V Ř E S K O V Á K
květen 2005
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, dnešní úvodní slovo
musím věnovat chování některých z vás.
Ač jsme několikrát upozorňovali na to,
že do kontejnerů patří jen určený odpad,
stále se nám vyskytují plasty a papír
v kontejneru na sklo. Vrcholem je potom
pohled do kontejneru u hřbitova. Chtěl
bych upozornit na skutečnost, že vývoz
těchto kontejnerů se výrazně prodražuje
z důvodu, že firma tento odpad třídí nebo
ho likviduje jako odpad nebezpečný.
V tomto případě stoupnou náklady na
likvidaci odpadů a může se stát, že
v příštím roce obec přestane likvidaci
odpadů dotovat a přenese celou částku
na občany. V závěru bych chtěl vzkázat
tomu, kdo hned v den pálení větví v místě
bývalé skládky založil odpoledne novou
hromádku, aby si ji zase odvezl.
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 sedmnácté veřejné zasedání obecního zastupitelstva se
bude konat ve středu 1.6.2005 v 19.30 v Restauraci na sauně. Jedním
z hlavních bodů programu bude zpráva o čerpání rozpočtu obce
k 30.4.2005.

Prapor a znak obce
V letošním roce se uskuteční sedmé setkání rodáků obce. Při této
příleţitosti bude vysvěcen slavnostní prapor obce a představen znak
obce. Obecní zastupitelstvo dlouho váhalo komu výrobu znaku a praporu zadat. Nakonec byla vybrána firma ALERION s.r.o. Tato firma
má mnohaleté zkušenosti s výrobou obecních symbolů. Znak i prapor
budou vyrobeny ze saténu s plnou výšivkou.

Zaváţení prostoru bývalého kluziště
Obecní zastupitelstvo rozhodlo, ţe prostor bývalého kluziště se pouze
zatravní a pro tento účel bude třeba větší mnoţství materiálu na zaváţku.V současné době probíhá překrytí drenáţí a vytvoření propustné vrstvy z kamene. Na tuto vrstvu bude moţno naváţet další materiál. Proto vás touto formou ţádáme, pokud máte vhodný materiál
(především stavební suť a zeminu) abyste jej pro výše zmíněnou zaváţku nabídli na obecním úřadě.

Aktuální stavební akce
V současné době bylo dokončeno rozšíření veřejného osvětlení
v části ,,na Dědinkách“, rozpočet akce je 100 000,- Kč ( zatím nebylo
vyúčtováno). V této lokalitě určené pro výstavbu rodinných domků
se jiţ začíná budovat čtvrtý domek a pátý je těsně před zahájením
výstavby. Nyní bude potřeba částečně odvodnit cestu od autobusové
garáţe ke kaštanu, zatím pouze vyhloubením strouhy mezi cestou a
polem. Další zpevnění se zatím, vzhledem k velkému pohybu stavebních strojů a nákladních vozidel neplánuje (pouze dosypávání stávající cesty štěrkem).

Svoz nebezpečných odpadů
Jak jiţ bylo oznámeno v minulém čísle, svoz nebezpečných odpadů a
s ním spojený svoz velkoobjemového odpadu se bude konat dne
11.6.2005.

Rybářské závody
V sobotu 14.5.2005 se konaly rybářské závody. Soutěţilo se
v kategoriích děti do 15 let a dospělí. Letošní účast byla o trochu lepší, neţ loňská, zúčastnilo se 11 dospělých a 11 dětí. V kategorii dospělých zvítězil Miroslav Průcha, který za tři hodiny chytání nachytal v součtu délek ryb 495 cm. V dětské kategorii zvítězil Václav Tikal s 235-ti cm. Čest naší obce zachraňovaly pouze naše děti, kdyţ
v této kategorii obsadil Mirek Blohmann 2.místo (152 cm) a Vašek
Chmelíř 3.místo (114 cm). Navíc Mirek Blohmann získal cenu za
nejrychlejší úlovek.

Oslava Dne matek
Dne 7.5.2005 se uskutečnila tradiční oslava dne matek. Oslavy se
zúčastnilo 54 ţen, pro které bylo připraveno občerstvení a bohatý
kulturní program, na kterém se největší měrou tradičně podílely
místní děti. Velmi rádi bychom těmto dětem upřímně a srdečně poděkovali, jistě i jménem zúčastněných ţen. K tanci a poslechu tentokrát hrálo duo „Hašiš band“.

„Zpívánky“
V sobotu, 30.dubna 2005 ve 20.00hodin proběhly v sále KD ve Vřeskovicích tradiční zpívánky. Účast byla opět velmi pěkná, ale prostor
sálu se ukázal pro tuto akci ne zcela ideální. Zábavu v tomto kolektivu pořádně rozproudil přílet čarodějnic, vţdyť bylo 30.dubna.

Termíny domácích zápasů našich házenkářů
29.5.2005 (neděle)- ml.ţáci Vřeskovice – Nýřany, zač.9.30
29.5.2005 (neděle)- muţi Vřeskovice – Litohlavy B, zač.10.45
05.6.2005 (neděle)- st.ţáci Vřeskovice – Plzeň-Újezd, zač.10.45
12.6.2005 (neděle)- muţi Vřeskovice – Osek B, zač.10.45

Pozvánka na Švihovské hudební léto
Letos se uskuteční jiţ XXXII. ročník Švihovského hudebního léta.
Jsme rádi,ţe část programu proběhne v našem kulturním domě, a to
v pátek 3.června od 19.00 hodin. V rámci programu vystoupí Dechový orchestr ZŠ Švihov a Klatovští dragouni. Celý program bude
zpestřen vystoupením maţoretek. Vstupné je dobrovolné. Srdečně
zveme všechny občany na tuto akci.

Pozvánka na Den dětí
V sobotu 11.6.2005 se uskuteční oslava Dne dětí. Sraz účastníků bude ve 14.00hod na hřišti TJ. Pro děti i rodiče je opět připraveno překvapení a večerní posezení u táborového ohně.

Zájezd do botanické zahrady
Svaz zahrádkářů Vřeskovice pořádá 4.června 2005 zájezd do botanické, japonské a meditační zahrady v Plzni. Členové zahrádkářů a
jejich děti neplatí, ostatní platí - 75,- Kč dospělí a 50,- Kč děti. Termín zájezdu bude včas oznámen.

Zájezd do Ţirovnice na výstavu květin
V sobotu 9.7. 2005 se uskuteční zájezd do Ţirovnice na výstavu květin, prohlídku muzea knoflíkářského průmyslu a zámku v Jindřichově
Hradci. Platí se 245,- Kč, členové zahrádkářů a děti do 15- ti let mají
slevu 100,- Kč.
Zájemci o tyto zájezdy přihlaste se u paní Bauerové.

Přednáška pro pěstitele ovoce a zeleniny
Svaz zahrádkářů Vřeskovice pořádá v pátek 17.června od 16.00 hodin v restauraci Na sauně přednášku RNDr. Stanislava Pelešky, známého z televize a rozhlasu, který radí pěstitelům ovoce a zeleniny i
květin.
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