V Ř E S K O V Á K
červenec 2003
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,začínáte číst již
sedmé číslo Vřeskováka. Toto číslo
obsahuje důležitá telefonní čísla pro
případ mimořádných událostí – požárů
apod. Co se týká požárů, znovu chci
upozornit některé občany, že jakékoliv
pálení odpadu je porušením zákona o
požární ochraně. Přesto k pálení často
dochází a někteří z Vás se snaží spálit
všechno, dokonce i králičí hnůj.
Věřím, že pochopíte vážnost situace a
nebudete přidělávat práci hasičům a
znepříjemňovat život spoluobčanům kouřem a zápachem.
starosta obce Jan Krotký

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

Telefon: 376393379, tel/fax: 376383163
e-mail: obecniurad@vreskovice.cz
http: www.vreskovice.cz

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Další, v pořadí šesté veřejné zasedání obecního zastupitelstva v tomto
roce se konalo v pondělí, 14.7.2003 od 19,30 hodin, tentokrát na
obecním úřadě.

Usnesení z veřejného zasedání:
Obecní zastupitelstvo:
Volí: 57. Návrhovou komisi ve složení:
Předseda: ing. Falout Josef
Členové: p. Luděk Štich, p. Jaroslav Burian
Bere na vědomí:
58. Zprávy předsedů komisí a výborů
59. Zprávu z mezidobí zasedání.
Ukládá:
60. Finančnímu výboru sledovat čerpání rozpočtu obce.
61. Místostarostovi p. Matouškovi zajistit zaměření krajnice silnice u
pomníku s případnou montáží svodidla.
Plnění usnesení 5. veřejného zasedání OZ dne 23.5.2003.
Čerpání rozpočtu obce je sledováno. Finanční výbor vypracoval přehled předpokládaných příjmů a výdajů do konce letošního roku, aby
mohlo OZ rozhodnout, které akce se mohou v letošním roce uskutečnit a jakou částku může obec dát na výstavbu víceúčelového hřiště.
Pozn.:Na toto téma proběhla podnětná diskuse a proto vás žádáme
o váš názor na výstavbu zmíněného hřiště.

Sběr nebezpečného odpadu
Dne 7.6.2003 se v naší obci uskutečnil sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu.

Likvidace těchto odpadů stála obec tyto částky:
nebezpečné odpady
velkoobjemové odpady (kontejnery)
-

7.556,- Kč
6.174.- Kč

Lékařská služba první pomoci v Přešticích
Dne 5.6.2003 došel na Obecní úřad dopis se žádostí o finanční příspěvek na provoz Lékařské služby první pomoci v Přešticích. Obecní
zastupitelstvo rozhodlo, že obec Vřeskovice se nebude finančně podílet na provozu tohoto zařízení a to z těchto důvodů:
- za rok 2001 a 2002 byli ošetřeni 3 pacienti z Vřeskovic
na rok 2003 LSPP odhadlo ošetřit 18 pacientů z Vřeskovic a požaduje příspěvek 440,- Kč na odhadnutého pacienta
- v měsíci květnu obec přispěla na provoz dětské lékařské
pohotovosti v Klatovech částkou 2.700,- Kč
Obecní zastupitelstvo zastává názor, že provoz těchto zařízení by měl
hradit stát a ne požadovat chybějící prostředky po obcích a to až vydíráním, že naši občané nebudou v těchto zařízeních ošetřeni.

Pozvánka na turnaj v nohejbalu trojic
V sobotu, 9.8.2003 se uskuteční turnaj v nohejbalu trojic na hřišti
národní házené. Registrace účastníků proběhne v 8.00, začátek turnaje je stanoven na 8.30. Startovné bude činit 150,- Kč pro jedno družstvo. Připraveny jsou hodnotné ceny, občerstvení zajištěno. V případě
zájmu dětských družstev (do 15-ti let), popř. dorosteneckých družstev
(do 18-ti let) je nutné se přihlásit do středy 6.8.2003 na obecním úřadě ve Vřeskovicích. Startovné u těchto družstev je 30, resp.60,- Kč.
Vydáno dne 16.7.2003

Ohlašovny požáru
V katastru obce jsou tyto ohlašovny požáru:
Místo
odpovědná osoba
Vřeskovice čp. 19
Kašpar Josef

číslo telefonu
376 393 207

Vřeskovice čp102
Majer Jan
Vřeskovice čp.11
Berka František
Vřeskovice čp.15
Lehocký Ladislav
Vřeskovice čp.116 Ruth Václav
Vřeskovice čp.104 Krotký Jan
Vřeskovice čp. 27 Matoušek Václav
ce
čp. 2
Mareš Václav

376 393 580
376 393 412
376 393 663
376 393 551
376 383 005
376 383 020 Msti376 393 664

Důležitá telefonní čísla:
Hasiči …………………. 150
Policie…………………. 158
Záchranná služba…….. 155
El. proud………………. 376 301 111
Plyn…………………….. 376 339 511 ( 1239 )
Obecní úřad…………… 376 393 379 mobil: 725 041 289
HASIČSKÁ JEDNOTKA
HZSO Klatovy
SDHO Švihov
SDHO Borovy
SDHO Nezdice
SDHO Dolany
HZSO Přeštice

TEL. SPOJENÍ NA OHLAŠOVNU
376370111, 376370121
376393337
376393966
376393834
376313624
377982372

POVINNOSTI OBSLUHY OHLAŠOVNY POŽÁRU:
l/ Na linku tísňového volání 150 nahlásit srozumitelně kde hoří, co
hoří, telefonní číslo odkud je voláno, jméno oznamovatele požáru –
poté počkat na zpětný dotaz oblastní ohlašovny požárů.
2/ Vyhlásit místní jednotce SDH požární poplach a předat veškeré
informace o požáru.
3/ Vyrozumět starostu obce o vzniku požáru a výjezdu jednotky
SDH.
4/ Pakliže informace o požáru přejímá od další osoby – zjistit jméno
a příjmení oznamovatele.

