V Ř E S K O V Á K
duben 2004
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, v minulém čísle
Vřeskováka byl vložen anketní lístek se
žádostí o vaši pomoc při stanovení priorit v rozvoji obce. Rovněž jsme vás žádali o stanovisko k zápachu ASAVETU a
návrhy na sportovní a kulturní akce.
Zejména k zápachu ASAVETU jsem
očekával více připomínek ( došly čtyři ).
Po doručení 110 ks výtisků do vašich
domácností se nám zpět vrátilo „celých“
14 anketních lístků. Věřím, že tento váš
postoj k anketě byl způsoben vaši snahou
nám usnadnit práci při sčítání a vyhodnocení vašich připomínek a ne absolutním nezájmem o dění v obci. Celkové
vyhodnocení ankety najdete uvnitř listu.
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 jedenácté veřejné zasedání obecního zastupitelstva se
konalo v pondělí, 5.4.2004 od 20-ti hodin v restauraci Na sauně.
Jedním z bodů programu bylo schválení závěrečného účtu obce za
rok 2003. Hmotný i nehmotný majetek obce činil k 31.12.2003 částku 8.272.174,37 Kč,-. Na běžných účtech byl zůstatek ke stejnému
datu 1.493.092,98 Kč,-. Dalším důležitým bodem programu byla
informace k vybudování kanalizace na „Dědinkách“. Na tuto akci
obec obdržela dotaci ve výši 250.000,- Kč od krajského úřadu. Celková cena na realizaci prodloužení kanalizace o cca 240 m bude činit
zhruba 700.000,- Kč.

Usnesení
11. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice
dne 5. dubna 2004.
Obecní zastupitelstvo:
96. Volí: Návrhovou komisi ve složení:
Předseda: Ing. Falout Josef
Členové: p. Mraček Josef st., p. Brejcha Václav
Bere na vědomí:
97. Zprávu z mezidobí zasedání.
98. Zprávy předsedů komisí a výborů.
Schvaluje:
99. Závěrečný účet obce Vřeskovice za rok 2003 – bez výhrad.
Ukládá:
100. Finančnímu výboru sledovat čerpání rozpočtu obce.
Plnění usnesení 10. veřejného zasedání ze dne 6.2.2004
Pan Matoušek prověřil stav obecní studny u domku p. Červenkové
čp. 67. Stav studny není havarijní, obec ji pro svoje potřeby nevyužívá, navíc pumpa není majetkem obce. Údržbu studny musí zajistit
uživatelé.

Výsledky ankety
Jak jsme uváděli v úvodním slově, seznámíme vás nyní s výsledky
ankety, zveřejněné v minulém čísle. Anketa se týkala tří oblastí:priority investičních akcí, připomínky ke sportovním a kulturním
akcím a zápach z Asavetu Biřkov.
A.Investiční akce (vyjádřilo se 14 občanů, resp. rodin). Vámi zvolené pořadí důležitosti akcí je následující:
1.Kanalizace + čistírna odpadních vod
2.Oprava místních komunikací
3.Oprava márnice + oprava hřbitovní zdi
4.Vodovodní síť v obci
5.Zakoupení budovy fary
6.Chodníky
7.Vyčištění požární nádrže u zbrojnice
8.Výsadba zeleně v obci
9.Odvodnění a úprava cesty směrem na Ježovy
10.Úprava potoka od požární zbrojnice
11.Úprava pozemku na konci obce směrem k Biřkovu (rokle)
12.Výkup pozemků na stavební parcely
Vámi navržené akce: koupaliště, osvětlení kostela, zavedení vody do
spodní části hřbitova, dokončení podezdívky u cesty směrem „ke
kaštanům“
B.Připomínky k zápachu z Asavetu (4 vyjádření) – v podstatě
všechna vyjádření byla pro co nejtvrdší postup
C.Připomínky ke sportovním a kulturním akcím (4 vyjádření):
- organizovat akce pro seniory
- více pracovat s dětmi (výlety do přírody apod.)
- organizovat zájezdy do divadel
- navázat družbu s jihomoravskou vesnicí (též v blízkosti kafilérie)
- jednat s TJ o možnosti celoročního využívání hřiště veřejností

Výluka ČD na trati Plzeň – Klatovy
České dráhy oznamují občanům, že proběhne nepřetržitá výluka na
trati Přeštice – Švihov ve dnech 19. ÷ 22.4.2004 v době od 7.25 do
18.40 hod a ve dnech 23.4. ÷ 25.4.2004 v době od 7.25 do 13.50 hod.
V uvedených časech budou vlaky nahrazeny náhradní autobusovou
dopravou. V Borovech budou autobusy stavět na zastávkách ČSAD.

Pálení větví
V minulých číslech Vřeskováka jsme vám slíbili možnost společného
pálení větví z vašich zahrádek. Toto pálení proběhne v sobotu,
17.4.2004 v 8.00hod na prostranství bývalé skládky směrem na Lhovice (tzv. „agátí“). Kdo potřebujete spálit větve, přivezte je na zmíněné místo během sobotního dopoledne. Též přivítáme vaši pomoc
při pálení.

Pozvánka na rybářské závody
Nenechte si ujít v sobotu 24.4.2004 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).

Pozvánka na oslavu Dne matek
Již tradičně v květnu, tentokrát 1.5.2004 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.

Pozvánka na zájezdy
Svaz zahrádkářů Vřeskovice pořádá v sobotu, 10.7.2004 zájezd do
Lysé nad Labem a Přerova nad Labem (školky „Montáno“). Cena
zájezdu je 225,-Kč, členové zahrádkářů platí 185,-Kč
Dále pořádají zahrádkáři v sobotu, 21.8.2004 zájezd do Čimelic. Cena zájezdu je 195,-Kč, členové zahrádkářů platí 160,-Kč.
Zájemci o tyto zájezdy se mohou přihlásit ihned u paní Bauerové.
Z důvodu zajištění autobusu se prosím přihlaste co nejdříve.
Vydáno dne 15.4.2004

