V Ř E S K O V Á K
únor 2011
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, chtěl bych upozornit na nešvar, který neustále vídáme
v naší obci - parkování na obecním pozemku. V dnešní době je používání auta
zcela neodmyslitelné , zvláště na vesnici.
Každý vlastník by si však měl uvědomit,
pokud si auto pořídí, že musí mít místo
na jeho parkování. Stále je mnoho neukázněných řidičů, kteří volí pohodlnější
variantu (nemusí otvírat vrata, nerozjíždí si svůj dvorek) a parkují na obecním.
Každý z těchto řidičů bydlí v domku, ke
kterému je dost velký pozemek, avšak
musel by se pro parkování upravit. Jednou z možností jak tyto řidiče zviditelnit
bude možná fotogalerie na webových
stránkách. Řidiči zkuste se nad tím pozastavit
starosta obce Václav Matoušek

Úřední hodiny na obecním úřadě
Pondělí :
Úterý :
Středa :
Čtvrtek :
Pátek :

13,00 – 19,00
8,00 – 14,00
8,00 – 12,00
8,00 – 14,00
8,00 – 13,00

16,00 – 19,00

Telefon a fax: 376 393 379
e-mail: obecniurad@vreskovice.cz
http: www.vreskovice.cz

Usnesení
z 3. veřejného zasedání obecního zastupitelstva ve Vřeskovicích, konaného dne 8.2.2011
Obecní zastupitelstvo:
Určuje:
36. Ověřovatele zápisu: p. Bláha Václav, p. Ruth Václav
37. Zapisovatele: pí Kašparová Hana
Schvaluje:
38. Návrhovou komisi ve složení:
Předseda: pí Faloutová Andrea
Členové: p. Bohuslav Jiří, p. Duchek Josef
39. Program veřejného zasedání
40. Rozpočtové opatření č. 8 z r. 2010 a č. 1 na rok 2011.
41. Smlouvu s městem Klatovy o spoluúčasti na financování spisové služby
42. Darovací smlouvu s Oblastní charitou Klatovy
Rozhoduje:
43. O prodejní ceně obecních pozemků ve výši 60,- Kč za l m2.
Bere na vědomí:
44. Zprávu z mezidobí zasedání
45. Zprávy předsedů komisí a výborů.
Ukládá:
46. p. Matouškovi - zjistit náročnost na opravu cesty z důvodu
sjízdnosti – příjezdová cesta ke garáži pí Eichlerové – č. parcelní
900/19.
47. pí Faloutové – oslovit operátory mobilních telefonů ohledně
posílení signálu.
48. p. Matouškovi – svolat jednání se zástupci církve ohledně opravy balkónu na kostele ve Vřeskovicích.

Poděkování výboru SDH
Výbor SDH Vřeskovice děkuje obecnímu úřadu, všem sponzorům a
občanům, kteří přispěli svými dary do tomboly na hasičský ples.

ČZS ZO Vřeskovice
Zahrádkáři
ZO Vřeskovice pořádají v pondělí 21.února 2011
od 18:00 hodin výroční členskou schůzi v restauraci v kulturním domě ve Vřeskovicích.
Od 17:45 se budou vybírat členské příspěvky na rok 2011 a objednávat sadbové brambory .
Srdečně zveme všechny členy a pozvané hosty.

Spalování odpadů
Obecní zastupitelstvo bylo již několikrát našimi občany upozorněno
na pálení odpadů, jako jsou plasty apod., proto žádáme občany, aby
tyto odpady recyklovali a ekologicky likvidovali. V případě nedodržování tohoto obec upozorní odbor životního prostředí v Klatovech,
který bude situaci místně šetřit.

Pozvánka na dětský maškarní ples
V sobotu, 5.3.2011, od 14-ti hodin, pořádá obecní úřad tradiční
dětský maškarní ples. Jako vždy bude připravena bohatá tombola,
spousta soutěží a sladkostí. O zábavu se bude starat kapela „Asfalt“.
Srdečně zvou pořadatelé.

Pozvánka na tradiční „Šibřinky“
TJ pořádá v sobotu, 5.3.2011 od 20-ti hodin tradiční maškarní
„Šibřinky“. K tanci a poslechu bude hrát kapela Nýřaňanka.
Připravena bude bohatá tombola. Srdečně zvou pořadatelé.

Cvičení na sále KD
Každou středu a neděli od 19:30 probíhá v sále KD cvičení pro ženy
pod vedením zkušené cvičitelky.
Vydáno dne 11.2.2011

