V Ř E S K O V Á K
říjen 2010
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané , je po volbách a
již známe své nové zastupitele. Jsem
rád,že o volby do zastupitelstva je mezi
občany větší zájem než o volby do senátu. Při volbách jste měli možnost zvolit si
své zástupce na další čtyři roky. Já bych
všem zvoleným popřál mnoho zdaru při
rozhodování o budoucnosti naší obce a
budoucímu starostovi pak pevné nervy.
Zastupitelům, kteří již nekandidovali a
těmito volbami skončil jejich mandát,
děkuji za spolupráci a přeji jim mnoho
úspěchů v osobním životě.
Uvnitř listu naleznete kompletní výsledky voleb a pozvánku na úvodní zasedání obecního zastupitelstva, ze kterého
vzejde nový starosta a místostarosta
obce Vřeskovice.
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 a fax: 376 393 379
e-mail: obecniurad@vreskovice.cz
http: www.vreskovice.cz

Volby do zastupitelsteva obce Vřeskovice
Matoušek Václav Ruth Václav
Zub Jan
Bláha Václav
Faloutová Andrea Bezděková Barbora Majer Jan
Kadlec Martin
Eichlerová Martina -

135
132
124
123
119
118
91
76
41

Tučně vyznačení kandidáti se stali členy obecního zastupitelstva.
Volební účast byla 63,50 %, volilo 152 občanů a 150 bylo platných
hlasů.

Výsledky voleb do senátu ČR
Dagmar Terelmešová
- 24
Ing. Jiří Šneberger
- 21
Ing. RSDr. Karel Kvit
- 17
Ing. Pavel Čížek
- 12
MUDr.Richard Sequens - 11
MUDr.František Pillmann – 7
Jan Kůrka
-1
Ing. arch. Oldřich Kodeda - 1
Volební účast v 1. kole byla 42,2 %.
Druhé kolo senátních voleb v naší obci vyhrála Dagmar Terelmešová
s 27 hlasy před Ing. Jiřím Šnebergerem , který získal 21 hlas.

Veřejné zasedání
Ustavující veřejné zasedání nového zastupitelstva se koná ve středu
10.11. 2010 od 19,00 hodin v sále kulturního domu. Hlavním bodem
programu bude volba starosty a místostarosty obce.

Touto fotografií se s vámi loučí staré zastupitelstvo obce Vřeskovice, které mělo mandát v období let 2006- 2010.
Zleva: Josef Duchek, Ing. Miroslav Blohmann, Jan Zub, Ing. Josef
Falout, Václav Matoušek, Jan Krotký a Václav Ruth.

Výstavba kanalizace a ČOV
V současné době probíhá v naší obci zaměřování kanalizace pro projekt ke stavebnímu povolení. Územní řízení již proběhlo a nikdo s
účastníků se neodvolal. Další fází bude podání žádosti o spolufinancování z programu SZIF. Pro podání této žádosti obec uzavřela
smlouvu s firmou, která se zabývá projekty pro získání dotačních
prostředků z programů EU.

Zazimování nádrže u VÚZ
V měsíci říjnu dojde k zazimování filtrace v nádrži u VÚZ.
Tato filtrace se osvědčila a jsme rádi, že občané nádrž dokázali využívat k letnímu osvěžení. V příštím roce doufáme, že se nám podaří
zdokonalit časové využití nádrže, včetně zdokonalení zázemí (zhotovení sezení), ale hodně bude záležet na počasí.

Divadlo
V sobotu 6.11.2010 od 19:00 se na sále v kulturním domě ve Vřeskovicích
bude odehrávat divadelní představení MRAZÍK, v podání Ochotnického
souboru z Lužan.

Akce v KD Vřeskovice
6.11.2010 19.00 Mrazík – ochotníci Lužany
10.11.2010 19:30 Ustavující zasedání obecního zastupitelstva
26.11.2010 21:00 Brutus – taneční zábava
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