V Ř E S K O V Á K
prosinec 2004
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,letošní rok se blíží
ke konci a opět nastává rekapitulace
věcí, které se zdařily a samozřejmě i
rekapitulace neúspěchů. Současné zastupitelstvo vstupuje do druhé poloviny
volebního období a má před sebou ještě
hodně práce. Přejme si proto všichni,
aby to byla práce, která bude v naší obci
vidět. Bez vaší pomoci to však nepůjde.
Zamyslete se proto v tento čas nad tím,
jak některé věci změnit tak, abychom byli
hrdí na naši obec a samozřejmě hrdí i
sami na sebe. Závěrem mi dovolte popřát vám mnoho zdraví, pohody a spokojenosti při prožití vánočních svátků a
hodně zdraví do nového roku jak vám,
tak vašim blízkým.
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 patnácté veřejné zasedání obecního zastupitelstva se
konalo v pátek 3.12.2004 v 19.00 v restauraci „Na sauně“. Jedním
z hlavních bodů programu bylo schvalování rozpočtu na příští rok.
Rozpočet na příští rok byl schválen podle návrhu, který byl otištěn
v minulém čísle Vřeskováka. Největší diskusi vyvolala položka
50.000,- Kč na opravu márnice na místním hřbitově. Více k této problematice naleznete v samostatném článku.

Usnesení z 15. veřejného zasedání obecního zastupitelstva.
Obecní zastupitelstvo:
127. Volí: Návrhovou komise ve složení:
Předseda: ing. Falout Josef
Členové: Jan Hrubý, Václav Brejcha
Bere na vědomí:
128. Zprávu z mezidobí zasedání.
129. Zprávy předsedů komisí a výborů.
130. Jmenování inventarizačních komisí k provedení inventury
majetku obce k 31.12.2004.
Schvaluje:
131. Rozpočet obce na rok 2005.
Ukládá:
132. Starostovi obce p. Krotkému projednat připomínku pana Dušana
Lehockého ohledně malé kapacity školního autobusu.
133. Místostarostovi p. Matouškovi zajistit šachty kanalizace na Dědinkách – proti cestě u p. Václava Rutha.
Plnění usnesení 14. veřejného zasedání OZ:
Úkol pro p. Matouška vyřešit problém parkování vozidel na obecních
komunikacích byl splněn. Občanům, kteří parkují na obecní komunikaci, byly zaslány dopisy. Tito občané svá vozidla přeparkovali na
svoje soukromé pozemky.
Další úkol pro místostarostu p. Matouška zajistit provizorní úpravu
cesty od autobusové garáže ke kaštanům byl také splněn. Pan Matoušek zajistil firmu Project Plus Klatovy, která provedla provizorní
opravu cesty. Konečná úprava cesty bude provedena příští rok.
Čerpání rozpočtu obce je sledováno a občané jsou s ním seznamováni
na veřejném zasedání

Oprava márnice na hřbitově
Obecní zastupitelstvo schválilo v návrhu rozpočtu obce na rok 2005
opravu střechy na márnici. Tato oprava by si vyžádala částku asi
50.000,- Kč. Na veřejném zasedání byla otevřena diskuse, zda vůbec
márnici opravovat a to z důvodu, že pro tuto budovu není v současné
době využití. Jedná se o velice citlivé téma a proto chceme otevřít
širší diskusi na téma opravy márnice nebo její zbourání a to tím, že
nám napíšete svůj názor. Objekt márnice není památkově chráněn a
jeho údržba by si do budoucna vyžádala další finanční částky. Přesto
chápeme její význam pro občany, kteří v této budově vidí symbol
hřbitova. V případě, že by došlo k demolici budovy márnice, lze využít tohoto prostoru k umístění pomníku padlých. Tento pomník je
v současnosti umístěn na nejrušnější křižovatce v naší obci, což není
zrovna důstojné místo. Na tomto místě je třeba připomenout fakt, že
přemístění pomníku je řešeno v územním plánu obce a to z důvodu
řešení dopravní situace na křižovatce, kde se pomník nalézá. Územní
plán zatím řeší přemístění pomníku do blízkosti kulturního domu.
Napište nám proto váš názor a pomozte rozhodnout tuto velice citlivou otázku.

Valná hromada SDH Vřeskovice
V sobotu dne 8.1. 2005 koná SDH ve Vřeskovicích výroční valnou
hromadu v restauraci „Na sauně“ od 17 hodin. Hlavním bodem jednání budou volby nového výboru SDH Vřeskovice a volby nové kontrolní a revizní komise SDH Vřeskovice. Všechny členy sboru srdečně zve výbor SDH Vřeskovice.
Výbor SDH Vřeskovice přeje všem členům SDH Vřeskovice, jejich
rodinným příslušníkům a ostatním občanům Vřeskovic šťastné a veselé vánoce, vše nejlepší a hodně zdraví v novém roce 2005.

Pronájem restaurace v KD
Obec Vřeskovice nabízí od 1.1.2005 pronájem restaurace a sálu
v kulturním domě. Bohužel se zatím neozval do dnešního dne žádný
zájemce. V žádném případě nechceme pronajmout tyto prostory pro
jiný účel, než je kulturní a pohostinská činnost a to i za cenu, že to
bude znamenat větší ztrátu z činnosti kulturního domu, než jsme
předpokládali. Zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadě nebo
přímo starostovi obce panu Krotkému.

Poděkování za darování knih do obecní knihovny
Obecní úřad Vřeskovice děkuje paní Marii Hrudičkové z Přeštic za
darování knih do obecní knihovny. Tento dar napomohl k rozšíření
knihovního fondu naší knihovny.

Pozvánka na vánoční dětskou besídku
Dne 18.12.2004 v 15.00hod se uskuteční dětská vánoční besídka
v sále KD. Je připraveno mnoho zajímavých soutěží a her pro děti
všech věkových kategorií. Děti, které přednesou básničku či zazpívají
písničku, dostanou sladkou odměnu. Součástí besídky bude dětská
diskotéka. Nebojte se přijít i rodiče a prarodiče s vnoučaty, kteří nebydlí v naší obci.

Pozvánka na turnaj ve stolním tenise
Již tradičně o vánočních svátcích se v neděli 26.12.2004 uskuteční
turnaj ve stolním tenise v sále KD. Sraz účastníků podle kategorií je
následující: - muži v 8.30 zápis a losování
- děti do 15-ti let a ženy bez omezení věku ve 13.00
Pro větší zájem místních občanů (dle trvalého bydliště) jsme se rozhodli pro rozdělení kategorií do základních skupin na „místní" a
„přespolní"(neboli na ty, co to umí a na ty co se snaží) . Nejlepší z
těchto skupin se pak střetnou ve finálovém klání o již tradičně hodnotné ceny. Startovné u mužské kategorie činí 50,- Kč, pro větší zájem v dětské a ženské kategorii nebude startovné žádné.

Pozvánka na novoroční vřeskovickou šlápotu
Dne 1.1.2005 ve 13.30 hodin se opět vydáme po delší pauze na novoroční šlápotu. Trasa bude určena podle aktuálního počasí. Srdečně
zveme všechny příznivce pohybu a procházek, ale i všechny ostatní.
Sraz účastníků bude před kulturním domem.

Pozvánka na závody s modely autíček na dálkové ovládání
Ve středu, 29.12.2004 v 16.00 se v sále kulturního domu uskuteční
závody s modely autíček na dálkové ovládání. Soutěžit se bude jak
v rychlosti, tak ale i v dovednosti, takže si každý přineste co nejlepší
stroje!!
Vydáno dne 16.12.2004

