V Ř E S K O V Á K
březen 2003
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, počasí se sice tváří,
jako by se ho běh času vůbec netýkal a
tak by se leckomu mohlo zdát, že čas
vlastně neplyne, ale prostý fakt, že držíte
v ruce další číslo našeho Vřeskováka,
jasně dokazuje, že čas bohužel běží neustále. Doufám, že z následujících informací se nejen dozvíte o novém dění na
obecním úřadě a samozřejmě i v obci
samotné, ale že zároveň zjistíte, že vámi
zvolení zastupitelé udělali za měsíc rozhodně víc, než naši slavní poslanci a
senátoři, kterým se za stejné, přesněji
řečeno za ještě delší, období v podstatě
podařilo pouze zvolit nám nového prezidenta. Vřeskováka můžete samozřejmě
nalézt opět i na našich www stránkách a
to na adrese www.vreskovice.cz
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
html: www.vreskovice.cz

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Další veřejné zasedání obecního zastupitelstva v tomto roce se bude
konat v pátek 28.3.2003 od 19,00 hodin v restauraci „Na sauně“.

Program veřejného zasedání:
1) Zahájení
2) Zpráva z mezidobí zasedání
3) Zpráva o hospodaření obce za rok 2002
4) Zprávy předsedů komisí a výborů
5) Rozprava
6) Usnesení a jeho schválení
7) Závěr

Přestupkové řízení
Vážení občané, obec Vřeskovice uzavře v nejbližších dnech
smlouvu s MěÚ Klatovy o zajištění přestupkové agendy. Za výkon
této agendy nám bude MěÚ Klatovy účtovat částku 780,-Kč za projednání jednoho přestupku. Obecní zastupitelstvo navrhlo, aby tato
částka byla uhrazena občanem, který se přestupku dopustil.
Protože se v poslední době množí přestupky proti veřejným vyhláškám, a to zejména volné pobíhání psů a domácího zvířectva, bude obecní úřad zcela nekompromisně tyto přestupky předávat k řešení
na výše zmíněný MěÚ v Klatovech.
Jako první výzva, či chcete-li upozornění, před tím, než dojde
k předání přestupkové komisi, bude uveřejnění jména a přestupku
v tomto měsíčníku a pokud se bude přestupek opakovat, bude postoupen k řešení přestupkové komisi. Od tohoto kroku si slibujeme,
že veřejná ostuda hříšníka bude tím nejlepším trestem.

Tato stránka bude od příštího vydání věnována Vašim názorům a připomínkám.
Rádi bychom znali Váš názor týkající se života v naší obci - pište
nám co Vás pálí a co chcete v obci změnit. Svoje dotazy, připomínky
a náměty napište na papír a vhoďte do dopisní schránky OÚ, která je
u vchodu kulturního domu nebo na naši e-mailovou adresu : obecniurad@vreskovice.cz

Vzhledem k tomu, že stále nemáme žádné vaše připomínky (a to
vám nevadí zápach z Asavetu Biřkov, volně pobíhající psi, nedostatečná dopravní obslužnost obce, malé sportovní nebo kulturní vyžití,
naše práce a určitě najdete mnoho dalších problémů, které vás trápí),
dovoluji si na tomto místě sám uvést jedno malé zamyšlení nad problémem, který nás v obci trápí a mnohé z vás jistě obtěžuje a to je
mnohokrát diskutované volné pobíhání psů.
Tento jev je v naší obci na denním pořádku. Samozřejmě se může
stát, že pes majiteli nějakým způsobem uteče a volně se pohybuje po
obci – to jsou však ojedinělé případy. Jsou však mezi námi i občané,
kteří se nesnaží zabránit psům v útěku a psy nechají pobíhat bez dohledu neustále. Právě proti těmto občanům je třeba zakročit. Tento
článek je určen zejména jim a doufáme, že pochopí vážnost situace,
než dojde ke zranění osob.
občan Jan Krotký

Informace o pověřeném úřadě
Naše obec patří od 1.1.2003 pod pověřenou obec Klatovy.
V Klatovech jsou úřady rozděleny do těchto budov:
Nám. Míru 62 ( budova radnice )
- starosta, sekretariát, kancelář starosty
- místostarosta, sekretariát
- odbor vnitřních věcí ( matrika, výpisy z rejstříků trestů, přestupky, podatelna )
- odbor výstavby ( územní řízení, stavební povolení )
- odbor životního prostředí
- finanční odbor
Vídeňská 66 ( budova na rohu náměstí a Vídeňské ul. )
- místostarostka Mgr. Věra Tomaierová, sekretariát
- tajemník
- odbor státní sociální podpory
- odbor sociálních věcí a zdravotnictví
- odbor školství a kultury
- živnostenský odbor
Mayerova 120 ( areál bývalých kasáren v Plánické ul. )
- odbor dopravy ( evidence vozidel, řidičské průkazy )
Čapkova 127 ( areál bývalých kasáren v Plánické ul. )
- odbor vnitřních věcí ( oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních pasů )
Telefonní spojení ( ústředna, spojovatelka )

376 347 111

Aktuální tel. seznam na jednotlivé odbory a zaměstnance včetně
e-mailových adres najdete na internetových stránkách :
www.klatovy.cz/mukt
Stavební povolení a oznámení drobných staveb a udržovacích prací
jsou vyřizovány na obecním úřadě ve Vřeskovicích.
Katastrální úřad pro naši obec je v Klatovech, Kollárova 528
( budova výpočetního střediska )
Matriku pro naši obec je též možno využít na Městském úřadě ve
Švihově.

Zpráva o hospodaření obce za rok 2002
Dne 20.2.2003 byl proveden audit na obecním úřadě, při kterém bylo
přezkoumáno hospodaření obce za rok 2002. Při tomto auditu je prověřeno vše od zápisů, účetnictví až po všechny úkony obce za celý
rok. Pro obce do 5-ti tisíc obyvatel vykonává tento audit zdarma krajský úřad – odbor ekonomiky. Důležitý je závěr této kontroly a to
z důvodů, že pokud bude kontrola hospodaření s výhradami, obec
nezíská žádnou státní dotaci. Naše obec získala každý rok státní dotace z různých programů právě proto, že přezkoumání hospodaření naší
obce je vždy bez závad, což není zdaleka u všech obcí obvyklé. I
toto vypovídá o dobré práci celého obecního zastupitelstva.

Autobusy ČSAD
Na posledním veřejném zasedání obecního zastupitelstva bylo starostovi uloženo projednat parkování autobusů ČSAD. Jeden autobus
parkuje v autobusové garáži,která je ve vlastnictví obce a druhý autobus na zastávce u pomníku. Zejména parkování autobusu na volném
prostranství je terčem kritiky a to především v zimních měsících, kdy
je autobus vytápěn agregátem, který způsobuje hluk v brzkých ranních hodinách. Tento problém byl projednán s vedením ČSAD a zároveň byla předložena nová smlouva na pronájem autobusové garáže.
Tato garáž byla pronajímána obcí ročně za částku 4.000,-Kč včetně
spotřeby el.energie. V nové smlouvě je navržena částka 10.000,-Kč
bez spotřeby el.energie. Vedení podniku ČSAD má možnost se do
konce března rozhodnout, jakým způsobem si představuje parkování
svých vozidel na území obce. Pokud nedojde k podepsání nájemní
smlouvy na autobusovou garáž a k dohodě o možném parkování dalšího autobusu, nebudou tato vozidla míti možnost v naší obci parkovat a řešení situace bude na straně ČSAD. V současné době musí
podnik ČSAD pochopit, že není možné ze strany obce autobusovou
garáž pronajímat se ztrátou, protože výdaje za el.energii a údržbu
převyšují částku za nájem.

Podpora výstavby
V současné době obec Vřeskovice bude jednat s majiteli pozemků na
„Dědinkách“. Územní plán obce počítá s výstavbou minimálně deseti
rodinných domků právě v této lokalitě. Největší problém bude vykoupení pozemků pro místní komunikace a především vybudování
infrastruktury. V měsíci březnu započne výstavba přípojky elektrické
energie k této lokalitě (obec se podílela částkou 46.000,-Kč). Doufáme, že zájem o bydlení v naší obci neustále poroste a že jednání
s majiteli pozemků vyřeší problém vybudování inženýrských sítí
v této lokalitě ke spokojenosti všech budoucích stavebníků.

Zeleň v obci
V letošním roce plánujeme výsadbu živého plotu okolo požární nádrže u VÚZ a to ze strany silnice na Borovy a také ze strany vjezdu
k VÚZ. Tento živý plot bude zejména bránit odlétajícímu štěrku, který padá na dno nádrže. Doufáme, že v letošním roce po vyčištění této
nádrže a napuštění čisté vody, bude využita ke koupání. V jarních
měsících dojde také k ošetření keřů a dřevin okolo dětského hřiště
pod prodejnou. Na dětské hřiště budou dosazeny lavičky, pískoviště
se skluzavkou a houpačky pro děti. Lze jen doufat, že toto pěkné zákoutí pro naše nejmenší, se nestane terčem vandalů.

Havarijní stav starého konzumu
Již několikrát jsme psali stížnost na MěÚ Klatovy, odbor výstavby, a
upozorňovali na havarijní stav domku č.p. 84. Odbor výstavby již
v roce 2001 vydal rozhodnutí, kterým přikázal majiteli provést stavební práce na zajištění objektu (oprava střechy a štítové zdi). Do
dnešního dne však majitel práce nezajistil a my neustále posíláme
stížnosti, kde upozorňujeme na možné zranění osob při zřícení této
stavby. Poslední stížnost vedoucímu odboru výstavby byla odeslána
11.2.2003, ale dosud čekáme na odpověď. Odbor výstavby má přitom
možnost postupovat proti majiteli razantněji a ne mu neustále prodlužovat termín na opravy a vydávat tak v sázku život a zdraví občanů.

Další přátelské utkání v ledním hokeji
Proběhlo v sobotu, 15.2.2003 opět na zimním stadionu v Klatovech.
Utkala se mužstva Vřeskovic a neregistrovaných klatovských hráčů.
Naši obec reprezentovali v podstatě stejní hráči ve stejném věkovém
složení, tj. od 15-ti do 45-ti let (a při stejném neutuchajícím nadšení)
jako při předcházejícím utkání. Pod vedením tentokrát přímo starosty
obce pana Jana Krotkého skončilo utkání opět vítězstvím a to 6:4 pro
Vřeskovice. Tento zajímavý výsledek a především nadšení hlavně
mladších hráčů dáváme k zamyšlení Tělovýchovné jednotě. Nestálo
by za to, samozřejmě za finanční podpory obce znovu oživit činnost
oddílu ledního hokeje?

Krása našich žen
Pátek, 28.2.2003 byl věnován v restauraci v Kulturním domě především našim ženám. Na přednášku nejen o kosmetice přišlo
25 žen
a dívek ve věku od 13-ti let až po nejlepší věk

Dětský maškarní ples
V sobotu 1.3.2003 se uskutečnil již tradiční dětský maškarní ples.
K poslechu, tanci a dětskému dovádění krásně hráli manželé Květoňovi ze skupiny Asfalt. Maškarní ples navštívilo 71 dětí a 84 dospělých. Všichni se skvěle bavili, atmosféra bálu byla totiž vynikající.

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
V pátek 28.3.2003 se uskuteční od 19-ti hodin v restauraci „Na sauně“ veřejné zasedání obecního zastupitelstva. Doufáme, že vaše účast
nás mile překvapí, protože problémů přibývá.

POZVÁNKA NA VŘESKOVSKOU ŠLÁPOTU
Již dříve jsme upozorňovali, že výšlap 1.1.2003 nebyl poslední. Dne
30.3.2003 bychom všechny občany rádi pozvali na zajímavou turistickou akci, která nebude, tak jako předcházející, fyzicky náročná a
podle počasí bude určena cesta (asfaltová nebo náročnější lesní)

POZVÁNKA NA DEN MATEK
Již tradičně druhý víkend v měsíci květnu se uskuteční oslava dne
matek. Při této akci bychom rádi uspořádali soutěž o „Miss Vřeskovic“ všech kategorií. Z důvodu organizace této akce bychom vás rádi
požádali o přihlášku do 15.4.2003. Věkové kategorie budou upřesněny po registraci přihlášek.
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