V Ř E S K O V Á K
duben 2005
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, v úvodu bych chtěl
poděkovat všem, kteří uposlechli moji
výzvu v minulém čísle a nepálí odpad ze
zahrad na svých pozemcích. Uvnitř listu
se dozvíte datum pálení tohoto materiálu
a to pod dohledem našich hasičů. V této
souvislosti bych rád vyzvedl práci našich
hasičů, zejména naši mladí mají spoustu
elánu pro práci ve sboru. Význam mít
v obci zásahovou jednotku se potvrdilo
při nedávném požáru v lese nedaleko
naší obce, kdy tato jednotka dokázala
včasným zásahem předejít rozsáhlému
požáru. Též pomoc Švihovu při nedávných záplavách byla velmi kladně hodnocena. Doufám, že po létech menší
stagnace se začíná v našem sboru blýskat na lepší časy.
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
konalo v pátek 1.6.2005 v 19.30 v Restauraci na sauně.

Usnesení
17. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice
dne 1. dubna 2005.
Obecní zastupitelstvo:
138. Volí: Návrhovou komisi ve složení:
Předseda: ing. Falout Josef
Členové: Jan Majer, Václav Brejcha
Bere na vědomí:
139. Zprávu z mezidobí zasedání.
140. Zprávy předsedů komisí a výborů.
Schvaluje:
141. Závěrečný účet obce Vřeskovice za rok 2004 – bez výhrad.
142. Podmínky pronájmu obecního bytu v kult. domě. Přednostní
právo pronájmu má nájemce hostince v kult. domě a to na dobu určitou, shodnou s dobou pronájmu hostince.

Výměna občanských průkazů
V minulém čísle jsme nabízeli pomoc, zejména starším občanům a to
jak při vyplňování žádostí, tak i při získání fotografií potřebných
k výměně občanského průkazu. Toto fotografování se uskuteční
v úterý, 26.dubna 2005 mezi devátou a desátou hodinou na obecním
úřadě. Za zhotovení fotografií bude účtována částka 100,- Kč. Pro
fotografování je vhodnější barevné oblečení, bílé halenky jsou nevýrazné a splývají s pozadím.

Pálení odpadu ze zahrad a svoz nebezpečného odpadu
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
navést na bývalou skládku směrem na Lhovice, kde bude provedeno
v sobotu 30.4.2005 společné pálení za přítomnosti hasičů.
Dále je obcí zajištěn svoz nebezpečného odpadu ( např. televize,
staré barvy, zářivky, pneumatiky od osobních automobilů a motocyklů, lednice apod.). Tento svoz se uskuteční 11.6.2005, přesný čas
bude ještě upřesněn. Zároveň počítáme, že bude přistaven kontejner
na velkoobjemový odpad. Pro občany jsou tyto služby zdarma.
Zmíněné akce určitě přispějí k čistotě našeho okolí. Jsou to aktivity
obce, které pomohou občanům. Nyní bychom se chtěli obrátit na ty,
kterým není lhostejný vzhled naší obce a chtějí pomoci při úklidu.
Konkrétně se jedná o práce s křovinořezem a se sekačkou. Kdo by
chtěl pomoci , ať se přihlásí na obecním úřadě nebo u p. Matouška.
Jedná se o placené brigády.

Zavážení prostoru bývalého kluziště
Obecní zastupitelstvo rozhodlo, že prostor bývalého kluziště se pouze
zatravní a pro tento účel bude třeba větší množství materiálu na zavážku. Proto vás touto formou žádáme, pokud máte vhodný materiál
(především stavební suť a zeminu) abyste tento materiál pro výše
zmíněnou zavážku nabídli na obecním úřadě.

Pozvánka na rybářské závody
Nenechte si ujít v sobotu 14.5.2005 rybářské závody. Bude se soutěžit v kategoriích děti do 15 let a dospělí. Začátek závodů je v 8.
00 h – rozlosování, v 8.30 h start soutěže.
Startovné pro děti je 20 Kč, pro dospělé 50 Kč. Soutěžit se bude tradičně o zajímavé ceny. Možnost občerstvení (limo, pivo, klobásy).
Zároveň připomínáme možnost zakoupení povolenek na obecním
úřadě v úředních hodinách.

Pozvánka na oslavu Dne matek
Již tradičně v květnu, tentokrát 7.5.2005 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 středu, 20.dubna 2005 v 18.00 do sálu v KD.

Pozvánka na „Zpívánky“
Organizátoři tradičních zpívánek srdečně zvou všechny spoluobčany
na tuto akci, která se koná v sobotu, 30.dubna 2005 ve 20.00hodin
v sále KD ve Vřeskovicích. Přijďte všichni, kdo máte rádi dobrou
zábavu, zpěv a humor.

Termíny domácích zápasů našich házenkářů
23.4.2005 (sobota)- muži Vřeskovice – Hromnice, zač.13.30
st.žáci Vřeskovice – Nezvěstice, zač.15.00
07.5.2005 (sobota) st.žáci Vřeskovice – Ejpovice, zač.15.00
15.5.2005 (neděle)- muži Vřeskovice – Kyšice, zač.15.00
V této souvislosti vám chceme ještě oznámit, že po dohodě mezi TJ a
obecním úřadem bude v letošním roce možnost používat tenisový
kurt občany Vřeskovic ZDARMA. Přesné podmínky budou zveřejněny.
Vydáno dne 17.4.2005

