V Ř E S K O V Á K
květen 2003
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté
číslo našeho Vřeskováka. Když říkám
našeho mám na mysli to, že spousta vás
vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy zatím nedorazily ). Těší mne i zájem
občanů, kteří zde již nemají trvalé bydliště, ale prostřednictvím Vřeskováka se
dozví, co se v naší obci děje.
Co se týká občanů zde trvale žijících,
bylo by lépe přijít na veřejné zasedání a
ne jen čekat u svých schránek na nový
výtisk Vřeskováka, aby se dozvěděli co
se kolem nich děje. Toto berte jako pozvánku na veřejné zasedání.
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

Otevírací doba obecní knihovny
Pondělí : 17,00 – 19,00
Přijďte si vybrat z celé řady nových titulů, které jsou zapůjčeny
z Městské knihovny v Klatovech.

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se uskuteční v pátek
23.5.2003 od 19,30 hodin v restauraci „ Na sauně “.
PROGRAM:
1) Zahájení
2) Zpráva z mezidobí zasedání
3) Zpráva o čerpání rozpočtu
4) Vstup obce do sdružení obcí „BĚLEČ“
5) Zprávy předsedů výborů a komisí
6) Rozprava
7) Usnesení a jeho schválení
8) Závěr

Sběrné nádoby na odpad
Již několik let jsou umístěny sběrné nádoby na plasty, sklo a papír
u prodejny ZKD. Je smutné když okolo těchto nádob je nepořádek a
v nádobách není vždy to co tam patří(například v nádobě na sklo se
často vyskytují plasty). Nádoba na plasty, která se plní nejdříve, je
vyvážena 1 x za týden, nádoba na sklo 1 x za měsíc a nádoba na papír
dle potřeby.
Vyzýváme vás proto, aby jste u nádob udržovali pořádek a
v případě, že nádoby jsou již plné,nenechávejte odpady u těchto nádob a vyčkejte na jejich vyprázdnění. Doufáme, že ani vám se nelíbí
nepořádek u sběrných nádob a dojde ke zlepšení.
Zároveň vám oznamujeme, že v měsíci červnu proběhne sběr nebezpečného velkoobjemového odpadu. Přesný termín bude včas
oznámen. Tento sběr proběhne opět plně na náklady obce.

Referendum o vstupu do EU
Referendum o přistoupení ČR k Evropské unii se bude konat
v pátek 13.6.2003 od 14,00 do 22,00 hodin a v sobotu 14.6.2003 od
8,00 do 14,00 hodin . Místnost pro volbu bude v kulturním domě
v místě bývalé knihovny ( přízemí KD) .

Využití lomu pod Hůrkou
Obecní zastupitelstvo na své poslední poradě hledalo využití pozemku, kde se nachází lom . Tento krásný kousek přírody by bylo
možné využít k posezení u táborových ohňů a rovněž k různým akcím pro děti nebo jen k posezení při procházkách . Než usedneme a
necháme se unášet krásou přírody, budeme muset celý prostor vyčistit a upravit . Když píšeme my, skutečně myslíme my všichni – neseďte doma a nečekejte až někdo jiný něco udělá, zahoďte lhostejnost
a pomozte i Vy . Věříme, že společnými silami vytvoříme prostor pro
odpočinek na tomto klidném místě .

Poděkování
V úterý 6.5.2003 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů již tradiční
oslavu sv.Floriána, patrona hasičů. Jako každý rok, i letos, byla akce
perfektně připravena a děti, které se zúčastnily, měly opět krásný
zážitek. Především za ně patří naším hasičům poděkování.

Rybářské závody
Dne 26.4.2003 uspořádal Obecní úřad ve Vřeskovicích rybářské
závody. Počasí bylo jako na objednávku a v příjemném prostředí
rybníka na návsi se sešlo 26 rybářů. Soutěžilo se v kategoriích děti do
15 let a dospělí. Oceněn byl první úlovek, největší ryba a největší
celkový úlovek. Hodnotné ceny přilákaly i účastníky z okolních vesnic. Občerstvení bylo zajištěno, takže i mezi diváky vládla příjemná
atmosféra. Přijďte se příští rok podívat a zachytat si.

Svátek matek
V sobotu 10.5.2003 se sešly maminky a babičky v KD ve Vřeskovicích, aby společně oslavily svátek matek. Krátký kulturní program
v úvodu nastartoval dobrou náladu, která vydržela až do časných ranních hodin. Děti si připravily pásmo básniček a písniček, nechyběla
ani gymnastická sestava. Na závěr zahrály pohádku „Zámku , zámečku.“
Květina a přípitek jako poděkování snad potěšila všechny ženy.
K tanci a poslechu hrála skupina „ASFALT“. Škoda , že nepřišlo více
mužů, chyběli tanečníci.

Pozvánka na „Den dětí“
Zveme všechny děti / věk neomezen / na sobotu 31.5.2003 na
oslavu „Dne dětí“. Sraz účastníků je ve 13.30 hodin u hřiště. Bude
připravena spousta zajímavých úkolů a samozřejmě i nějaké odměny.
Nezapomeňte na sportovní oblečení a obuv. Srdečně zveme i rodiče.

Pouť v naší obci
Na základě četných dotazů občanů sdělujeme , že pouť v naší obci
se bude konat v neděli 22.6.2003 . Pouťové atrakce jsou zajištěny.
V sobotu 21.6.2003 se bude konat též pouťová zábava. K tanci a poslechu bude hrát skupina MARS. Začátek ve 20.00 hod.

Pozvánka na brigádu
Ačkoliv víme, že už to léta není nijak populární, přesto jsme se
rozhodli vás oslovit a požádat o účast na brigádě na vyčištění požární
nádrže u restaurace „Na sauně“ a úpravu okolního terénu. Pevně věříme, že díky přítoku čisté vody (která nemá nic společného s vodou
z potoka) a díky výše uvedené brigádě se v nádrži budeme moci letos
koupat. Zároveň je již odborné firmě zadána úprava zeleně kolem
nádrže.

Inzerce
Od tohoto čísla „Vřeskováka“ jsme na základě jedné připomínky od
občanů zřídili novou rubriku „INZERCE“. Jako první vlaštovku uvádíme následující inzerát:
Koupím za symbolickou cenu trabanta. Telefon: 606 448 589
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