V Ř E S K O V Á K
listopad 2008
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, blíží se závěr
roku a s ním i příprava rozpočtu na další
rok. Schvalování rozpočtu obce na rok
2009 by se mělo uskutečnit na veřejném
zasedání obecního zastupitelstva 10.12.
2008. Prosíme vás o podněty, které by se
měly promítnout do rozpočtu obce.
Další číslo Vřeskováka bude obsahovat
návrh rozpočtu obce a vyjde před veřejným zasedáním, aby jste měli možnost
návrh rozpočtu řádně prostudovat a na
veřejném zasedání pak mohli dávat připomínky k tomuto návrhu.Přijďte tedy
na veřejné zasedání a ovlivněte další
rozvoj naší obce v příštím roce.
starosta obce Jan Krotký

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

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Ve středu 10.prosince 2008 se od 19,00 v restauraci v KD uskuteční
v pořadí již 13. veřejné zasedání obecního zastupitelstva. Hlavním
bodem programu bude schvalování rozpočtu obce na rok 2009.

Volby do zastupitelstva Plzeňského kraje
V tomto článku vás chceme seznámit s výsledky voleb do zastupitelstva Plzeňského kraje v naší obci:
Z celkového počtu 241 oprávněných voličů se k volbám dostavilo
109 voličů. Účast tedy byla 45%, což je víc, než byl celorepublikový
průměr. Celkový počet hlasů pro jednotlivé strany a sdružení byl následující:
1. Česká strana sociálně demokratická……..27 hlasů
2. Koalice pro Plzeňský kraj………………..26 hlasů
3. Komunistická strana Čech a Moravy…….24 hlasů
4. Občanská demokratická strana…………...18 hlasů
5. Nezávislí demokraté……………………….4 hlasy
6. Dělnická strana-ne americkému radaru……3 hlasy
7. Sdružení pro republiku-Republikánská
strana Československa……………………..2 hlasy
8. ÷ 10. Strana zelených………..…………….1 hlas
8. ÷ 10. Strana pro otevřenou společnost…….1 hlas
8. ÷ 10. SDŽ-strana důstojného života……….1 hlas
Z celkového počtu 109 hlasů byly dva hlasy neplatné

Informace ZČE o kácení a okleštění dřevin
Západočeská energetika vyzývá občany, aby provedli okleštění, popř.
pokácení dřevin a jiných porostů, které se nachází v blízkosti elektrického vedení. Tyto činnosti by měli občané provést v termínu do
15.11.2008. Po tomto datu provede výše zmíněné činnosti společnost
ČEZ Distribuční služby, s.r.o.

Kominické práce
Oproti informaci v minulém čísle „Vřeskováka“ se změnil termín
kominických prací v naší obci. Omlouváme se za tuto změnu, byla
provedena ze strany kominické firmy. Nový termín je sobota,
22.11.2008. Jak jsme psali již v minulém čísle, bude prováděno čištění komínů od topidel na tuhá paliva a revize komínů na plyn. Kdo
má ještě dodatečně zájem o provedení těchto prací, ať se přihlásí do
20.11.2008 na obecním úřadě.
Zajistit si kominické práce je povinností každého jednotlivce, tímto
můžete využít toho, že kominík byl pozván obecním úřadem.

Rozpočet obce na rok 2009
Jak se již zmínil starosta obce pan Jan Krotký v úvodním slově,
obecní zastupitelstvo má před sebou velmi důležitý úkol, totiž sestavit rozpočet obce na rok 2009. Opět bychom rádi přivítali vaše podněty, a to v jakékoliv formě, nejlépe pak mailem nebo písemně do
schránky a to do 20.11.2008, kdy proběhne porada obecního zastupitelstva.

Čištění požární nádrže na návsi
Jak jste si určitě všichni všimli, proběhlo vypuštění požární nádrže na
návsi. Zmiňujeme se o této akci výjimečně až po její realizaci a to
proto, že redakce „Vřeskováka“ neměla v době vydávání minulého
čísla o zmíněné akci žádné informace. Tato akce totiž proběhla doslova ze dne na den. Přitom důvod je prostý: z krajského úřadu bylo
obecní zastupitelstvo osloveno, zda by bylo schopno přijmout účelovou dotaci ve výši 150 tisíc korun na rekonstrukci požární nádrže. Na
jaře jsme tuto dotaci nezískali a byli jsme na pozici náhradníků pro
případ vrácení či nevyčerpání této dotace jinými obcemi. Abychom
tedy zjistili stav nádrže a z toho vyplývající rozsah oprav, museli
jsme okamžitě reagovat na vzniklou situaci a nádrž vypustit.

Skládka u Lhovic
Žádáme občany, aby nevozili žádný odpad, a to včetně dřevního, na
bývalou skládku u Lhovic (slovo „bývalá“ je velmi důležité!!). Určitě
proběhne v příštím roce v jarních měsících, tak jako každý rok, pálení
dřevního odpadu v tomto prostoru, ale v současné době nám tento
odpad velice komplikuje údržbu výše zmíněné lokality.

Vřeskovická drakiáda
V sobotu, 25.10.2008 se od 14.00 hodin uskutečnil již čtvrtý ročník
drakiády. Letos proběhla opět na tradičním místě „U kaštanů“, i když
na sousedním poli. Bohužel, stejně jako loni téměř nefoukal vítr a tak
se draci dostávali do vzduchu jen velmi obtížně. Z toho důvodu jsme
rovněž jako v loňském roce ani nevyhlašovali vítěze, nezdálo se nám
to objektivní. Bohužel absence větru zřejmě odradila i děti k větší
účasti a letos tak byla nejmenší ze všech dosavadních ročníků, když
se do vzduchu pokoušelo dostat pouhých dvanáct draků. A tak asi
největší zážitek se přesunul do oblasti gastronomické, veliký úspěch
totiž slavily opékané brambory a dobroty, původně určené vítězům,
ale posléze rozdané všem statečným. A tak jsme nakonec (i díky
nádhernému počasí) celou akci vyhodnotili jako povedenou.

Akce v sále kulturního domu
14.11.2008 zábava, k tanci a poslechu hraje skupina Brutus
29.11.2008 od 9.30 výstava poštovních holubů
5.12.2008 zábava,k tanci a poslechu hraje skupina „Sešlost vjekem“
(country kapela)
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