V Ř E S K O V Á K
leden 2006
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, rád bych vám popřál vše nejlepší v letošním roce. Doufám, že v letošním roce se nám podaří
realizovat několik investičních akcí ,
které jsme měli naplánovány. Samozřejmě bude hodně záležet na tom zda se
nám podaří získat dostatek finančních
prostředků. V loňském roce naše obec
nezískala žádnou dotaci a z vlastních
prostředků si obec nemůže dovolit žádnou větší akci. Z důvodu, že letošní rok
je rokem volebním ( budou se konat volby do obecního zastupitelstva ), nechce
zastupitelstvo zadlužovat obec peněžními
úvěry. Samozřejmě může nastat situace,
která bude vyžadovat okamžité řešení i
za cenu větších finančních prostředků,
kterou bychom společně s vámi museli
řešit.
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 dvaadvacáté veřejné zasedání obecního zastupitelstva,
které bude zároveň první v tomto roce se bude konat v pondělí,
30.1.2006 od 19-ti hodin v restauraci „ Na sauně“. Srdečně zveme
všechny občany.

Poplatky
Ve středu 25.1.2006 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
1 370,- Kč
kombinovaný
1 160,- Kč
1 x 14 dní
930,- Kč
( Výše uvedené částky jsou konečné – tedy podíl občanů na odvoz
komunálního odpadu).
Tak jako každý rok neplatí naši občané plnou sazbu za odvoz komunálního odpadu, ale její procentuelní část. V loňském roce se občané
podíleli 70-ti procenty a stejně tak tomu bude i v letošním roce. Náklady na likvidaci všech odpadů (směsný komunální, tříděný a nebezpečný odpad, kontejnery u hřbitova ) neustále rostou a proto je
potřeba snižovat jejich produkci (co nejvíce zmenšovat jejich objem
a hmotnost). 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
za každého dalšího

50,- Kč
100,- Kč

Sportovní využití sálu v KD
Po velkém zájmu naší mládeže o hraní stolního tenisu v zimním období se obecní zastupitelstvo rozhodlo pokračovat ve sportovním
využití sálu v KD. Po dohodě s nájemcem restaurace v KD je možno
si zahrát jak stolní tenis, tak líný tenis, florbal, odbíjenou, případně
další sporty. Je samozřejmostí, že za případné škody na zařízení zodpovídá každý sám za sebe (včetně finanční náhrady).

Knihovna
K 31.12.2005 ukončila po jedenácti letech svou činnost knihovnice
paní Ludmila Marešová. Obecní úřad a jistě i všichni čtenáři chtějí
touto formou srdečně poděkovat za vykonanou práci a popřát jí do
dalších let mnoho zdraví a spokojenosti. Nástupkyní paní Marešové
se stala paní Hana Kašparová. Na přiložené fotografii je paní Marešová při své poslední službě v knihovně.

Vánoční dětská besídka
Dne 17.12.2005 se uskutečnila dětská vánoční besídka v sále KD.
Bylo připraveno mnoho zajímavých soutěží a her pro děti všech věkových kategorií. Velmi příjemně nás překvapila poměrně hojná
účast dětí jakož i rodičů a prarodičů.

Vřeskovická šlápota
Dne 1.1.2006 se uskutečnila ,,Novoroční VŘESKOVICKÁ
ŠLÁPOTA“, tohoto pochodu se zúčastnilo velice pěkných 32 lidí,
kteří se rozhodli po ,,náročných“ vánočních svátcích a Silvestru ke
krátké procházce, která vzhledem k počasí a stavu polních a lesních
cest vedla tradičně do Roupova a zpět.

Turnaj ve stolním tenisu
26.12.2005 se uskutečnil tradiční turnaj ve stolním tenisu. I přes ne
zcela optimální termín se i letos zúčastnilo 31 sportovců a sportovkyň!! V mužské kategorii bojovalo o vítězství 10 domácích borců a 9
přespolních. Absolutním vítězem turnaje se stal Martin Císař, nejlepší z domácích byl tradičně Josef Simbartl, který byl celkově čtvrtý.
V další kategorii se zúčastnily 4 ženy, a naprosto nečekanou vítězkou
se stala teprve devítiletá Hanička Kadlecová. V kategorii dětí do 15-ti
let se zúčastnilo 7 domácích a 1 přespolní. Absolutním vítězem se
stal Milan Vacík, nejlepší z domácích byl Vašek Chmelíř (celkově
druhý).

Hasičský ples
V sobotu dne 28.1.2006 pořádá SDH ve Vřeskovicích tradiční hasičský ples. K tanci a poslechu hraje kapela ,,ASFALT“. Začátek je ve
20:00 hodin. Připravena je bohatá tombola. Každý lístek vyhrává.
Přijďte se dobře pobavit.Svou účastí přispějete k dobré atmosféře
plesu a zároveň tím podpoříte i náš sbor. Srdečně zvou pořadatelé.

Pozvánka na členskou schůzi zahrádkářů
Zahrádkáři ZO Vřeskovice pořádají v pátek 10.února 2006 od 19:00
hodin Členskou schůzi v restauraci ,,Na sauně“.
Svoji účast přislíbili - ing. Jarošík ( pěstování a problematika brambor ) a Papežovi ze zahradnictví v Dolanech. Přítomnost těchto hostů
bývá každoročně velkým oživením schůze.
Od 18:30 se budou vybírat členské příspěvky na rok 2006 a přijímat
objednávky na sadbové brambory.
Zveme všechny členy a jejich rodinné příslušníky.

Pozvánka na výroční valnou hromadu TJ
V sobotu, 11.února 2006 v 16.00 hodin se koná výroční valná hromada TJ v restauraci Na sauně. Srdečně zveme všechny členy.
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