V Ř E S K O V Á K
duben 2007
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, znovu chci
upozornit na možnost pálení dřevního
odpadu z vašich zahrádek na místě bývalé skládky směrem na Lhovice. Byl bych
rád, aby jste využili termínu ,který naleznete uvnitř listu a nevozili odpad po
ukončení spalování. S příchodem jara
bych vás rovněž požádal o pomoc při
úklidu po obci. Stačilo by, kdyby si každý
uklidil před svým domem a byla by čistá
celá obec. Rovněž znovu apeluji na čistotu v okolí kontejnerů před prodejnou.
Pokud jsou kontejnery plné, nepřinášejte
další odpad, který pak kupíte v jejich
blízkosti. Dále vás chci pozvat na otevření víceúčelového hřiště. Toto otevření
bude provázet doprovodný program a
věřím, že hřiště bude našimi občany hojně využívané.
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/fax: 376393379
e-mail: obecniurad@vreskovice.cz
http: www.vreskovice.cz

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Ve středu, 28.3.2007 se uskutečnilo v pořadí jiţ 4. veřejné zasedání
obecního zastupitelstva, které se konalo v restauraci v KD od 19,30
hodin.
U s n e s e n í z 4. veřejného zasedání obecního zastupitelstva
obce Vřeskovice dne 28. března 2007
Obecní zastupitelstvo:
Volí:
25. Návrhovou komisi:
Předseda: Ing. Josef Falout
Členové: p. Štich Luděk, p. Brejcha Václav
Bere na vědomí:
26. Zprávu z mezidobí zasedání
27. Zprávy předsedů komisí a výborů
Schvaluje:
28. Obecní zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou č. RZ 318 – 036 - 07 za
úvěr Tělovýchovné jednoty Vřeskovice,
IČO: 47730170 do výše
700 000,- Kč včetně příslušenství, který bude Tělovýchovná jednota
čerpat u České spořitelny, a.s.
29. Závěrečný účet obce Vřeskovice za rok 2006 – bez výhrad
Rozhoduje:
30. O uzavření smlouvy mezi TJ Vřeskovice a obcí, která bude řešit
vzájemné vztahy vyplývající ze záruk za úvěr TJ u České spořitelny,
a.s. TJ Vřeskovice zřídí zástavní právo na objekt čp. 118 ve prospěch
obce Vřeskovice.
Ukládá:
31. Starostovi obce panu Krotkému oslovit majitele fary a bývalé
školky, aby do jednoho měsíce zajistili střechy proti padající krytině,
která ohroţuje občany.
32. Místostarostovi panu Matouškovi zajistit okleštění stromů na
parcelách paní Berkové a pana Berana V. tak, aby nezasahovaly do
elektrického vedení.
Vřeskovice dne 28.3.2007

„Provozní řád pro hřiště národní házené“
1.
Hřiště bude trvale uzamčeno a klíče budou uloţeny u určeného
správce hřiště, kterým je v současné době pan Václav Babka, č.p.50.
2.
Klíče od hřiště budou vydávány proti podpisu pouze osobám
starším dvanácti let. Osoba podepsaná (zákonný zástupce) při předávání klíčů od hřiště je odpovědná za případně způsobené škody na
tělovýchovném zařízení včetně hřiště – plná finanční úhrada při
opravě způsobených škod. Po ukončení sjednané sportovní činnosti je
tato osoba povinná klíče od hřiště vrátit a nahlásit případné škody.
3. Vstup na hřiště je dovolen pouze ve vhodné obuvi. Není nutné
pouţívat speciální obuv, ale je zakázáno pouţívat kopačky a to ani
s gumovými kolíky.
4.

Vstup dětem je dovolen jen v doprovodu osoby starší 12-ti let.

5.

Je zakázáno jezdit po ploše hřiště na kole.

6. Je zakázáno pouţívat na ploše hřiště lavičky a jiné předměty,
které by mohly způsobit poškození umělého povrchu hřiště bez předchozího souhlasu správce hřiště. Posouvání a přemisťování branek
pro národní házenou není dovoleno. Instalace a jakákoliv manipulace
s doplňkovým vybavením (sloupky na sítě) je povolena pouze osobám starším osmnácti let.
7. Je zakázáno na ploše hřiště provozovat sporty, ke kterým se pouţívá hokejky – vysekávání umělé trávy.
8. Je zakázáno odhazování pouţité ţvýkačky na ploše hřiště – zbytek jiţ nejde odstranit.
9. Ve všech prostorách a na prostranství hřiště je přísný zákaz kouření dle příslušného zákona.
10. Přednost při sportování mají tréninky jednotlivých druţstev
v národní házené a členové TJ při předem ohlášených akcích.
11. Příloha tohoto provozního řádu hřiště tvoří rozpis tréninků a
zápasů jednotlivých druţstev oddílu národní házené.

Pozvánka na házenou – termíny zápasů
Sobota 14.4. 14:30 dorostenci – Přeštice
16:00 muţi – Dobřív
Neděle 15.4. 10:45 muţi – Boţkov

Sobota 21.4.

9:30 ml. ţáci – Všenice
10:30 st. ţáci – Nýřany
16:00 muţi – Blovice

Neděle 22.4.

9:30 st. ţáci – Dobřív
10:45 dorostenci – Nezvěstice

Sobota 28.4.

9:30 ml. ţáci – Nýřany
10:45 st.ţáci – Osek
16:00 muţi – Záluţí

Neděle 29.4.

9:30 dorostenci – Tymákov
10:45 muţi - Roţmitál

Odpady
Pálení dřevního odpadu ze zahrad se uskuteční v neděli 29.4.2007
(tradičně na místě bývalé skládky směrem na Lhovice). Ţádáme
všechny občany, kteří chtějí vyuţít této sluţby, aby do tohoto datumu
dřevní odpad na určené místo přivezli. V ţádném případě zde neukládejte trávu, kterou uţ na místo bohuţel někdo sloţil.
Svoz nebezpečných složek odpadu se uskuteční v sobotu 26.5.2007.
Přesný čas a druhy přijímaných odpadů budou včas oznámeny (Vřeskovák květen 2007, vývěska OÚ a místní rozhlas)
Kaţdý občan by měl předcházet vzniku odpadů. Pokud uţ jakékoliv
odpady vyprodukuje, měl by si být vědom, ţe je jeho povinnost tyto
dle zákona zlikvidovat. Myslíme si, ţe naše obec v tomto vychází
občanům hodně vstřícně nejen organizačně, ale i finančně (přijímáme
jakékoliv podněty pro zlepšení). Nejhorší je ta část občanů, pro které
ţivotní prostředí končí s plotem vlastní parcely - ,,Já mám uklizeno a
ostatní problémy si někdo vyřešte, včetně toho co já jsem vám někam
navezl.“
Kontejner na ţelezo je určen pouze pro ukládání ž e l e z a, směs
komunálního a objemového odpadu, která se v něm v současné době
nachází musí být odstraněna. Snadno se do kontejneru vhodí, ale uţ
hůře se shání někdo kdo ho zpětně vytřídí a odstraní.
Abychom podpořili předchozí slova, uveřejňujeme zde náklady na
likvidaci odpadů v naší obci. Celkové výdaje za rok 2006 činily
206.108,-Kč (z toho tříděný 25.989,- objemový 30.055,- směsný
komunální 141.742,- a nebezpečný 8.321,-). Příjmy celkem pak činí
113.804,- Kč. Z toho plyne, ţe obec musela uhradit cca 92.303,-. Určitě si dokáţete lehce spočítat, o kolik bychom všichni jako občané
mohli platit více za likvidaci odpadů.

Pozvánka na oslavu patrona hasičů sv.Floriána
Výbor SDH zve srdečně všechny občany a především děti na oslavu
svátku sv.Floriána, která proběhne v pondělí, 7.května 2007 od 17-ti
hodin před hasičskou zbrojnicí. Při této akci bude předvedena hasičská technika. Občerstvení, včetně buřtů pro děti, je zajištěno.

Pozvánka - otevření víceúčelového hřiště
V sobotu, 21.dubna 2007 proběhne slavnostní otevření víceúčelového
hřiště, na které zveme touto formou všechny občany. Občerstvení na
hřišti je zajištěno!
Program:
SOBOTA:
9:30 ml. ţáci – Sokol Všenice
10:30 st. ţáci – Dioss Nýřany
13:30
14:00

16:00

prezentace hostů
Slavnostní otevření hřiště
Vystoupení maţoretek
Volejbal
Nohejbal
muţi – TJ Sokol Blovice

Doprovodné akce: dechový orchestr mladých při ZŠ Švihov pod vedením p.Josefa Babky a maţoretky ZŠ Švihov
NEDĚLE:
9:30
st.ţáci – Sokol Dobřív
10:45 dorostenci – Sokol Nezvěstice

Pozvánka na oslavu Dne matek
Jiţ tradičně v květnu, tentokrát 12.5.2007 se uskuteční oslava dne
matek. Začátek akce je v 16.00 hod. a po úvodní hodině, věnované
výhradně našim ţenám, jsou opět zváni i partneři na taneční večer.
Zastupitelé doufají, ţe je ostatní muţi nenechají na holičkách a dostaví se v hojném počtu. K tanci a poslechu hraje skupina Asfalt. Srdečně vás všechny zveme.

Pozvánka na zdravotnickou přednášku
Český červený kříţ a Zahrádkáři ZO Vřeskovice pořádají ve středu
9.května 2007 od 19-ti hodin v restauraci v KD ve Vřeskovicích
zdravotnickou přednášku MUDr.Jiřiny Kaňákové za přítomnosti obvodního lékaře MUDr.Karla Pavezy. Srdečně zveme všechny občany.
Vydáno dne 16.4.2007

