V Ř E S K O V Á K
březen 2005
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, protože se kvapem
blíží jaro a tak jako každý rok vás přepadne touha si doma uklidit a to i za
cenu nepořádku někde jinde,chtěl bych
vás upozornit na několik věcí. Pálení
větví na zahradách každý rok zamořuje
celou obec a přitom zbytečně. Tak jako
loňský rok tak i letos nabízíme pálení
pod dohledem hasičů na místě bývalé
skládky směrem na Lhovice. Ostatní odpady lze likvidovat prostřednictvím kontejnerů k tomu určených nebo při sběru
nebezpečných odpadů. Termíny pálení
větví a sběru nebezpečných odpadů budou včas oznámeny.
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 sedmnácté veřejné zasedání obecního zastupitelstva se
bude konat v pátek 1.4.2005 v 19.30 v Restauraci na sauně. Jedním
z hlavních bodů programu bude projednání závěrečného účtu obce.

Závěrečný účet obce
Ve vývěsní skřínce obecního úřadu je vyvěšen závěrečný účet obce.
Tento účet obsahuje čerpání rozpočtu obce v minulém roce, inventarizaci majetku, vyúčtování dotací a zprávu o přezkoumání hospodaření obce. Připomínky k závěrečnému účtu obce mohou občané
uplatnit písemně na OÚ nebo ústně na veřejném zasedání obecního
zastupitelstva.

Výměna občanských průkazů
Na základě nařízení vlády č. 612/2004 jsou stanoveny lhůty pro výměnu občanských průkazů. V letošním roce musí být vyměněny průkazy vydané do 31.12. 1994. Ţádost o výměnu musí být podána do
30.11. 2005. Obecní úřad nabízí pomoc zejména starším občanům
při zajištění tiskopisů ţádostí, případně hromadného fotografování na
obecním úřadě. Prosíme proto, abyste zkontrolovali své občanské
průkazy a pokud budete mít zájem o pomoc při ţádosti o vydání
nového občanského průkazu, přihlaste se na obecním úřadu do
30.4.2005.

Dětský maškarní bál
V sobotu, 5.3.2005 od 14-ti hodin proběhl dětský maškarní bál v sále
kulturního domu ve Vřeskovicích. Akce byla opět velmi zdařilá, i
kdyţ oproti loňsku se zúčastnilo méně dětí i dospělých, a to 73 dětí
a 115 dospělých. Niţší účast byla zřejmě způsobena chřipkovou epidemií. Termín byl opět zvolen ve stejný den jako tradiční Šibřinky a
jiţ druhý rok nám potvrzuje, ţe jsme našli zřejmě nejlepší řešení.

Náklady na odpady za rok 2004
Odpad - výdaje

Úhrada (Kč)

Váha (kg)

Tříděný - plasty
sklo
papír
Pronájem kontejneru

10 983,70 Kč
1 856.40 Kč
4 176,90 Kč
773,50 Kč

2 214 kg
2 068 kg
1 827 kg

Tříděný celkem

17 790,50 Kč

6 109 kg

5 131,40 Kč
3 582,00 Kč
23 445,00 Kč

1 980 kg
3 120 kg
14 370 kg

32 158,00 Kč

19 470 kg

128 854,00 Kč

65 419 kg

3 690,60 Kč

371 kg

182 493,10 Kč

91 369 kg

Objemový – jednorázový
Mstice
hřbitov
Objemový celkem
Směsný komunální
Nebezpečný
Výdaje celkem

Příjmy-položka
Místní poplatek
Kovy

Příjmy (Kč)

Váha (kg)

64 900,00 Kč
3 234,00 Kč

EKO-KOM

16 836,40 Kč

Příjmy celkem

84 970,40 Kč

2 300 kg

Odpad celkem za rok 2004- váha:
93 669 kg
úhrada obce:
97 522,70 Kč
Z tohoto přehledu vyplývá, ţe obec hradí za kaţdého občana včetně
dětí cca 380,-Kč.

Zájezd do botanické zahrady
Svaz zahrádkářů Vřeskovice pořádá v květnu zájezd do botanické,
japonské a meditační zahrady v Plzni. Členové zahrádkářů a jejich
děti neplatí, ostatní platí - 75,- Kč dospělí a 50,- Kč děti. Termín
zájezdu bude včas oznámen.

Zájezd do Ţirovnice na výstavu květin
V sobotu 9.7. 2005 se uskuteční zájezd do Ţirovnice na výstavu květin, prohlídku muzea knoflíkářského průmyslu a zámku v Jindřichově
Hradci. Platí se 245,- Kč, členové zahrádkářů mají slevu 100,- Kč,
členové ČČK mají slevu 45,- Kč.
Zájemci o tyto zájezdy přihlaste se u paní Bauerové.

Zájezd do divadla
Český červený kříţ Vřeskovice pořádá v sobotu 30.4. 2005 zájezd do
Komorního divadla v Plzni na večerní představení muzikálu
„Kankán“. Platí se 160,- Kč, členky ČČK mají slevu 50,- Kč, členové
zahrádkářů mají slevu 30,- Kč. Odjezd autobusu je v 17,45 hodin od
kulturního domu.
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