V Ř E S K O V Á K
leden 2004
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, když jsem před
rokem psal svoje historicky první úvodní
slovo, do tehdy ještě nenarozeného prvního čísla našeho Vřeskováka, měl jsem
já i moji kolegové (později jsme se honosně v jednom z čísel nazvali „redakční
radou“) jako správní tátové obavy, jak
proběhne porod i jak se našemu Vřeskováčkovi bude dařit. A ač to zní neuvěřitelně, slavíme dnes již jeho první rok
života. Je to ale především vaše zásluha,
bez vašeho zájmu by myšlenka na vydávání našeho obecního zpravodaje, kde se
stále máte možnost vyjádřit i vy, zcela
určitě neujala.
Stojíme na prahu dalšího roku samostatnosti naší obce a věřte, že je čím dál tím
těžší v dnešních podmínkách tuto samostatnost udržet. Jsem ale hluboce přesvědčen, že tato samostatnost je pro nás
všechny daleko výhodnější, než jakékoliv
područí větší obce či většího města.
Přejme si proto , abychom v této samostatné obci mohli žít co nejdéle, aby se
nám společně dařilo ji rozvíjet, zatraktivnit pro všechny obyvatele, realizovat
vše, co si naplánujeme, jednoduše, abychom mohli být stále hrdí na to, že jsme
vřeskováci.
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 desáté veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které
bude zároveň první v tomto roce se bude konat v pátek, 6.2.2004 od
19-ti hodin v restauraci Na sauně.

Pronájem restaurace v KD
Ke dni 31.12.2003 ukončil po dohodě s obecním úřadem svoji činnost v KD p.Václav Bláha ml. Jak jsme vás informovali v minulém
čísle Vřeskováka, obecní úřad hledal vhodného nového nájemce. Do
výběrového řízení se přihlásilo osm zájemců (nebyl mezi nimi nikdo
z obce), do užšího kola postoupili tři z nich a po zralé úvaze byl vybrán p.Milan Majer, firma EKOMA. Novému nájemci přejeme hodně
štěstí v hledání možností využití pronajatých prostor a zároveň doufáme, že při tomto hledání nezapomene ani na kulturní vyžití našich
občanů. Koneckonců, dle jeho záměrů, které nám předložil (a které
byly jedním z rozhodujících momentů při výběru) s touto naší představou počítá a to nejen pro mladé (disko apod.) ale pro střední a
starší generaci.
Zároveň děkujeme touto cestou panu Václavu Bláhovi ml. za dosavadní aktivity v kulturním domě.

Výstavba rodinných domků v naší obci
V letošním roce budou investiční akce v naší obci zahájeny kanalizací v pozvolna se zaplňující části „Dědinky“. K dnešnímu dni je zde
před dokončením jeden rodinný domek a schválena výstavba dvou
dalších. Jelikož budoucnost ( a v neposlední řadě i příjmy obce) je
závislá na počtu obyvatel, kteří nám bohužel neustále ubývají (k
31.12.2003 má obec pouhých 256 obyvatel), budou naše investiční
akce pokud možno směrovány právě na podporu zvyšování atraktivnosti bydlení v naší obci. Kromě výše zmíněné probíhající, či připravované výstavbě na „Dědinkách“ je zahájeno stavební řízení o výstavbě rodinného domku na parcele nad obecní vodárnou.

Poplatky
V pondělí 19.1.2004 od 15:30 hodin se na OÚ ve Vřeskovicích budou prodávat známky na odvoz komunálního odpadu a vybírat poplatky ze psů.
Ceny známek za jednu popelnici: 1 x týdně
980,- Kč
kombinovaný
830,- Kč
1 x 14 dní
670,- Kč
Poplatky ze psů: za prvního
za každého dalšího

50,- Kč
100,- Kč

Turnaj ve stolním tenisu
28.12.2003 se uskutečnil turnaj ve stolním tenisu. Tento ročník byl co
do účasti rekordní, vždyť se zúčastnilo 53 sportovců a sportovkyň!!
V mužské kategorii bojovalo o vítězství 12 domácích borců a 16
přespolních. Absolutním vítězem turnaje se stal nejmladší z mužů,
Matěj Kovařík, nejlepší z domácích byl Josef Simbartl, který byl celkově čtvrtý. V další kategorii se zúčastnilo 10 žen, vítězkou se stala
Ilona Velíšková. V kategorii dětí do 15-ti let se zúčastnilo 8 domácích a 7 přespolních. Absolutním vítězem se stal Milan Vacík, nejlepší z domácích byl Mirek Blohmann (celkově třetí).

Vřeskovická šlápota
Dne 1.1.2004 se uskutečnila ,,Novoroční VŘESKOVICKÁ
ŠLÁPOTA“, tohoto pochodu se zúčastnilo 11 lidí, kteří se rozhodli
po ,,náročných“ vánočních svátcích a Silvestru ke krátké procházce
(Vřeskovice – lesem k obrázku – do Lhovic – po silnici zpět ). Potěšilo nás, že se zúčastnili i 4 občané, kteří trvale nebydlí v naší obci.

Valná hromada SDH
V sobotu dne 24.1.2004 koná Sbor dobrovolných hasičů ve Vřeskovicích výroční valnou hromadu v restauraci ,,Na sauně“ od 15:00
hodin. Všechny členy sboru srdečně zve výbor SDH ve Vřeskovicích.

Hasičský ples
V sobotu dne 31.1.2004 pořádá SDH ve Vřeskovicích tradiční hasičský ples. K tanci a poslechu hraje kapela ,, FONTÁNA BAND“. Začátek je ve 20:00 hodin. Připravena je bohatá tombola. Každý lístek
vyhrává. Přijďte se dobře pobavit a alespoň na chvíli zapomenout na
denní starosti. Srdečně zvou pořadatelé.
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