zastupitelstva v tomto roce se koná
v pátek 31.1.2003 od 19,00 hodin v sále kulturního domu.
PROGRAM: Zahájení
Prodej plynových rozvodů (vystoupení zástupců ZČP)
Zpráva inventarizační komise
Návrh rozpočtu obce na rok 2003
Zpráva předsedů komisí a výborů
Rozprava
Usnesení a jeho schválení
Závěr
Zúčastněte se i Vy veřejného zasedání a předneste svůj návrh
k rozpočtu obce a upozorněte na akce, které je potřeba podle
Vašeho názoru v tomto roce provést.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU SDH
Sbor dobrovolných hasičů ve Vřeskovicích pořádá v sobotu
18.1.2003 od 15,00 hodin v restauraci „Na sauně“valnou hromadu, na
které se budou projednávat důležité (možná i existenční) otázky budoucnosti sboru.
My všichni bychom měli mít zájem na zachování této složky v obci , nemělo by se zapomínat na jejich hlavní poslání a to je záchrana životů a majetku občanů.

POZVÁNKA NA HASIČSKÝ BÁL
V sobotu 25.1.2003 pořádá Sbor dobrovolných hasičů ve Vřeskovicích tradiční „HASIČSKÝ BÁL“ s bohatou tombolou.
K tanci a poslechu hrají „REVMATICI“.
Zapomeňte na práci a přijďte se společně pobavit !

POZVÁNKA NA DĚTSKÝ KARNEVAL
Obecní úřad Vřeskovice pořádá v sobotu 1.3.2003 od 14,00 hodin
v sále kulturního domu tradiční „DĚTSKÝ KARNEVAL“.
K tanci a poslechu bude hrát skupina „ASFALT“.
Pro děti je připravena celá řada soutěží o ceny. Nebude chybět
tombola a losování cen ze vstupenek.
Vydáno dne 15. 1.2003

V Ř E S K O V Á K
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, jménem svým i jménem obecního úřadu Vám
přeji mnoho štěstí a zdraví v letošním roce. Zároveň si přejme, aby
tento rok byl úspěšný i pro rozvoj obce. K tomu může přispět i tento
list, který jsme nazvali „VŘESKOVÁK“. Účast obyvatel na veřejných
zasedáních obecního zastupitelstva stále klesá, mnoho lidí se nezajímá, co se v jejich obci děje a ani nemá zájem toto dění ovlivňovat.
Proto vzniká tento list, který chceme vydávat každý měsíc, aby se
k občanům dostalo co nejvíce informací. A co ve „VŘESKOVÁKU“
naleznete? Budou zde informace o jednáních obecního zastupitelstva,
zprávy předsedů komisí a výborů, pozvánky na kulturní a sportovní
akce, usnesení z veřejných zasedání a samozřejmě Vaše ohlasy a připomínky. Uvítáme aktivní účast občanů na řízení obce. Tento list je
zkušební a jen Vy můžete rozhodnout o jeho osudu.
starosta obce Jan Krotký

Složení obecního zastupitelstva
Jan Krotký – starosta obce
Václav Matoušek – místostarosta
Josef Duchek – předseda komise výstavby a rozvoje obce
Václav Ruth – předseda komise lesního hospodářství
Ing.Miroslav Blohmann – předseda komise pro kulturu a sport
Ing.Josef Falout – předseda finančního výboru
Zdeňka Zubová – předsedkyně kontrolního výboru
V pracovní dny najdete na obecním úřadě paní Kunovou – pracovnici
obecního úřadu.

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

Prodej plynových rozvodů
V červenci 2002 jsme nabídli ZČP Plzeň odprodej plynových rozvodů, které v letech 1999 – 2001 financovala obec. Celkové náklady
obce činily 2.715.271,- Kč. ZČP Plzeň nám nabídla za tyto rozvody
částku 1.575.000,- Kč. Smlouva na prodej plynových rozvodů byla
navržena kupující stranou a na veřejném zasedání dne 4.12.2002
schválena obecním zastupitelstvem. Ze strany obce byla následně tato
smlouva podepsána. ZČP Plzeň však smlouvu nepodepsala
s odůvodněním, že bylo provedeno nové přepočítání nákladů ze strany ZČP. Obci byla nabídnuta jiná cena a to 880.000,- Kč. Nová
smlouva nebyla zatím projednána a o celé záležitosti se bude jednat
na veřejném zasedání, které se koná v pátek 31.1.2003 od 19,00 hod.
v sále kulturního domu. Tohoto zasedání se zúčastní zástupci ZČP,
aby vysvětlili důvody snížení odkupní částky.
Přijďte proto i Vy na toto zasedání a řekněte svůj názor !

Obecní knihovna Vřeskovice
Obecní knihovna byla přestěhována do budovy KAMPELIČKY a to
napravo od vchodu. Po zaregistrování na ministerstvu kultury bude
naše knihovna spolupracovat s Městskou knihovnou v Klatovech a
bude dostávat několikrát za rok výměnný soubor knih. V současné
době je v naší knihovně první soubor, který obsahuje 100 nových
knih. Knihovní fond obecní knihovny čítá 1469 knih a bude dále rozšiřován. Kromě knih naleznete v knihovně i časopisy „Praktická žena“, „Květy“ a „ABC“.
Navštivte obecní knihovnu v nových prostorách – otevřeno každé
pondělí od 17,00 do 19,00 hodin.

Fitko
V budově KAMPELIČKY byla největší místnost upravena pro cvičení – nachází se zde rotoped, gymnastické míče a žebřiny. Klíče od
těchto prostor si může zapůjčit osoba starší 18 let a to na OÚ,
u
pana Krotkého, pana Matouška, pana ing. Blohmanna, paní Kunové a
paní Marešové. Osoba, která si zapůjčí klíče, odpovídá za pořádek a
do knihy návštěv provede zápis. Při projevení zájmu o cvičení bude
prostor dovybaven dalšími pomůckami.
Udělejte i Vy něco pro své zdraví a přijďte si zacvičit !

Tato stránka bude od příštího vydání věnována Vašim názorům a připomínkám.
Rádi bychom znali Váš názor týkající se života v naší obci - pište
nám co Vás pálí a co chcete v obci změnit. Svoje dotazy, připomínky
a náměty napište na papír a vhoďte do dopisní schránky OÚ, která je
u vchodu kulturního domu nebo na naši e-mailovou adresu : obecniurad@vreskovice.cz

Vánoční besídka
Konala se 21.12.2002 společně s dětskou diskotékou. Pro děti byla
připravena celá řada soutěží se zajímavými cenami. Děti společně
vyslechly koledy u vánočního stromku, odvážnější zazpívaly ostatním nebo přednesly báseň.
Škoda, že u nás máme tak málo dětí a některé z nich se bohužel
ani nezúčastnily.

Turnaj ve stolním tenisu
Dne 28.12.2002 se uskutečnil turnaj ve stolním tenisu, v kategoriích:
muži, ženy, junioři, mládež do 15 let. Celkem se zúčastnilo 35 sportovců – z toho 23 místních občanů.
Nejslabší zastoupení jsme měli v kategorii mužů a to pouze 5 z 15
startujících – proto nebojte se příště soupeřů !
Za účelem tréninku na příští turnaj je možno využít jednoho stolu na
stolní tenis, který je umístěn v šatně kulturního domu.

Novoroční pochod
Dne 1.1.2003 se 32 našich občanů vydalo na procházku mrazivým
odpolednem. Sportovní nasazení odpovídalo věkovému rozpětí zúčastněných ( 5 – 66 let ). Trasa pochodu vedla přes „Kobelnice“ do
sousední obce ROUPOV, kde bylo připraveno krátké občerstvení.
Takovéto výšlapy do sousedních obcí bychom rádi opakovali !

