V Ř E S K O V Á K
říjen 2005
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, blíží se závěr roku
a tím i příprava rozpočtu na příští rok.
V letošním roce jsme nezahájili žádnou
větší investiční akci, hlavně z důvodu, že
jsme neobdrželi žádnou státní dotaci.
V příštím roce bude naší snahou připravit finanční prostředky na provedení
dotovaných akcí. Očekáváme, že před
přípravou rozpočtu znovu dáte podnět,
která akce by se podle vás měla preferovat. Jinak s příchodem chladnějšího počasí se znovu line po naší obci zápach
z pálených plastů ve vašich domácnostech. Znovu upozorňuji na skutečnost, že
plasty patří do kontejneru a ne do kamen
a kotlů.
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 dvacáté veřejné zasedání obecního zastupitelstva, se
konalo v pondělí 3.10.2005 v 19.00 v kulturním domě. Jedním z
hlavních bodů programu bylo rozhodnutí o koupi parcely č. 26/1 od
pana Jaroslava Racka.

Usnesení
20. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice
dne 3.10.2005.
Obecní zastupitelstvo:
Volí: 159. Návrhovou komisi ve složení:
Předseda: ing. Josef Falout
Členové: p.Mraček Matěj, p. Mraček Josef
Bere na vědomí:
160. Zprávu z mezidobí zasedání.
161. Zprávy předsedů komisí a výborů.
Schvaluje:
162. Poskytnutí příspěvku Svazu zahrádkářů Vřeskovice ve výši
2.000,- Kč.
163. Poskytnutí příspěvku Sboru dobrovolných hasičů Vřeskovice ve
výši 30.000,- Kč na rekonstrukci požární stříkačky.
Rozhoduje:
164. O koupi parcely č. 26/1 od pana Jaroslava Racka o výměře cca
3.000 m2 za cenu 65,- Kč za l m2. Přesná výměra bude stanovena při
zaměření pozemku.
165. O prodeji pozemku parc.č. 657/7 o výměře 7 m2 panu Milanu
Štenglovi, bytem Vřeskovice čp. 87, za cenu 25,- Kč/m2.
Plnění usnesení 19. veřejného zasedání OZ dne 3.8.2005:
Úkol pro místostarostu pana Matouška zajistit vyčištění potoka u
parcely pana Berana byl splněn takto: vyčištění potoka měl provést
občan z naší obce v rámci veřejně prospěšných prací, ale ten se dosud
na obecním úřadě nepřihlásil. Vyčištění potoka bude určitě provedeno, i když se práce bude muset zajistit jiným způsobem.
Vřeskovice dne 3.10.2005.

Koupě parcely č. 26/1 od pana Jaroslava Racka
Jak jste se mohli dočíst výše ve zprávě o usnesení z veřejného zasedání, rozhodlo se obecní zastupitelstvo koupit od pana Jaroslava
Racka část jeho pozemku (jedná se o prostor za kluzištěm až
k parcele p.Jana Mračka a pruh podél potoka od vodárny až zhruba k
mostu přes potok o šířce cca 15m). Jelikož se jedná pro náš rozpočet
o poměrně velkou částku, považujeme za naši povinnost seznámit ty
z vás, kteří jste se nezúčastnili veřejného zasedání s důvody, které nás
vedly k takovému rozhodnutí (jejich pořadí je čistě náhodné):
získání prostoru pro různé akce, především pak pro možnost
nácviku útoků našich hasičů a také pro hasičské soutěže
po předpokládaných dohodách s majiteli sousedních pozemků
možnost vybudování cesty zhruba od p.Karla Simbartla až
k prodejně
na zbylé ploše možnost vybudování např.minigolfu či jiného
sportoviště, vše by záleželo na diskusi a návrzích občanů

Soutěž v požárním sportu
V sobotu 17. září 2005 pořádal SDH Vřeskovice soutěž v požárním
sportu a to u vodárny „na pouzce“. Soutěže se zúčastnilo 7 družstev
mužů a 2 družstva žen. V ženské kategorii se z vítězství radovaly
sportovkyně z Č.Poříčí, na druhém místě skončily ženy z Třebícinky.
V mužské kategorii se zúčastnila následující družstva (pořadí odpovídá i konečnému umístění): Bolkov, Vřeskovice A, Malinec, Stropčice, Č.Poříčí, Vřeskovice B a Zálesí. Celá akce byla velmi dobře
organizačně zajištěna a ještě jednou děkujeme p.Rackovi a paní Rackové za zapůjčení jejich pozemku.

Turnaj v nohejbalu
V sobotu 24.9.2005 se na hřišti TJ uskutečnil tradiční turnaj
v nohejbalu trojic. Bohužel se tentokrát termínově sešel se stejným
turnajem, který se konal v Mezihoří. Z toho důvodu se zúčastnila
pouze čtyři družstva a to Roupov, Ježovy, naše družstvo ve složení
Petr Štich, Roman Štengl a Zdeněk Trdlička a družstvo Klatov. Ve
stejném pořadí nakonec i turnaj dopadl.

Volejbalový turnaj
V sobotu 1.10.2005 se uskutečnil již rovněž tradiční volejbalový turnaj smíšených družstev na hřišti TJ. Na tomto turnaji byla poměrně
zajímavá účast, a to šest družstev, když domácí měli dvě družstva a
dále se zúčastnily družstva Švihova, Červeného Poříčí, Chudenic a
jedno družstvo dal dohromady i p. Šůs, hostinský v KD. Po lítých
bojích ve dvou základních a následné finálové skupině skončil turnaj
v pořadí Švihov, Č. Poříčí, Vřeskovice I, Vřeskovice II, „Hospoda
KD“ a Chudenice.

Termíny domácích zápasů našich házenkářů
22.10.2005 (sobota)- st.žáci Vřeskovice – Příchovice, zač.16.00
23.10.2005 (neděle)- st.žáci Vřeskovice – Ejpovice, zač.11.00
23.10.2005 (neděle)- ml.žáci Vřeskovice – Blovice, zač.9.45

Vřeskovická drakiáda
V pátek, 28.10.2004 od 15-ti hodin se uskuteční již druhý ročník drakiády. Sraz účastníků bude u kaštanů. V rámci drakiády budou opékány brambory v ohníčku. Ostatní občerstvení (kromě čaje a brambor) si vezměte s sebou. Nejlepší drak bude odměněn. Stejně jako
loni i letos připravíme zajímavou soutěž pro tatínky a dědečky.

Stolní tenis v KD
V rámci přípravy na tradiční vánoční turnaj ve stolním tenisu je možnost jít si zahrát po dohodě s p.Šůsem (hostinský v KD) do sálu tento
sport.
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