V Ř E S K O V Á K
leden 2011
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, jsem rád, že Vřeskovák se stal čteným nejen v tištěné
podobě, ale našel si stálé čtenáře i na
internetových stránkách obce. O tom, že
internet je perfektní i jako prostor k
inzerci, jsme se přesvědčili při hledání
nového nájemce na restauraci v kulturním domu. Při minulém shánění nás
inzeráty do novin stály 6.000,-Kč. Doufám, že se nám tentokrát podařilo zvolit
správného nájemce. Hospoda je také
zdroj informací, není to pouze místo,
kde se pije alkohol.
starosta obce Václav Matoušek

Úřední hodiny na obecním úřadě
Pondělí :
13,00 – 19,00
Úterý : 8,00 – 14,00
Středa : 8,00 – 12,00
16,00 – 19,00
Čtvrtek : 8,00 – 14,00
Pátek : 8,00 – 13,00
Telefon / fax: 376 393 379
e-mail: obecniurad@vreskovice.cz
http: www.vreskovice.cz

U s n e s e n í z 2. veřejného zasedání obecního zastupitelstva ve Vřeskovicích, konaného dne 21.12.2010
Obecní zastupitelstvo:
Schvaluje:
23. Návrhovou komisi ve složení:
Předseda: pí Faloutová Andrea
Členové: p. Bohuslav Jiří, p. Duchek Josef
24. Program veřejného zasedání
25. Rozpočtové opatření č. 6 a 7
26. Pravomoc starosty v odůvodněných případech překročit čerpání
rozpočtu v jednotlivých
paragrafech až o 50.000,- Kč.
27. Záměr obce prodat části pozemků parc. č. : 31/1 a 1629/7.
28. Rozpočet na rok 2011.
29. Darovací smlouvu o bezúplatném převodu výpočetní techniky
do knihovny od Krajského
úřadu Plzeň .
Volí:
30. Členy kontrolního výboru – p. Duchek Josef
pí Zubová Zdeňka
Souhlasí:
31. Se jmenováním inventarizačních komisí
Bere na vědomí:
32. Směrnice – „Podpisové vzory“
Ukládá:
33. P. Matouškovi - zjistit náročnost na opravu cesty z důvodu
sjízdnosti – příjezdová cesta
ke garáži pí Eichlerové – č. parcelní 900/19.
34. P. Zubovi – ukončení hadice u schodiště na hřbitově.
35. P. Bláhovi – odvodnění cesty od p. Brejchy k p. Ruthovi .

Vánoční besídka
V sobotu 18. prosince 2010 se v sále kulturního domu uskutečnila
vánoční besídka, které se zúčastnilo asi dvacet dětí. Pro ně byly přichystány soutěže a tradiční vánoční zvyky - krájení jablíčka nebo
pouštění svícnů z ořechových skořápek. Všechny děti se do soutěží
velmi aktivně zapojily a jako odměnu si odnesli spousty sladkostí a
ovoce.

Novoroční Vřeskovická šlápota
Tak jako každý rok jsme i letos vyrazili na Novoroční šlápotu. Trasa
letošní vycházky vedla přes les do Roupova. Tohoto výšlapu se letos
zúčastnilo 31 lidí a 1 pes.Všichni nepohrdli po mrazivé procházce
navštívit bistro „Pod hradem“, kde nás již tradičně čekalo občerstvení.

Turnaj ve stolním tenise
V neděli 2.2.2011 se uskutečnil již tradiční turnaj ve stolním tenise.
Do soutěže se přihlásilo devět mužů a šest žen. Bohužel prvně
v historii tohoto turnaje se nepodařilo obsadit kategorii dětí do 15ti
let.
Výsledky:
Kategorie muži
Kategorie ženy
1. místo – Kurc
1. místo-Kadlecová
2. místo – Cibulka
2.místo- Faloutová
3. místo - Kovářík
3. místo- Langová

Dobývání Stramchyně
V sobotu 8.1.2011 se uskutečnil již čtvrtý ročník tzv. dobytí kopce
Stramchyně. Tento ročník byl velice zdařilou akcí, především pak
zásluhou starosty obce Borovy pana Jiřího Černého,který měl jako
vždy připraven uvítací projev. Na vrcholu se sešli občané několika
spřátelených sousedních obcí a že byl o akci opět velký zájem dokazuje to, kolik občanů se tam sešlo. Podle odhadu účastníků to totiž
bylo okolo dvou set lidí . Někteří poctiví přinesli s sebou i kameny na
zvýšení nadmořské výšky tohoto kopce. Tuto výzvu přednesl starosta
Borov již minulé setkání a při letošním znovu zopakoval.

Vybírání poplatků
Ve středu 19.1.2011 od 16:00 hodin se na OÚ ve Vřeskovicích budou
prodávat známky na odvoz komunálního odpadu a vybírat poplatky
ze psů.
Ceny známek za jednu popelnici: 1 x týdně
1 780,- Kč
kombinovaný
1 500,- Kč
1 x 14 dní
1 180,- Kč
1 x měsíčně
660,- Kč
Samostatně žijící občané důchodového věku a matky samoživitelky
(mající ve vlastní péči alespoň jedno dítě mladší patnácti let) mohou
uplatnit slevu 500,-Kč.
Poplatky ze psů:
za prvního 50,- Kč; a každého dalšího 100,- Kč

Extra band revival
Všichni příznivci rockové hudby jsou zváni na taneční zábavu skupiny Extra band revival, která se bude konat v pátek 21. ledna v KD
Vřeskovice.

Kominík
V sobotu 22. ledna přijede do naší obce kominík.
Všichni, kdo mají zájem o jeho služby, se mohou
nahlásit na OÚ osobně, telefonicky nebo emailem.

Pozvánka na veřejnou schůzi ke komunitnímu plánu
Schůze, která se bude konat dne 24.1.2011 v 17 hodin v sále KD Švihov je určena pro občany mikroregionu Běleč, jehož jsou Vřeskovice
součástí a bude se týkat řešení problémů lidí se sociálním vyloučením
a zdravotním postižením. Kdo má o tuto problematiku zájem, nechť
se dostaví.

Hasičský bál
Sdružení dobrovolných hasičů Vřeskovice zve všechny občany na
tradiční hasičský bál, který se bude konat v sobotu 5. února 2011
v sále KD. K tanci a poslechu bude hrát Skalanka.
Tombola: SDH prosí všechny, kteří chtějí přispět do tomboly, aby
ceny donesli tentýž den od 9 do 12 hod. do KD.

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Další veřejné zasedání OZ se bude konat v úterý 8. února 2011 od 19.
hodin v kulturním domě. Všichni občané jsou srdečně zváni.

Valná hromada TJ Vřeskovice
Výroční valná hromada tělovýchovné jednoty Vřeskovice se uskuteční v sobotu 12. února 2011 od 18. hodin v kulturním domě.

Pomoc Africe
Farnost Švihov oznamuje všem občanům, kteří chtějí pomoci potřebným, že mohou své staré autolékárničky přinést na OÚ Vřeskovice
do čtvrtka 27.1.2011, ty budou odvezeny na farnost do Švihova, která
je dále odešle do Afriky. Všem ochotným jménem faráře předem
děkujeme.

Výlet do Svaté země
Farnost také organizuje výlet do Svaté země (Izrael), termín od 19.05
do 26.05. 2011. Osoby, které mají zájem, ať se přihlásí na faře ve
Švihově do konce února nebo zavolají na tel. 732 540 052. Cena je
17.780
Vydáno 17.1.2011

