V Ř E S K O V Á K
květen 2006
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, v letošním roce
jsme se zavázali, že dokončíme úpravy
na místě bývalého kluziště. Na tomto
místě by mělo vzniknout travnaté hřiště.
Akci jsme chtěli zahájit hned po vykoupení sousedního pozemku. Bohužel celou
akci musíme pozdržet až do podzimu
letošního roku. Důvod tohoto zdržení je
ten, že TJ Vřeskovice obdržela dotaci ve
výši 3 miliony Kč na změnu povrchu
hřiště a to na umělý trávník. Rekonstrukci si hřiště zaslouží a jistě ji ocení
všichni občané. Přebytečný materiál při
budování hřiště národní házené pak bude použit na kluziště a proto jsme zatím
celou akci odložili.
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 23. veřejné zasedání obecního zastupitelstva se konalo ve středu 26.4.2006 v 19.30 v Restauraci na sauně. Jedním
z hlavních bodů programu bylo projednání závěrečného účtu obce.
Součástí tohoto dokumentu je i „Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2005“. Toto přezkoumání provádí Krajský
úřad Plzeň a zde citujeme: „Při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3
písm. b) a c) zákona č.420/2004 Sb., spočívající v porušení rozpočtové kázně , v neúplnosti, nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení
účetnictví, v pozměňování záznamů nebo dokladů v rozporu se
zvláštními předpisy, v porušení povinností nebo v překročení působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy,
v neodstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za
předchozí roky, v nevytvoření podmínek pro přezkoumání hospodaření podle ustanovení § 7 odst. 2, znemožňující splnit požadavky
stanovené v § 2 a 3 citovaného zákona.
23. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice
dne 26. dubna 2006.
Obecní zastupitelstvo:
Volí:
177. Návrhovou komisi ve složení:
Předseda: ing. Josef Falout
Členové: p. Bláha Václav ml., p. Majer Jan ml.
Bere na vědomí:
178. Zprávu z mezidobí zasedání.
179. Zprávy předsedů komisí a výborů.
Schvaluje:
180. Závěrečný účet obce Vřeskovice za rok 2005 – bez výhrad.
Rozhoduje:
181. O prodeji pozemku parc.č. 61/14 o výměře 1505 m2 za cenu
3,23 Kč za l m2 manželům Vladislavu a Marii Babkovým čp. 50 a
Oldřichu a Vendule Voráčkovým čp. 62.

Pálení odpadu ze zahrad
Pálení dřevního odpadu ze zahrad se uskutečnilo v neděli 14.5. 2006
a to za přítomnosti našich hasičů. Touto cestou všem, kteří se na této
akci podíleli, děkujeme.

Svoz nebezpečných odpadů
Jako každý rok i letos plánujeme uskutečnit svoz nebezpečného odpadu a zhruba v těchto dnech jsme vás informovali ve Vřeskováku o
termínu. Bohužel letos se zatím redakci Vřeskováka nepodařilo zjistit
přesné datum této akce a proto bude termín oznámen jednak místním
rozhlasem a jednak ve vývěsní skříňce obecního úřadu u prodejny
ZKD.

Sbor dobrovolných hasičů
Jelikož ne každý z vás má přístup k internetu, dovolujeme si na tomto
místě citovat z oficiálních stránek našich hasičů text, ve kterém sami
popisují jejich první letošní velký úspěch:
Do Příchovic jsme jeli poprvé. Sešla se tady celkem kvalitní mužstva,
proto jsme doufali, že se umístíme alespoň do třetího místa. Závodili
jsme úplně poslední. První útok se povedl na výbornou a zrodil se náš
nový rekord na soutěžích 0:17.51 s. Po prvním kole jsme byli první.
Při druhém útoku došlo k velkému nedorozumění mezi košem a savci,
přesto jsme útok dokončili. Nikdo nepředvedl lepší čas než my, proto
jsme zaslouženě a trochu nečekaně vyhráli hned první soutěž
v sezóně.
Konečné pořadí tedy bylo následující:
01/ SDH Vřeskovice
02/ SDH Příchovice
03/ SDH Ves Touškov
04/ SDH Kbel
05/ SDH Zálesí

Národní házená
Výsledky jarních zápasů:

06/ SDH Mokrouše
07/ SDH Chlumčany
08/ SDH Šlovice
09/ SDH Kucíny
10/ SDH Malinec
10/ SDH Bolkov

Výsledky všech zápasů včetně závěrečných tabulek uvedeme
v příštím čísle Vřeskováka ve zvláštní příloze, v tomto čísle uvádíme
pouze rozlosování domácích zápasů:
Ne 21.5. ml.žáci Vřeskovice – Přeštice
9:30
muži
Vřeskovice – Kyšice „B“ 10:45
Ne 28.5. ml. žáci Vřeskovice – Blovice
10:45
Ne 4.6. st. žáci Vřeskovice – Stupno
9:30
muži
Vřeskovice – Kříše
10:45

Pozvánka
Zahrádkáři Vřeskovice pořádají v pátek 26.5.2006 od 18-ti hodin
v restauraci Na sauně přednášku ing.Jitky Šmolíkové o pěstování
bylin a jejich použití. Svaz zahrádkářů zve srdečně všechny občany
na tuto akci.

Pozvánka na Den dětí
V sobotu 3.6.2006 se uskuteční oslava Dne dětí. Sraz účastníků bude
ve 16.00hod na hřišti TJ. Pro děti i rodiče je opět připraveno
překvapení a večerní posezení u táborového ohně.

Zájezd
Zahrádkáři ZO Vřeskovice pořádají v sobotu 22.července 2006 zájezd do zahradnictví FLOS v Řeži u Prahy, v tomto termínu se
zde koná výstava ,, Rozkvetlá zahrada“. Pěstují zde na 2.500 rostlin,
k dispozici je i poradenská služba. Zájemci
přihlaste
se u
p.Bauerové do 20.6.2006, platí se záloha 100,- Kč při přihlášení.

Oslava Dne matek
Dne 13.5.2006 se uskutečnila tradiční oslava dne matek. Oslavy se
zúčastnilo 46 žen, pro které bylo připraveno občerstvení a bohatý
kulturní program, na kterém se největší měrou tradičně podílely
místní děti. Velmi rádi bychom těmto dětem upřímně a srdečně poděkovali, jistě i jménem zúčastněných žen. K tanci a poslechu hrála
skupina „Asfalt“.
Vydáno dne 16.5.2006

