V Ř E S K O V Á K
listopad 2006
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, v minulém čísle
jsem se s vámi loučil výzvou, aby jste šli
k volbám a zvolili si své zástupce. Jsem
rád, že jste tak učinili a volební účastí
více než 60% jste dali najevo, že vám
osud obce není lhostejný. Chtěl bych na
tomto místě poděkovat všem kandidátům
do obecního zastupitelstva bez ohledu na
výsledky hlasování a jejich celkovému
umístění. Někteří z kandidátů se sice
nedostali do zastupitelstva obce, ale
přesto dokázali, že mají zájem pro obec
pracovat a něco obětovat. Za svoji osobu
děkuji občanům za to, že mi dali svůj
hlas a zastupitelům pak děkuji za důvěru
při volbě starosty obce.
Více k výsledkům voleb se dozvíte 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
První ustavující zasedání obecního zastupitelstva se uskutečnilo ve
středu 1.11. 2006 v sále KD. Hlavním bodem programu bylo ověření
volebních výsledků, volba starosty a místostarosty obce.

Usnesení z 1. veřejného zasedání obecního zastupitelstva
obce Vřeskovice dne 1. listopadu 2006.
Obecní zastupitelstvo :
Volí: 1. Návrhovou komisi ve složení:
Předseda: Ing. Josef Falout
Členové: p. Mraček Josef st., p. Mraček Matěj
2. Volební komisi pro volbu starosty a místostarosty:
Předseda: p. Zubová Zdeňka
Členové: p. Mračková Jaroslava, p. Hodanová Jana
Bere na vědomí:
3. Zprávu mandátní komise o platnosti voleb do obecního
zastupitelstva konaných ve dnech 20. a 21.10.2006.
4. Slib nově zvoleného obecního zastupitelstva obce
Vřeskovice.
5. Volbu starosty a místostarosty obce.
Starosta:
zvolen p. Jan Krotký
Místostarosta:
zvolen p. Václav Matoušek
Zřizuje:
6. Finanční výbor – předseda: ing. Josef Falout
7. Kontrolní výbor – předseda: p. Josef Duchek
8. Komisi lesního hospodářství – předseda: p. Václav Ruth
9. Komisi kultury a sportu – předseda: ing. Miroslav Blohmann
10. Komisi místního hospodářství a rozvoje – předseda: p. Jan Zub
11. Komisi pro odpadové hospodářství a správu budov –
předseda: p. Václav Matoušek
Schvaluje:
12. Výši navržených odměn pro starostu, místostarostu a předsedy
komisí a výborů
13. Jednací řád OZ.
Vřeskovice dne 1.11.2006.

Volby do obecního zastupitelstva
Ve dnech 20. a 21. října 2006 proběhly volby do obecního zastupitelstva. Na tomto místě uvádíme volební výsledky.
V obci Vřeskovice bylo ve volebních seznamech zapsáno 240 oprávněných voličů, k volbám se dostavilo 153 voličů, což představuje
volební účast 63,75 %. Ze 153 hlasů jich bylo 150 platných. Pořadí
kandidátů a počet hlasů byl následující:
Ing.Josef Falout ……………………137 hlasů
Jan Krotký…………………………..133 hlasů
Václav Ruth…………………………131 hlasů
Václav Matoušek……………………126 hlasů
Josef Duchek……………………….115 hlasů
Ing.Miroslav Blohmann…………….107 hlasů
Jan Zub………………………………72 hlasů
Václav Bláha ml………………….….68 hlasů
Luděk Štich………………………….67 hlasů
Jan Majer ml…………………...……56 hlasů
Pavel Misior…………………………..9 hlasů
Jak je vidět z těchto výsledků, k zásadním změnám ve složení zastupitelstva nedošlo. Jediným novým členem se stal pan Jan Zub.
I když věříme, že jeho mládí bude pro práci zastupitelstva přínosem,
přesto opět prosíme všechny občany o náměty, připomínky, nápady a
impulsy pro práci zastupitelstva a chod obce. Tuto výzvu uvádíme
především proto, že máme vážnou obavu o to, aby se z práce zastupitelstva nestala pouhá rutina bez nových nápadů. Ze zkušeností totiž
víme, že koncem volebního období přichází na zastupitele po počátečním nadšení útlum. Především bychom uvítali náměty a nápady
v těchto oblastech:
investiční akce
kulturní akce
sportovní akce
využití sálu
I když předchozí řádky přímo vybízejí k vytvoření anketních lístků,
přesto je nepřikládáme (pro jejich velmi nízkou návratnost
v minulých létech) a věříme, že i přesto nám napíšete.

Vřeskovická drakiáda
V sobotu 14.10.2006 od 14-ti hodin se uskutečnil již druhý ročník
drakiády a to tradičně „U kaštanů“. V letošním roce se mimořádně
vydařilo počasí a tomu také odpovídala účast. Jak se podařilo redakční radě Vřeskováka zjistit, zúčastnilo se bezmála dvacet draků! Na
některých dracích bylo vidět, že si s nimi jejich tvůrci dali opravdu
hodně práce. Nakonec zvítězil drak Haničky Kadlecové, který vystoupal ze všech draků nejvýše a ve vzduchu se nejdéle udržel.
V rámci drakiády byly opět opékány brambory v ohníčku.. Stejně
jako v prvním ročníku, tak i letos jsme připravili zajímavou soutěž
pro tatínky a dědečky. Jednalo se o odpalování tzv. špačků na dálku.
Suverénním vítězem se stal pan Josef Simbartl.

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
V pátek, 8.12.2006 se uskuteční v pořadí již 2. veřejné zasedání
obecního zastupitelstva. Zasedání se bude konat v restauraci Na Sauně a to od 19,30 hodin. Na tomto zasedání se bude schvalovat návrh
rozpočtu obce na rok 2007. Srdečně zveme všechny občany.

Pozvánka na vánoční dětskou besídku
Dne 16.12.2006 v 16.00hod se uskuteční dětská vánoční besídka
v sále KD. Je připraveno mnoho zajímavých soutěží a her pro děti
všech věkových kategorií. Děti, které přednesou básničku či zazpívají
písničku, dostanou sladkou odměnu.. Součástí besídky bude dětská
diskotéka. Nebojte se přijít i rodiče a prarodiče s vnoučaty, kteří nebydlí v naší obci.
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