V Ř E S K O V Á K
duben 2006
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, jak jsem již několikrát zdůrazňoval, letošní rok je rokem
volebním. Parlamentní volby jsou sice
důležité, ale pro zabezpečení chodu obce
jsou důležitější volby do obecního zastupitelstva. Několikrát jsem vás žádal o
větší zájem o dění v obci a účast na veřejných zasedáních. V poslední době si
sám sobě kladu otázku, jestli právě vydávání Vřeskováka, kde se vše dozvíte,neomezilo vaši účast na těchto zasedáních. Pokud tomu tak není, přijďte
mne přesvědčit 26.4. 2006 v 19,30 do
restaurace „Na sauně“.
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
POZOR ZMĚNA !
V posledním čísle Vřeskováka jsme uvedli konání veřejného zasedání 19.4.2006. Termín zasedání jsme přeložili na středu 26.4.
2006 od 19,30 hodin. Místo konání – restaurace „Na sauně“se
nemění.

Pálení odpadu ze zahrad
Tak jako v loňském roce i letos jsme se rozhodli, že občanům pomůžeme s likvidací dřevního odpadu, který každoročně vzniká jarní
údržbou zahrad a zahrádek. Občané mají možnost tento dřevní odpad
navézt na bývalou skládku směrem na Lhovice, kde bude provedeno
v sobotu 13.5.2005 společné pálení za přítomnosti hasičů.

Osvětlení kostela
Dne 28.3.2006 bylo uvedeno do provozu venkovní nasvícení Vřeskovického kostela. K této akci dalo podnět několik občanů a firma,
která díky jeho poloze projevila zájem o jeho nasvícení. Na veřejném
zasedání 1.12.2005 byly uveřejněny první nabídky firem a na dalším
zasedání bylo rozhodnuto o jeho nasvícení. Tato dominanta obce je
nyní i za tmy viditelná nejen z naší obce, ale i například ze silnice
Lužany – Borovy.

Povolenky k rybaření
V letošním roce z důvodu plánované opravy přepadu u rybníka nebudou nasazeny nové ryby a proto neproběhnou tradiční rybářské závody.
Zároveň připomínáme možnost zakoupení povolenek na obecním
úřadě v úředních hodinách.

Internetizace knihovny
V březnu mělo být uskutečněno zavedení vysokorychlostního internetu do obecních knihoven v rámci dotační akce EU. Bohužel Český
telecom, jakožto partner ministerstva informatiky, zatím nesplnil
uvedený příslib. Dle posledních dostupných informací byl tento termín prodloužen do konce září 2006.

Možnost připojení na internet ve Vřeskovicích
Dovolujeme si informovat občany, že v naší obci existuje možnost
připojení na internet rychlostí 512 kbps bez omezení dat. Tato rychlost se bude postupně navyšovat. Jedná se o bezdrátovou technologii
standardu WI-FI 802,11b a 802.11g. Bezdrátová linka byla vybudována z kostela v Přešticích přes Borovy do Vřeskovic. Toto připojení
má za sebou úspěšný zkušební provoz od začátku letošního roku a v
současné době je takto připojeno 7 občanů.
Bližší informace o možnostech napojení a cenových záležitostech
můžete obdržet od pana Jana Baxy mladšího.
O zřízení bezdrátového internetu ve Vřeskovicích projevili zájem i
někteří další provozovatelé. Před několika dny jste dostali do poštovních stránek nabídku p.Havlíčka tel. 723 112 244,
e-mail:havlicek@havlicek.cz. Další projevila zájem firma INetHOME, která nabízí i možnost telefonování po jejich síti – kontakt Dušan Urban tel. 728 524 569, e-mail:urban@inethome.cz
Další možnou variantou zůstává možnost připojení přes pevnou linku
ADSL Českým telecomem, který přislíbil tuto službu zhruba
v polovině letošního roku.

Zájezd do divadla v Klatovech
Účastníci přihlášení na zájezd do divadla v Klatovech, kde uvádí
pražské divadlo „Skelet“ komedii „Pozvání na večírek“, vyzvedněte
si prosím vstupenky na obecním úřadě. Začátek představení je
v 19.30 . Odjezd od kulturního domu je v 18.30, platí pouze pro
účastníky s dopravou.

Pozvánka na oslavu Dne matek
Již tradičně v květnu, tentokrát 13.5.2006 se uskuteční oslava dne
matek. Začátek akce je v 16.00 hod. a po úvodní hodině, věnované
výhradně našim ženám, jsou opět zváni i partneři na taneční večer.
Zastupitelé doufají, že je ostatní muži nenechají na holičkách a dostaví se v hojném počtu. K tanci a poslechu hraje skupina Asfalt. Srdečně vás všechny zveme.
V této souvislosti zveme všechny děti, které mají zájem svým maminkám a babičkám připravit kulturní vystoupení, aby přišly ve čtvrtek, 20.dubna 2006 v 17.00 do sálu v KD.

Otevření restaurace „Na sauně“
Od soboty 15. dubna bude znovu otevřena restaurace „Na sauně“ a to
od 18,00 hodin. Tuto restauraci bude provozovat pan Milan Moudrý,
který vás srdečně zve k návštěvě této provozovny.

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 ,, R o z k v e t l á z a h r a d a“
Zájemci přihlaste se u p.Bauerové do 20.6.2006, platí se záloha
100,- Kč ihned při přihlášení.

Pozvánka na velikonoční Vřeskovickou šlápotu
Z důvodu mimořádného otevření zámku v Červeném Poříčí jsme se
rozhodli uspořádat Vřeskovickou šlápotu v neděli 16.4.2006. Sraz
účastníků je ve 13:30 u kulturního domu. Prohlídka zámku je zajištěna na 15:00 hod.

Národní házená
Výsledky jarních zápasů
Muži:
Litohlavy B – Vřeskovice
Žerovice – Vřeskovice
Ml..žáci: Nýřany - Vřeskovice
Vřeskovice - Všenice
St.žáci: Vřeskovice - Přeštice

13:13 (5:6)
9:11 (6:5)
13:15 (8:7)
19:19
14:19

Rozlosování domácích zápasů
Ne 23.4. st.žáci
Ne 30.4. ml. žáci
muži
Ne 7.5. ml.žáci
st. žáci
So 13.5. muži

Vřeskovice – Dobřív
10:30
Vřeskovice – Příchovice
9:30
Vřeskovice – Radobyčice 10:45
Vřeskovice- Nýřany
9:30
Vřeskovice – Nezvěstice 10:45
Vřeskovice – Hůrky B
16:00
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