V Ř E S K O V Á K
listopad 2005
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby
jste nám posílali náměty a připomínky.
Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co
však nepochopím je, že i po šestnácti
letech od revoluce jsou tyto příspěvky
vesměs anonymní. Poslední námět byl
ohledně inzerce ve Vřeskováku. Inzerátům se nebráníme, ale jen pokud nepůjde
o inzeráty dealerů na prodej produktů
různých firem. Vážení občané, zhruba za
jeden rok se budou konat volby do obecního zastupitelstva. Budu se jistě opakovat, když řeknu, že je důležité zachovat
samostatnost naši obce. Doufám tedy, že
se v příštím roce najde celá řada kandidátů, ze kterých si vy občané zvolíte nové
zastupitelstvo.
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 21. veřejné zasedání obecního zastupitelstva, se bude
konat ve čtvrtek 1.12.2005 v 19.00 v kulturním domě. Jedním z
hlavních bodů programu bude projednání a schvalování rozpočtu na
rok 2006.

Vítání občánků
V sobotu 5.11. 2005 se uskutečnilo vítání nových občánků naší obce.
Přivítáni byli čtyři občánci - tentokrát samí chlapci.
Jmenovitě – Lukáš Voráček, Miroslav Chmelíř, Adam Pojar a Jakub
Křen.

Na přiložené fotografii jsou zachyceny maminky se svými ratolestmi
společně se starostou obce. Zleva Vendula Voráčková (roz.Babková),
Štěpánka Chmelířová, starosta obce p.Jan Krotký, Jana Křenová a
Hana Pojarová (roz.Kašparová)

Poděkování poctivému nálezci
V červenci letošního roku nalezl pan Josef Míka čp. 89 před svým
domem obálku s částkou 1.000,- Kč . Tuto obálku poctivě odevzdal
na obecním úřadě. Přes několikeré hlášení místním rozhlasem se o
tuto obálku nikdo nepřihlásil. Po dohodě s nálezcem byla částka
1.000,- Kč použita k nákupu dárků pro děti při příležitosti vítání občánků. Obecní úřad touto cestou děkuje poctivému nálezci.

Rozpočet obce na rok 2006
Jak píšeme na jiném místě Vřeskováka (v informaci o dalším veřejném zasedání) připravujeme rozpočet obce na příští rok. Tato činnost
patří k nejdůležitějším povinnostem obecního zastupitelstva a vy občané máte možnost tuto činnost velmi výrazně ovlivnit. Ptáte se možná, jakým způsobem? Je to poměrně jednoduché, nejdůležitější totiž
na rozpočtu je pro občany jeho výdajová část a z ní konkrétně položky, které jsme ochotni utratit za akce. A tady se dostáváme
k odpovědi na otázku, jak můžete rozpočet ovlivnit. Stačí jakýmkoliv
způsobem dát váš návrh, co že by se mělo podle vás v obci udělat,
jaké akce byste si přáli zrealizovat. Pro vaši lepší představu jak velký
rozsah těchto akcí si můžeme dovolit, dokážeme bez dotací, popř.
úvěrů na tyto investiční akce v rozpočtu uvažovat zhruba 500 tisíc Kč

Zavádění internetu do knihoven
Jak jsme již několikrát informovali občany na veřejných zasedáních,
bude do naší knihovny zaveden v rámci programu Plzeňského kraje
vysokorychlostní internet. Tato akce je financována jak z fondů EU,
tak i z programu krajského úřadu. Pro obec je tento dotační program
postaven tak, že počítačové vybavení financuje pouze z deseti procent a poplatky za připojení jsou hrazeny v plné výši po dobu tří let
z dotačních programů. Zavedení internetu do knihovny je podmínkou
pro její další provoz. Samozřejmě počítáme z důvodu maximální
možnosti využití internetu s rozšířením provozní doby knihovny.

Vřeskovická drakiáda
V pátek, 28.10.2004 od 15-ti hodin se měl konat již druhý ročník
drakiády. Z důvodu nepříznivého počasí ( nefoukal vítr ), jsme tuto
akci museli odložit. Bohužel do dnešního dne zatím nebyl volný den,
který by byl vhodný k uskutečnění této akce.

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. Abychom podpořili aktivitu místních sportovců, vyhlašujeme
touto formou dlouhodobý otevřený turnaj ve dvou kategoriích, a to
do 15-ti let a starší 15-ti let (možnost přihlášek platí samozřejmě pro
obě pohlaví). Termín uzavření přihlášek je 1.prosince 2005 (čtvrtek)
do 18-ti hodin. Rozlosování proběhne týž den při veřejném zasedání
a tímto aktem bude zároveň zahájen vlastní turnaj. Pořadí zápasů i
termíny si budou účastníci domlouvat vzájemně mezi sebou. Systém
turnaje stanovíme podle počtu přihlášených. Pro vítěze připravíme
zajímavé ceny. Turnaj bude nutno sehrát do pátku 23.prosince do 18ti hodin. Slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen předpokládáme
týž den v 19.00 hod.

Pozvánka na vánoční dětskou besídku
Dne 17.12.2005 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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