V Ř E S K O V Á K
červen 2008
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,v minulém čísle
Vřeskováka jsme chtěli upozornit na
nevhodné parkování vozidel v naší obci.
Musím konstatovat, že situace se vůbec
nezměnila a na některých komunikacích
nadále parkují vozidla a brání průjezdu
například při svozu odpadu z popelnic.
V nejbližší době chystáme kroky k tomu,
aby docházelo k odtažení vozidel z míst,
kde brání v průjezdu všem ostatním.
Doufám ale, že nebudeme muset tuto
situaci takto vyhrocovat. Rovněž doufám,
že se zlepší morálka ohledně likvidace
odpadu. Rád bych řekl těm dobrákům,
kteří nám zcizili poklopy od kanalizačních šachet, že se nejednalo o odpad, ale
zábranu proti pádu do těchto šachet.
V závěru vám přeji poklidné prožití dovolené a dětem prázdnin.
Další číslo Vřeskováka vyjde v září!
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 pondělí, 2.června 2008 se uskutečnilo v pořadí jiţ 10. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo v sále KD a to od
19,30 hodin.
Usnesení
10. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice
dne 2. června 2008.
Obecní zastupitelstvo:
Volí:
64. Návrhovou komisi ve sloţení:
Předseda: Ing. Josef Falout
Členové: p. Jaroslav Burian, p. Josef Mraček st.
Bere na vědomí:
65. Zprávu z mezidobí zasedání.
66. Zprávy předsedů komisí a výborů.
Schvaluje:
67. Cenu za dovoz vody do bazénů, popř. studny autem Sboru dobrovolných hasičů CAS 25 ve výši 300,- Kč za jednu cestu (Vřeskovice – Švihov a zpět).
Rozhoduje:
68. O zadání projektové dokumentace čistírny odpadních vod včetně kanalizace.
Ukládá:
69.
Starostovi obce jednat o zpevnění místní komunikace od
„Kaštanů k autobusové garáţi“.

11.veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Další, v pořadí jedenácté veřejné zasedání obecního zastupitelstva se
bude konat ve středu 25.6. 2008 v 19.30 v sále KD. Srdečně zveme
všechny občany. Hlavním bodem programu bude schvalování závěrečného účtu za rok 2007.

Den dětí
V neděli 1.6.2008 se uskutečnila oslava Dne dětí. Oproti velmi slabé
loňské účasti tentokrát pořadatele velmi mile překvapila účast dětí.
Jak se totiţ podařilo redakci Vřeskováka zjistit, zúčastnilo se více neţ
20 dětí. Program měl podobný scénář jako v minulých létech,
zpestřením na závěr byla pro děti určitě moţnost svézt se na kánoi po
poţární nádrţi.

Svoz odpadů
Jako kaţdý rok, tak i letos byl ve spolupráci se ZKS Plzeň organizován svoz problémových sloţek odpadu. Je dobře, ţe většina občanů
pochopila princip této akce, odpad řádně třídí a tyto sloţky si ponechá na likvidaci při této akci. Mnohem horší je varianta, kdyţ si lidé
doma chtějí udělat pořádek hned a odpad odhodí někam do strouhy či
do lesa. Je s podivem, ţe odpadu u našich občanů nějak neubývá.
Kontejner, který k nám přijel z Biřkova byl téměř prázdný, ale u nás
ve vsi byl jiţ řádně doplněn. Pracovníci ZKS Plzeň měli velké obavy,
aby pobrali odpad ještě v Borovech a v Červeném Poříčí.

Poklopy
V poslední době se nám ve vsi dějí věci, které jsou za hranicí zákona.
Ztrácejí se poklopy na kanálech ( i v těsné blízkosti dětského hřiště ),
kovová rohoţka u konzumu, ţelezo z kontejneru téţ rychle mizí a
dokonce jsou zde za účelem krádeţe navštěvovány i soukromé objekty. Cena jednoho kusu tohoto poklopu je 6 000,- Kč. Bohuţel, zákony
této země jsou v současné době plně nakloněny těm, kteří si obstarávají peníze nelegálně. Ţádáme občany, pokud by byli svědky nějaké
obdobné činnosti, aby upozornili policii, velkým vodítkem je zapsaná
SPZ vozidla.

Chytání ryb v nádrţi na návsi
Upozorňujeme, ţe chytání ryb v poţární nádrţi na návsi se stále řídí
určitými pravidly a to povolenkami vydávanými obecním úřadem.
Tyto povolenky jsou zdarma vydávány dětem do 15-ti let.

Úspěch našich hasičů
Soutěţní druţstvo našich hasičů se zúčastnilo v sobotu 14.6.2008
extraligy v poţárním sportu v Úhercích. Z 29 přihlášených druţstev
se umístilo na krásném 2. místě o 0,03 sekundy za druţstvem
z Nevcehle ( okres Jihlava ). Čas našeho druţstva byl 16,75 sekundy.
Národní rekord přitom činí 16,42 sekundy. Tímto blahopřejeme našim hasičům k tomuto úspěchu.

Pozvánka na pouťovou zábavu
V sobotu, 21.6.2008 se uskuteční tradiční pouťová zábava v sále KD.
Začátek je téţ tradiční, a to ve 20.00 hodin. K tanci a poslechu hraje
skupina „PÍ DEM“.

Pozvánka na pouťový turnaj
V neděli 22.6.2008 se uskuteční pouťový turnaj v národní házené a
to v kategorii ţačky. O přestávce bude sehráno utkání muţů
s výběrem bývalých hráčů národní házené.. Zahájení turnaje je v 9.00
hodin na hřišti za farou. Během turnaje je zajištěno občerstvení.
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