V Ř E S K O V Á K
duben 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
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:
Bere na vědomí:
39. Zprávy předsedů komisí a výborů
40. Zprávu z mezidobí zasedání.
Rozhoduje:
41. O zrušení členství v mikroregionu Borovsko.
42. O výši pronájmu za autobusovou garáž – l0.000,- Kč za l rok.
Souhlasí:
43. S návrhem smlouvy o pronájmu autobusové garáže.
44. S návrhem smlouvy s MěÚ Klatovy na projednávání přestupkové
agendy.
Schvaluje:
45. Závěrečný účet obce za rok 2002.
Ukládá:
46. Finančnímu výboru sledovat čerpání rozpočtu obce.
47. Místostarostovi p. Matouškovi prověřit možnost opravy zděné
hrobky na hřbitově.
48. Místostarostovi p. Matouškovi zvýšit tlak na ASAVET Biřkov,
aby se neustále snažili
snižovat zápach, který se šíří do naší obce.
Plnění usnesení 3. veřejného zasedání dne 31.1.2003.
Čerpání rozpočtu obce je pravidelně sledováno.

Starosta pan Jan Krotký projednal s ČSAD parkování autobusů v naší
obci. Pro autobus, který parkuje u pomníku, budou hledat náhradní
řešení.
Vřeskovice dne 28,3,2003

Příspěvky od občanů
Pan Werich, moudrý to člověk,říkával : „ Když už takdy člověk je,
tak má koukat,aby byl.“ Když už tedy jsme a žijeme společně v naší
obci, přiložme tu a tam ruku k dílu nebo alespoň tužku do té ruky a
napišme , co nás trápí a co je třeba zlepšit , ať se Vám tu žije ještě
lépe. Myslím, že jsme pro život nevybrali tak špatné místo, vždyť
naše vesnička v Pošumaví je docela hezká a poměrně na úrovni . Neříkejme naše názory a připomínky po straně, to nic neřeší ! Mějme se
rádi, buďme k sobě tolerantní a nezáviďme si! Vždyť úplně na konec
máme všichni stejně. A nezapomeňme se smát, i když k tomu máme
někdy pramálo důvodů. Smích je jednak zdravý a říká se, že den, kdy
jsme se nezasmáli, je ztracený. A těch ztracených dnů je přece jen
škoda – vždyť život je tak krátký! A vo vo tom to je!
občanka Zdeňka Zubová
Můj příspěvek do tohoto čísla Vřeskováku by se dal nazvat
„ Zápachy a čmoudíky“ a k jeho napsání mne inspirovala jednak velice věcná diskuse na téma „Asavet a jeho zápach“ na posledním veřejném zasedání a jednak to, co někteří z nás dokázali v právě končící
zimě „vypouštět“ ze svých komínů. Jednoznačně souhlasím s tím, že
už nám Asavet otravuje 30 let život svým zápachem a že je to pro nás
a pro naše děti záležitost velmi nepříjemná (nešlo náhodou něco dělat
před těmi 30-ti léty, aby tady Asavet vůbec nestál?). Také souhlasím
s tím, že zastupitelé musí neustále vyvíjet tlak na majitele firmy, aby
prováděl všechna opatření, která povedou ke zlepšení situace. Ale co
mě, jako občana, trápí ještě víc, je to, co někteří z vás pálí ve svých
kotlích či kamnech. Zápach z Asavetu nám otravuje naši mysl, ale
kouř z plastových lahví či dřevotřísky, obsahující rakovinotvorné
látky nám otravuje naše těla a především našim dětem dává do vínku
to nejhorší, co může, totiž velkou šanci na zbytečné zkrácení života
(a to nejen tím, že to musíme dýchat, ale i tím, že spad se nám „krásně“ dostává do země v našich zahrádkách a že naše zdravá zelenina

tudíž díky tomu zase až tak zdravá není). Zamyslete se, prosím, nad
tím, jestli je důležitější úspora pár korun nebo zdraví nás všech a
hlavně našich dětí.
občan Josef Falout ml.

VŘESKOVSKÁ ŠLÁPOTA
V neděli dne 30.3.2003 se vydalo na další turistický pochod 25 našich spoluobčanů. Příjemná procházka vedla převážně lesem od
„Vlčí jámy“ do Ježov a účastníky neodradil ani drobný jarní dešť,
který je chvíli na cestě provázel. Malé občerstvení v Ježovech před
zpáteční cestou posloužilo k doplnění potřebné energie. Velmi nás
potěšilo, že do kolektivu přibyly i nové tváře.
Neseďte doma a přidejte se příště k nám. Dobrá nálada a zdravý pohyb budou pro Vás odměnou.

HOKEJOVÉ UTKÁNÍ
Další hokejový souboj proběhl tentýž den jako pochod a to v neděli
30.3.2003 na zimním stadionu v Klatovech. Soupeřem našich barev
bylo opět družstvo neregistrovaných hráčů z Klatov. Pod vedením
trenéra pana Falouta st. naše téměř nezměněné družstvo bojovalo do
poslední minuty. Bohužel ta nám byla osudná a v závěrečném náporu
na vyrovnání jsme inkasovali rozhodující gól a podlehli jsme našemu
soupeři v poměru 7 : 5 . Na další odvetu nebo jiné soupeře si budeme
muset počkat do příští zimní sezóny. Připravte se i Vy, budeme potřebovat posily.

POZVÁNKA NA RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Nenechte si ujít v sobotu 26.4.2003 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. Hlavní cena je radiomagnetofon s CD přehrávačem. Garantem akce je ASAVET Biřkov.
Možnost občerstvení (limo, pivo, klobásy)

POZVÁNKA NA DEN MATEK
Již tradičně se 10.5.2003 uskuteční oslava dne matek. Začátek akce je
v 16.00 hod. a po úvodní hodině, věnované výhradně našim ženám,
jsou netradičně 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.
Vydáno dne 15.4.2003

