V Ř E S K O V Á K
s r p e n 2003
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, začínáte číst již
osmé číslo Vřeskováka. Toto číslo obsahuje volný list, na kterém prosím vyjádřete svůj názor na výstavbu víceúčelového hřiště. Žádáme vás, abyste nám
pomohli při rozhodování o dalším osudu
plochy kluziště. Vyjádřete svůj názor a
po vyplnění tohoto listu vhoďte do
schránky obecního úřadu u vchodu do
kulturního domu.
Pokud si v této době právě užíváte dovolené, přeji vám hezké počasí a dostatek
odpočinku.
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

Víceúčelové hřiště
Obecní úřad nechal vypracovat projekt na výstavbu víceúčelového
hřiště s umělým povrchem a to na místě bývalého kluziště. Na základě projektu jsme ţádali o státní dotace na výstavbu tohoto hřiště a to
z více rozvojových programů. Bohuţel jsme v letošním roce neuspěli,
ale přesto jsme 30.července udělali výběrové řízení, při kterém jsme
oslovili 7 firem. Nabídku podalo 5 firem a částka za výstavbu se pohybovala okolo 5.100.000,- Kč. Obec nemá dostatek finančních prostředků na to, aby celou akci finančně zvládla. Projekt sám počítá
s několika etapami prací a to:
- zpevnění a odvodnění plochy
- upravení plochy propustným asfaltem
- oplocení a úprava okolní plochy
- pokládka umělého povrchu
Aby hřiště mohlo začít plnit svoji funkci, je nutné se dostat podle
projektu aţ po asfaltový povrch, coţ by si vyţádalo částku zhruba
3.500.000,- Kč. I tato částka je samozřejmě dost velká a proto se nabízí celá řada alternativ, jak s výstavbou pokračovat. Tyto moţnosti
jsou vypsány na volném listu. Prosíme vás o vyjádření vašeho názoru, věnujte chvilku svého času , vyplňte tento list (můţete, ale nemusíte se podepisovat) a vhoďte do schránky OÚ na kulturním domě,
nejpozději do konce srpna. Neříkejte po straně to, co můţete říci nahlas – jedná se přece i o vaše peníze.

Místní poplatek za komunální odpad / popelnice /
Chceme znát váš názor na vyhlášku o místním poplatku za provoz
systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů. V současné době v naší obci je vybírán poplatek, který nerozlišuje, kdo a kolik produkuje odpadů a
jakým způsobem je likviduje. Změna zákona umoţňuje, aby obec
opět dala občanům moţnost zvolit si četnost odvozů popelnice a dle
této volby uhradit odpovídající částku.

Upozornění výboru TJ Vřeskovice
Výbor TJ Vřeskovice důrazně upozorňuje rodiče dětí, ţe pokud bude
neustále ničeno zařízení TJ na hřišti národní házené, bude TJ z toho
vyvozovat patřičné důsledky a hřiště bude uzamčeno. Poslední případ
poškozování majetku bylo ničení hromosvodů na šatnách a zničená
střecha z vlnitého eternitu na skladu materiálu. Jedna deska vlnitého
eternitu stojí 580,- Kč. Klíče od hřiště budou mít pouze dospělé osoby, které budou za svěřené zařízení zodpovědné. Ţádáme rodiče dětí,
aby se nad touto situací zamysleli a více se starali o to, kde a jak jejich děti tráví volný čas. Zároveň rodiče ţádáme, aby rozhodnutí výboru TJ tlumočili svým dětem. Veškeré zařízení na hřišti národní
házené má slouţit všem členům TJ ke sportovním účelům, nikoliv
některým jednotlivcům k jeho ničení.
výbor TJ

Asavet Biřkov
Poslední dobou (celý letošní rok) nás všechny daleko víc, neţ kdy
jindy, otravuje zápach z „kafilerie“ způsobem jen velmi obtíţně snesitelným. Jelikoţ, ani po opakovaných důrazných ţádostech o zjednání nápravy a jednáních mezi obecním úřadem a zástupcem Asavetu, se situace nijak nelepší, diskutuje v současné době obecní zastupitelstvo o dvou podstatně rasantnějších krocích vůči zmíněnému
Asavetu. Tento problém trápí jistě všechny z vás a proto vás touto
cestou prosíme o váš názor na další postup (moţno napsat na zadní
stranu anketního lístku). Námi všemi společně dohodnutý další postup chceme schválit na příštím veřejném zasedání, cca v polovině
září.

Nohejbalový turnaj
V sobotu, 9.8.2003 se na hřišti za farou uskutečnil nohejbalový turnaj
za účasti dvou chlapeckých a sedmi dospělých tříčlenných druţstev.
Obě chlapecká a čtyři dospělá druţstva byla tvořena místními občany. Za krásného počasí se utkala druţstva ve dvou skupinách, přičemţ první dva týmy postoupily do finálové skupiny, kde se utkaly
systémem „kaţdý s kaţdým“ a první dva týmy pak sehrály finálový
zápas, který byl opravdovým vyvrcholením celého turnaje. Do finálové skupiny se probojovala i dvě místní druţstva a jedno z nich dokonce dokázalo ve strhujícím finále proti vysoce favorizovanému
soupeři z Roupova, který procházel do té doby celým turnajem velice
hladce, překvapivě, ale zaslouţeně zvítězit. Toto druţstvo hrálo ve
sloţení Petr a Michal Štichovi a Roman Štengl.

Zájezd do Hořovic na cibulový jarmark
V sobotu 4. října 2003 pořádají Zahrádkáři Vřeskovice zájezd na cibulový jarmark do Hořovic a na prohlídku vodního hamru a muzea
Jindřicha Mošny v Dobřívi. Zájemci přihlašte se ihned u paní Bauerové. Platí se 165,- Kč, děti a členové zahrádkářů 120,- Kč. Platí se
hned při přihlášení z důvodu zajištění autobusu. Odjezd bude v 7,00
hodin ráno od KD.

Pozvánka na vřeskovskou šlápotu
Jelikoţ předpokládáme, ţe horka, která nás suţují celé léto jiţ brzo
pominou, dovolujeme si vás touto cestou pozvat na další, v pořadí jiţ
třetí, vřeskovskou šlápotu, která se uskuteční v sobotu, 6.9.2003. Sraz
účastníků je ve 13.00 hodin před kulturním domem. Cílem šlápoty
bude sousední vesnice Dlouhá Louka, předpokládaná trasa povede
přes Roupov a zpátky přes Mstice.

ANKETNÍ LÍSTEK
Výstavba víceúčelového hřiště na místě bývalého kluziště

 ٱV letošním roce nezahajovat výstavbu a znovu ţádat o dotace
na příští rok

ٱ

V letošním roce zpevnit povrch kamenem (800.000,- Kč) a
znovu ţádat o dotace na příští rok

ٱZváţit moţnost plochu částečně zatravnit asi na 2/3 (moţnost
hrát kopanou) a na zbylé 1/3 vybudovat antukové hřiště
(tenis, volejbal, nohejbal) a znovu ţádat o dotace na příští rok

ٱVzít si úvěr a hřiště vybudovat po asfaltový povrch
(náklady 3.500.000,- Kč) a znovu ţádat o dotace

ٱVzít si úvěr a hřiště vybudovat po umělý povrch
(náklady 5.100.000,- Kč) a znovu ţádat o dotace

ٱHřiště vůbec nebudovat ( v tomto případě navrhněte jiné
vyuţití plochy)

ٱ

Jiné návrhy:

Odevzdejte, prosím, nejpozději do konce srpna do schránky OÚ
na kulturním domě.

Vydáno dne 16.7.2003

