V Ř E S K O V Á K
říjen 2009
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, pomalu se blíží
závěr roku a s ním i příprava rozpočtu
na další rok. Tentokrát by jsme měli
připravit rozpočtový výhled na další
pětileté období. Uvítal bych vaši pomoc
při sestavování rozpočtu i zmiňovaného
výhledu. Napište nám co by se mohlo
zlepšit a na co se v příštích letech
zaměřit. Vaše náměty můžete zasílat na
naši adresu nebo vhodit do schránky
obecního úřadu před vchodem do KD a
to nejpozději do 31.10. 2009. Zapojte se
aktivně do dění v obci, jedná se i o vaši
budoucnost a vaše peníze.
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 úterý, 22.září 2009 se uskutečnilo v pořadí již 17. veřejné zasedání
obecního zastupitelstva.
Usnesení 17. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce
Obecní zastupitelstvo:
Volí:
116. Návrhovou komisi ve složení:
Předseda: ing. Falout Josef
Členové: p. Luděk Štich, p. Vladimír Kadlec
Bere na vědomí:
117. Zprávu z mezidobí zasedání.
118. Zprávy předsedů komisí a výborů.
Souhlasí:
Schvaluje:
119. Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2009
120. Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace na zřízení
pracoviště Czech POINT
121. Poskytnutí příspěvku obci Bílsko ve výši 50.000,- Kč jako
pomoc při odstranění následků povodní v dubnu a červenci
Rozhoduje:
122..O prodeji pozemku parc. č. 901 o výměře 371 m2 za částku
22.260,- Kč panu Janu Tomanovi, bytem Vřeskovice 90.
123. O koupi pozemku parc. č. 43/1 o výměře 277 m2, parc. č. 43/7 o
výměře 94 m2 a parc. č. 896/7 o výměře 77 m2 od TJ Vřeskovice
za částku 20.000,- Kč.
Ukládá:
124. Starostovi obce zajistit převod schválené částky – 50.000,- Kč
obci Bílsko.

Pouť ve Msticích
V sobotu 3.10.2009 se konala pouť ve Msticích. Občané Mstic se
rozhodli opravit kapličku na návsi a při přiležitosti jejího vysvěcení
se rozhodli uspořádat malou pouť. Posvěcení kapličky bylo
naplánováno na 14-tou hodinu a provedl jej P.Adam Lodek. Počasí
této akci přálo a tak pouť pokračovala na dvoře u p.Šípa (čp.4 ,,U
Zánů“). Bylo připraveno občerstvení, originální pouťové atrakce a
vše doprovázela reprodukovaná hudba. Této vydařené akce se
zúčastnilo cca. 120 lidí.
Z historie kapličky:
Kapličku sv. Františka Xaverského na návsi v osadě Mstice postavili
manželé Jan a Kateřina Tíkalovi, hospodařící na celém selském dvoře
ve Msticích čp. 4 (statek zvaný ,,U Zánů). Kaplička byla posvěcena
25.dubna 1844 vřeskovickým děkanem P. Janem Augustinem
Tieblem.
Kaplička má tvar masivního hranolu s prejzovou vlnitou stříškou, na
které je ukotven dvojitý železný křížek. Ve výklenku kapličky byla
umístěna soška světce v hnědém hábitu. Později sem byla ještě
přidána prosklená skříňka se soškou Panny Marie Lurdské. V dubnu
roku 1997 byla kaplička vykradena. Zloději měli zájem pouze o
originální sošku sv.Františka. Rozbitou skříňku i se soškou Panny
Marie odhodili na skládku při cestě z Vřeskovice do Lhovic.

Oprava propustku
V plánovaném termínu byla dokončena oprava propustku u rybníka.
Bohužel nyní se ještě dohadujeme se správou silnic o montáži
zábradlí směrem k rybníku. Názor správy silnic je, že je zbytečné,
jelikož zde není žádný hluboký příkop, který by někoho ohrožoval a
hlavně už jim nezbyly žádné peníze pro tuto akci. Názor obce:
zábradlí tam bylo a panel, který leží vedle komunikace a překrývá
přepad od rybníka není stavěný na to, aby na něj někdo vjížděl.

Národní házená
TJ Vřeskovice zve všechny příznivce národní házené na letošní
poslední utkání , která se konají v neděli 25.10.09.
V 9:15 Vřeskovice B – Dobřív a v 10:45 Vřeskovice A- Rožmitál.
Jen pro připomenutí, s družstvem Rožmitálu naši hráči hráli 8.června
2008 poslední utkání, ve kterém se rozhodovalo o postupu do 2.ligy.
Po remíze postoupilo družstvo z Rožmitálu, které se po roce vrátilo
zpět do oblastního přeboru.

Zahrádkáři
Výbor ČZS ZO Vřeskovice děkuje všem, kteří poskytli své výpěstky
a naše malá organizace se tak mohla prezentovat na výstavě Zahrada
pošumaví III., která se konala ve dnech 2.-5.10.2009 v Klatovech.
Ti, kteří navštívili tuto výstavu si jistě všimli, že místo nám na
výstavě určené bylo hned u vstupu, takže žádný z návštěvníků naši
výstavku nemohl minout

Kalendář na rok 2010
Obecní úřad zakoupil stolní kalendáře na rok 2010. Jedná se o
kalendář měst a obcí v našem regionu. V měsíci srpnu (34.týden) je
jedna strana věnována obci Vřeskovice. Tento kalendář si zájemci
mohou zakoupit na obecním úřadě za částku 80,- Kč.

Akce v sále kulturního domu
23.10.2009 zábava, k tanci a poslechu hraje skupina STAŘÍ PSI
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