V Ř E S K O V Á K
leden 2010
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, dočkali jsme se
přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost
mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh
přidělává řadu problémů. Prosím zejména starší občany, aby dávali pozor a
nezpůsobili si zbytečně nějaký úraz.Toto
období se neslo rovněž Tříkrálovou sbírkou. Mohli jste tak vidět chodit po obci
tři krále, za které se převlékly děti z naší
obce a pomohly tak společně s ostatními
vybrat peníze pro charitativní sbírku
potřebným občanům. Všem, kteří jste
jakoukoliv částkou přispěli,děkuji a samozřejmě děkuji organizátorkám akce a
našim dětem.
starosta obce Jan Krotký

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

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
V pátek 11.prosince 2009 se od 19,00 v restauraci v KD uskutečnilo
v pořadí již 18. veřejné zasedání obecního zastupitelstva.
U s n e s e n í 18. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce
Vřeskovice dne 11.12. 2009.
Obecní zastupitelstvo:
Volí:
125. Návrhovou komisi ve složení:
Předseda: p. Josef Duchek
Členové: p. Václav Votýpka, p. Václav Bláha
Bere na vědomí:
126. Zprávu z mezidobí zasedání.
127. Zprávy předsedů komisí a výborů.
Souhlasí:
128. Se jmenováním inventarizačních komisí.
Schvaluje:
129. Rozpočtové opatření č. 4 – navýšení ve výdajové části celkem
o 254.000,-Kč
- snížení ve výdajové části o 490.000,- Kč
130. Rozpočet obce na rok 2010.

Rozhoduje:

Ukládá:
131. P. Matouškovi V. zjistit možnost odvodnění spojovací cesty
od p. Rutha k p.Brejchovi .
Vřeskovice dne 11. 12.. 2009

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Ve středu, 20.ledna 2010 od 19,00 hodin se uskuteční v restauraci
kulturního domu v pořadí již 19. veřejné zasedání obecního zastupitelstva. Hlavním bodem programu bude schvalování změn územního
plánu obce.

Vybírání poplatků
V pondělí 25.1.2010 od 15:30 hodin se na OÚ ve Vřeskovicích budou prodávat známky na odvoz komunálního odpadu a vybírat poplatky ze psů.
Ceny známek za jednu popelnici: 1 x týdně
1 780,- Kč
kombinovaný
1 500,- Kč
1 x 14 dní
1 180,- Kč
1 x měsíčně
660,- Kč
Samostatně žijící občané důchodového věku a matky samoživitelky
(mající ve vlastní péči alespoň jedno dítě mladší patnácti let) mohou
uplatnit slevu 500,-Kč.
Poplatky ze psů:
za prvního
50,- Kč
za každého dalšího
100,- Kč

Vánoční dětská besídka
V sobotu 19.12.2009 se uskutečnila dětská vánoční besídka v sále
KD. Jako již tradičně bylo připraveno mnoho zajímavých soutěží a
her pro děti všech věkových kategorií. Této besídky se zúčastnilo
opět více dětí než minulý rok. Tato stoupající návštěvnost potěšila
zejména organizátory.

Turnaj ve stolním tenise
V sobotu 2.1.2010 se uskutečnil turnaj ve stolním tenise v sále KD.
V letošním roce nebyla tak vysoká účast jako v minulých ročnících.
V mužské kategorii se zúčastnilo 5 borců přespolních a 7 domácích.
Již tradičně byli rozděleni do dvou skupin („domácí“ a „přespolní“),
přičemž z každé skupiny postupovali první tři. Absolutním vítězem
turnaje se stal Michal Kurc ze Švihova, nejlepší z domácích byl Miroslav Blohmann. V další kategorii se zúčastnily 3 ženy a vítězkou se
stala Martina Petrovická. V kategorii dětí do 15-ti let se zúčastnilo 5
sportovců a vítězem se stal Tomáš Blohmann.

Dobývání Stramchyně
V neděli 27.prosince 2009 se uskutečnil již třetí ročník tzv. dobytí
kopce Stramchyně. Tento ročník byl velice zdařilou akcí, především
pak zásluhou starosty obce Borovy pana Jiřího Černého,který měl
jako vždy připraven uvítací projev. Na vrcholu se sešli občané několika spřátelených sousedních obcí a že byl o akci opět velký zájem
dokazuje to, kolik občanů se tam sešlo. Podle odhadu účastníků to
totiž bylo více než dvěstě lidí . Někteří poctiví přinesli s sebou i kameny na zvýšení nadmořské výšky tohoto kopce. Tuto výzvu přednesl starosta Borov již minulé setkání a při letošním znovu zopakoval.

Novoroční vřeskovická šlápota
Tak jako každý rok jsme i letos vyrazili na Novoroční šlápotu. Trasa
letošní vycházky vedla přes les do Roupova. Tohoto výšlapu se letos
zúčastnilo 26 lidí a 1 pes.Všichni nepohrdli po mrazivé procházce
navštívit bistro „Pod hradem“, kde nás již tradičně čekalo občerstvení.

Hasičský ples
V pátek dne 5.2.2010 pořádá SDH ve Vřeskovicích tradiční hasičský
ples. K tanci a poslechu hraje kapela ,,SKALANKA“. Začátek je ve
20:00 hodin. Připravena je bohatá tombola. Každý lístek vyhrává.
Přijďte se dobře pobavit.Svou účastí přispějete k dobré atmosféře
plesu a zároveň tím podpoříte i náš sbor. Srdečně zvou pořadatelé.

Zápis do 1.ročníku ZŠ a MŠ ve Švihově
Ředitelství ZŠ a MŠ Švihov oznamuje, že ve čtvrtek 4. února 2010
od 12,45 do 16,00 hodin proběhne zápis dětí, které budou ve školním
roce 2010/2011 navštěvovat 1.ročník základní školy. Rodiče přinesou
vyplněný Dotazník pro rodiče žáka 1.ročníku ZŠ ( tento dotazník je
možné si vyzvednout u vedoucí mateřské školy nebo v ředitelně ZŠ ),
rodný list dítěte a vlastní občanský průkaz.

Akce v sále kulturního domu
22.1.2010 zábava, k tanci a poslechu hraje skupina Extra band revival
5.2.2010 Hasičský bál, k tanci a poslechu hraje skupina Skalanka
Vydáno 13.1.2010

