V Ř E S K O V Á K
červen 2003
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,začínáte číst již šesté číslo Vřeskováka. Toto číslo vychází
o několik dní později a to z důvodu, že
jsme chtěli přinést výsledky referenda o
přistoupení ČR k EU v naší obci. V naší
obci dali občané a n o 85 hlasy a n e
27 hlasy. Pro zajímavost procentuelní
účast občanů naší obce včetně výsledků
odpovídá celorepublikovým výsledkům
(v poslední době se tak stávalo i u předchozích voleb, stojí tedy za úvahu konat
volby pouze ve Vřeskovících a šetřit
státní kasu). Doufám, že přistoupení ČR
k EU bude mít přínos i pro rozvoj naší
obce. Snad dojde ke zlepšení morálky a
například kyblíček s lopatkou a bábovičkami vydrží na pískovišti pod prodejnou déle než 4 dny. Štastnému „nálezci“
přeji mnoho pěkných bábovek.
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 páté veřejné zasedání obecního zastupitelstva v tomto
roce se konalo v pátek 23.5.2003 od 19,30 hodin v restauraci „Na
sauně“.

Usnesení z veřejného zasedání:
Obecní zastupitelstvo:
Volí: 49. Návrhovou komisi ve složení:
Předseda: ing. Falout Josef
Členové: p. Babka Vladislav, p. Brejcha Václav
Bere na vědomí:
50. Zprávy předsedů komisí a výborů
51. Zprávu z mezidobí zasedání.
52. Zprávu o čerpání rozpočtu obce k 30.4.2003
Rozhoduje:
53. O vstupu obce do sdružení obcí Běleč
54. O koupi pozemků na Dědinkách pro místní komunikaci
Schvaluje:
55. Vnitřní organizační směrnici o podpisových vozorech
Ukládá:
56. Finančnímu výboru sledovat čerpání rozpočtu obce.
Plnění usnesení 4. veřejného zasedání OZ dne 28.3.2003.
Čerpání rozpočtu obce je pravidelně sledováno.
Místostarosta pan Matoušek prověřil možnost opravy zděné hrobky
na hřbitově ve Vřeskovicích. Majitelé žijí v cizině, není možné se
s nimi spojit. Proto OZ rozhodlo provést na hrobce nejnutnější opravy k zabezpečení proti padání omítky a tašek ze stříšky.
ASAVET Biřkov – situace se zdá být lepší, stav bude posouzen po
provedení rekonstrukce vzduchotechniky.
Vřeskovice dne 23.5.2003.

Sběr nebezpečného odpadu
Jak jste jistě zaznamenali, uskutečnil se u nás v obci sběr nebezpečného odpadu a zároveň svoz velkoobjemového odpadu. Tento
sběr byl patrně velmi očekávanou událostí, protože množství odpadu
bylo znatelné. Dokonce kontejner na velkoobjemový odpad bylo
možno, pro velký zájem, využít opět následující víkend. Všem, kteří
využili tuto možnost k likvidaci odpadů bych chtěl poděkovat, že
jejich odpady nekončí někde v přírodě. Zároveň opět oznamuji, že
dle zákona o odpadech, povinností každého občana je odpadům
předcházet.
Václav Matoušek

Plnění bazénů
Přišlo letní období a s ním i žádosti některých občanů o naplnění bazénů, a to naším hasičským vozidlem. Po dohodě s výborem SDH
byly stanoveny tyto podmínky:
- žadatel si zajistí zdroj vody (nejlépe u MěÚ Švihov)
- nahlásí termín starostovi (místostarostovi) obce
- uhradí 50,- Kč za pohonné hmoty za l jízdu a to OÚ Vřeskovice
- v případě, že se nejedná o člena SDH – uhradí navíc 150,- Kč do
pokladny SDH

Znak a prapor obce Vřeskovice
V loňském roce byla schválena podoba znaku a praporu naší obce a
to varianta, kterou vybrali občané hlasováním z 5 možných návrhů.
Na přelomu roku vypracoval pan Jan Oulík (autor návrhů) čisté kresby podob našeho znaku a praporu. Následně obec požádala parlamentní komisi a výbor pro heraldiku a vexilologii o přidělení obecních symbolů. V současné době čekáme, až naše žádost bude vyřízena a obec dostane oficiální souhlas k užívání znaku a praporu a to
přímo z rukou předsedy Parlamentu ČR.

Výstavba víceúčelového hřiště
V loňském roce obec dostala dotaci od Krajského úřadu 100.000,- Kč
na odvodnění plochy bývalého kluziště. Tato plocha by měla být využita pro víceúčelové hřiště a obec žádala na výstavbu dotace
z několika programů, ať už státních nebo krajských. Bohužel jsme
v letošním roce žádnou dotaci na výstavbu tohoto hřiště nedostali. I
přesto chceme práce zahájit a v letošním roce provést zpevnění celé
plochy. Na této ploše by mělo vzniknout hřiště pro více druhů sportů
a do budoucna se snad dočkáme i umělého povrchu. Možná si myslíte, že stavět další hřiště v naší obci je zbytečné, ale věřte, že využití
této plochy pro sportovní účely je asi to nejsprávnější. Vytvořme pro
sebe a zejména pro naše děti prostor, kde budeme moci trávit svůj
volný čas.

Havarijní stav domku čp. 84
Již od roku 1999 obecní úřad upozorňoval na havarijní stav domku
čp. 84 (starý konzum). Upozorňovali jsme na to, že zmíněný objekt
může spadnout a způsobit zranění někomu z občanů. Odbor výstavby MěÚ Klatovy vydal rozhodnutí na provedení neodkladných
oprav, aby stavba byla stabilizována. Od počátku řízení však odbor
výstavby nedokázal přinutit majitele, aby rozhodnutí plnil, a vždy
mu pouze prodlužovali termín. Marné byly naše stížnosti a žádosti o
nové místní šetření a vydání nového rozhodnutí. Posledně daný termín byl prodloužen do 30.9.2003 a my jsme znovu nesouhlasili
s tímto prodlužováním a to z důvodu, že stav střechy se neustále horšil. Stalo se ovšem něco, co odbor výstavby neočekával, a to že zmíněný domek se rozhodl spadnout dříve, než po posledním termínu
pro opravu. Stalo se tak 21.5.2003. Ten samý den vydává odbor výstavby nové rozhodnutí a to pro okamžitý zásah a opravu. Ač majitel
převzal zmíněné rozhodnutí 30. května, do dnešního dne práce nezahájil. Doufáme, že tentokrát odbor výstavby bude více využívat zákona a zakročí proti majiteli důrazněji. Do doby, než bude provedena
oprava tohoto domu, vás žádáme o nejvyšší opatrnost v blízkosti
zejména štítu domu, který hrozí zřícením.

Dětský den

31.5.2003 se lom nad Vřeskovicemi proměnil v sídlo indiánů. Děti
měly možnost stejně jako v loňském roce netradičně oslavit svůj svátek. Na startu u hřiště proběhlo namaskování všech účastníků (prakticky všech místních dětí). A potom již na každého čekalo plnění
různých úkolů. Prověřila se bystrost malých indiánů při hádankách a
hlavolamech, fyzickou zdatnost testovala např. chůze po laně, hod
oštěpem nebo střelba z luku.
V cíli, v krásném prostředí uklizeného lomu, čekala na každého malého účastníka odměna a pohoštění. Možnost schovat se do postavených stanů využili malí i velcí, někteří dokonce v indiánském táboře
přenocovali.
Díky manželům Moulisovým z Přeštic bylo možno posedět u táboráku a zazpívat si při kytaře a flétně krásné písně. Radost v dětských
očích nám byla odměnou. Na fotografii jsou pořadatelé v maskách
indiánů (někteří se závěrečného focení nezúčastnili)

Prodej dřeva z obecního lesa

V obecním lese bylo po loňských vichřicích vytěženo 113 m3 dřeva.
Do dnešního dne již bylo prodáno 83 m3. Nabízíme k prodeji
10,5 m3 stavební kulatiny za cenu 600,- Kč za m3 a 11 m3 řeziva za
cenu 1.110÷1.300 Kč za m3 . Kdo z občanů má zájem o koupi tohoto
dřeva, může se přihlásit u pana Václava Rutha, Vřeskovice, č.p.116
nebo na obecním úřadě.

Pouť v naší obci
Na základě četných dotazů občanů sdělujeme , že pouť v naší obci
se bude konat tuto neděli 22.6.2003 . Pouťové atrakce jsou zajištěny.
V sobotu 21.6.2003 proběhne na hřišti za farou turnaj mužů v národní
házené za účasti mužstev Vřeskovic A, Vřeskovic B, Chomutova a
Příchovic. Začátek turnaje bude v 8.30. Večer se bude konat pouťová
zábava. K tanci a poslechu bude hrát skupina MARS. Začátek ve
20.00 hod. V neděli dopoledne proběhnou na hřišti za farou exhibiční
zápasy v národní házené. Začátek je v 10.00 hod.

Zájezd do Tábora a Bechyně
Svaz zahrádkářů Vřeskovice oznamuje občanům, že je ještě několik
volných míst na zájezd do Tábora a Bechyně, který se koná v sobotu
19. července. Zájemci se mohou přihlásit u paní Bauerové. Členové
zahrádkářů platí 150,- Kč, ostatní 200,- Kč.

Zájezd do Velkého divadla v Plzni
Český červený kříž Vřeskovice pořádá v sobotu 6. září 2003 zájezd
do Velkého divadla v Plzni na večerní představení krimikomedie
„UTREJCH A STARÉ KRAJKY“. Zájemci přihlašte se ihned u paní
Bauerové. Platí se hned při přihlášení 145,- Kč.

Vydáno dne 16.6.2003

