V Ř E S K O V Á K
duben 2010
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, několikrát jsem
již psal o pálení dřevního odpadu ze
zahrad. Toto pálení by se uskutečnilo
v měsíci květnu za účasti našich hasičů.
Prosím o dodržení ustanovení, že se bude pálit jen odpad ze zahrad a to z ořezaných stromů. Jiný odpad na skládku
nepatří ! Stejně jako nepatří staré olejovky , lahve od vína a rozbitý květináč
do kontejnéru na plasty. Prosím všechny
občany o dodržování čistoty v okolí kontejnérů. Pokud jsou nádoby plné, nepohazujte odpad okolo!Vyčkejte na vyvežení – u plastů je to každé úterý.
Dále vás žádám o zmačkání PET lahví
před vyhozením do odpadu, protože je to
způsob jak zvýšit kapacitu kontejnéru.
starosta obce Jan Krotký

Úřední hodiny na obecním úřadě
Pondělí :
Úterý :
Středa :
Čtvrtek :
Pátek :

13,00 – 19,00
8,00 – 14,00
8,00 – 12,00
8,00 – 14,00
8,00 – 13,00

16,00 – 19,00

Telefon a fax: 376 393 379
e-mail: obecniurad@vreskovice.cz
http: www.vreskovice.cz

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Další, v pořadí dvacáté veřejné zasedání obecního zastupitelstva se
uskutečnilo ve středu, 7.4.2010 v 19.00 v restauraci KD.
Usnesení 20. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce
Vřeskovice dne 7.4.2010.
Obecní zastupitelstvo:
Volí:
141. Návrhovou komisi ve sloţení:
Předseda: p. Václav Matoušek
Členové: p. Bohuslav Jiří, p. Zub Karel ml.
Bere na vědomí:
142. Zprávu z mezidobí zasedání.
143. Zprávy předsedů komisí a výborů.
Souhlasí:
144. S moţností napojení na stávající kanalizaci pro novostavbu p.
Kadlece přes obecní pozemky p.č.900/21,900/22 a 900/23. Konkrétní
podmínky napojení budou řešeny smlouvou mezi obcí a p. Kadlecem.
145. S návrhem kupní smlouvy na pozemek p.č. 23/2.
Schvaluje:

Rozhoduje:
146. O vykoupení pozemku p.č. 23/2 o výměře 831 m2 od pana
Jana Mračka za dohodnutou cenu 49.860,- Kč.
Ukládá:
147.
Starostovi, oslovit majitele nemovitostí, aby si upravili své
domy a tím se zlepšil celkový vzhled obce.

Vřeskovice dne 7. 4. 2010

Veřejné osvětlení
V minulém čísle Vřeskováka jsme vás ţádali o názor na světla veřejného osvětlení s LED technologií. Mrzí nás,ţe přišel jen jeden ohlas
od občana Vřeskovic. Tento ohlas byl pozitivní a i jednání na veřejném zasedání tyto světla nezavrhla. Obecní zastupitelstvo se rozhodlo, ţe postupně bude měnit nefunkční svítilny za tyto nové a to za
světla se spotřebou 46 W, tedy s větší svítivostí ( toto světlo je jiţ
instalováno před paní Šaškovou ).

Pozdrav jara ze hřbitova
Mé návštěvy místního hřbitova do loňského léta byly poměrně sporadické, veškerou květinovou „výzdobu“ na hrobě obstarávala moje
maminka. Vloni maminka zemřela a já navštěvuji hřbitov kaţdý týden. Minulou sobotu jsem na hrob k prvním jarním kytičkám přidala
košíček s hyacinty, pochválila jsem se, jak to hezky vypadá, jak jsem
to pěkně vymyslela, jak by se to naší babičce líbilo .…. Včera jsem
ovšem nevěřila svým očím – košíček nebyl. Zřejmě jsem se probudila
z nějakého naivního snu o lidské dobrotě, v Plzni se to prý děje stále,
ale na půvabném venkovském hřbitůvku? Věřím, ţe tou hyenou není
ţádný místní občan …. Nebo své rozhořčení přeháním (kvůli několika hyacintům)???
Alice Vogeltanzová (roz. Míková)

Sběr starého ţeleza
SDH Vřeskovice provede v něděli 9.5.2010 od 9:00h svoz starého
ţeleza. Nepotřebné staré ţelezo připravte před vrata.

Pozvánka na oslavu patrona hasičů sv.Floriána
Výbor SDH zve srdečně všechny občany a především děti na oslavu
svátku sv.Floriána. Tato oslava proběhne tradičně počátkem května, a
to v pátek 7.5.2010 od 17-ti hodin. Sraz účastníků je před poţární
zbrojnicí. Při této akci bude předvedena hasičská technika. Občerstvení, včetně buřtů pro děti, bude zajištěno

Vítání občánků
V letošním roce se uskuteční vítání nových občánků naší obce. Jedná
se o děti narozené od posledního vítání, které se konalo 16.3. 2008.
Tentokrát budeme vítat 7 nových občanů naší obce. Jsme rádi, ţe se
v naší obci rodí nový ţivot a obec se dále rozvíjí. Zveme proto
všechny občany, kteří mají zájem se zúčastnit slavnostního vítání do
sálu kulturního domu a to v neděli 9.5. 2010 v 10,30 hodin.

Pozvánka na oslavu Dne matek
Jiţ tradičně v květnu, tentokrát v sobotu 8.5.2010 se uskuteční oslava
dne matek. Začátek akce je v 16.00 hod. a po úvodní hodině, věnované výhradně našim ţenám, jsou opět zváni i partneři na taneční večer.
K tanci a poslechu hraje skupina „Lovci rytmů“. Srdečně vás všechny
zveme.

Národní házená
Pozvánka na mistrovská utkání našich druţstvech:
Ne 25.4.10 muţi B – Litohlavy B 9:15
muţi A – Příchovice B 10:45
Ne 2.5.10 Osek B - muţi B 13:30
Osek – muţi A 15:00
So 8.5.10 muţi B – Nezvěstice C 14:30
muţi A – Nezvěstice B 16:00
Ne 9.5.10 Litice – muţi A 10:30
Hromnice – muţi B 14:30
Ne 16.5.10 muţi B – Chudenice 9:15
muţi A – Ţdírec 10:45
Ţákovská druţstva nemají stanoveny pevné termíny, tak zatím přibliţně:
24.-25.4. starší ţačky – Chudenice
starší ţáci – Roţmitál
1.-2.5.
starší ţačky – Tymákov B
starší ţáci – Všenice
8.–9.5.
Nýřany - starší ţáci
15.–16.5. starší ţačky – Nezvěstice
starší ţáci – Přeštice
Vydáno dne 21.4.2010

