V Ř E S K O V Á K
listopad 2016
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, v letošním roce
se neuskutečnila žádná investiční akce,
úvěr na kanalizaci se nám daří splácet
dle plánu. V příštím roce by měly být
nějaké akce projektově připraveny a
spuštěny. Rozpočet na rok 2017, který
bude schvalován na veř. zasedání
7.12.2016, napoví více.
V současné
době
jsou
řešeny
záležitosti kolem nového územního
plánu, včetně možnosti získání dotace.
Přeji krásné prožití nadcházejících
adventních časů.
starosta obce Václav Matoušek

Úřední hodiny na obecním úřadě
Pondělí :
Úterý :
Středa :
Čtvrtek :
Pátek :

13,00 – 19,00
7,00 – 15,30
7,00 – 12,00
7,00 – 15,30
7,00 – 15,30

15,30 – 19,00

Telefon: 376 393 379
e-mail: obecniurad@vreskovice.cz
http:
www.vreskovice.cz

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Další veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat
ve středu 7.12.2016 od 18:30hod v restauraci KD ve Vřeskovicích.
Program:
1) Zahájení
2) Zpráva z mezidobí
3) Zprávy předsedů a komisí
4) Rozpočtové opatření č.6/16 a 7/16
5) Zadání územního plánu Vřeskovice
6) Žádost o dotace na zhotovení ÚP
7) Jmenování inventarizačních komisí
8) Výše stočného na rok 2017
9) Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace – TJ a SDH
Vřeskovice
10) Smlouva o přípravě a TDI na akci „Výměna výplní otvorů
kulturního domu Vřeskovice “, mezi obcí Vřeskovice
a ing. Václavem Petrášem, Buková 47, 334 52 Merklín
11) Rozpočet na rok 2017
12) Rozprava
13) Usnesení a jeho schválení
14) Závěr

Soutěž o nejkrásněji vánočně vyzdobený dům
I v letošním roce vyhlásila kulturní komise při OÚ ve Vřeskovicích
již třetí ročník soutěže o nejkrásněji vánočně vyzdobený dům, okno.
Porotou budete opět vy, občané. Hlasování bude probíhat anonymně,
vhozením lístečku se jménem nebo čp. do schránky v místním
konzumu nebo do schránky obecního úřadu na KD. Dále je možno
hlasovat na e-mailu obecniurad@vreskovice.cz. Pro první tři nejlepší
je připravena odměna.

Adventní zájezd do Salzburgu
V sobotu 26.11.2016 se uskutečnil jednodenní zájezd do adventního
Salzburgu, kterého se zúčastnilo 46 lidí. Ještě před příjezdem do
Salzburgu jsme se zastavili v městečku Oberndorf u Salzburgu, kde
poprvé uvedli na Štědrý večer v roce 1818 učitel a varhaník Franz
Xaver Gruber a tamní kaplan a básník Joseph Mohr (1792–1848) v
kostele sv. Mikuláše jednu z nejznámějších vánočních koled Tichá
noc (německy Stille Nacht). kde jsme si prohlédli kapličku
věnovanou Stille Nacht / Tichá noc/.Po příjezdu do Salzburgu
začínala naše prohlídka u zámku Mirabell , prošli jsme zámecké
zahrady a přes řeku Salzach přešli do samotného centra Salzburgu.
Během cesty nám průvodce p. Úlovec ukázal všechny památky a poté
jsme navštívili místní vánoční trhy. Prošli jsme nasvíceným centrem
a popojeli do ulic, kde se konal největší běh rakouských čertů Krampuslauf. Celého festivalu se zúčastnilo 42 skupin čertů . Chtěla
bych poděkovat panu Úlovcovi s CK Přeštice tour za skvělé
průvodcování a poutavý výklad.

Rozsvícení vánočního stromu
V neděli 27.11.2016 se konalo na návsi u rybníka rozsvícení
vánočního stromku, kterého se zúčastnilo přes 100 lidí. O kulturní
vystoupení se postaraly děti s flétnovým orchestrem pod vedením pí
učitelky Bětákové a závěrem zazpívaly několik vánočních koled.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu celé
akce.

Přání na vánoční svátky a Nový rok
Výbor SDH Vřeskovice přeje Všem svým členům, jejich rodinným
příslušníkům a ostatním občanům Vřeskovic příjemné prožití
Vánočních svátků a do Nového roku hodně zdraví, štěstí a pohody.

Divadelní představení místních ochotníků

Dne 2.12.2016 od 18:30hod se v kulturním domě ve Vřeskovicích
uskuteční repríza hry "Dlouhý, široký a krátkozraký", která pochází
z dílny veleznámého divadla Járy Cimrmana. Nezbývá, než Vás
pozvat na onu reprízu, při které se určitě nebudete nudit. Vstupné
dobrovolné.

Výšlap do Ježov
Dobrovolní turisté z Vřeskovic pořádají dne 4.12.2016 výšlap do
Ježov. Sraz účastníků je na rozcestí u Hájků v 11 hodin. Svačinu a
pití /placatku/ s sebou.

Pozvánka na vánoční besídku
V sobou 10.12.2016 od 16hod se bude konat v sále KD vánoční
besídka. Pro děti budou připraveny soutěže se spoustou odměn a
malé překvapení. Zveme všechny děti i dospělé.

Adventní koncert v kostele Sv. Jana Křtitele
I v letošním roce přijal naše pozvání ženský pěvecký sbor
„CARMINA“. Adventní koncert se uskuteční v neděli 11.12.2016 od
18:00hod v kostele Sv. Jana Křtitele ve Vřeskovicích. Srdečně jste
zváni. Vstupné dobrovolné.

Vánoční mše ve Vřeskovicích
Letošní vánoční mše se uskuteční v kostele sv. Jana Křtitele ve
Vřeskovicích 24.12.2016 od 19:00 hod.

Vřeskovický Silvestr 2016
Kulturní komise při obecním úřadě, stejně jako v minulých letech,
pořádá silvestrovskou zábavu. Oslava začíná 31.12.2016 od 20hod
v sále KD ve Vřeskovicích. K tanci a poslechu hraje taneční skupina
„ŽUŽLAN Z LUŽAN“. Srdečně jste zváni.

Novoroční šlápota
1.1.2017 od 13:30hod zveme všechny občany na novoroční pochod.
Trasa bude upřesněna dle počasí.

Novoroční turnaj ve stolním tenisu
Srdečně zvu všechny příznivce sportu na tradiční turnaj ve stolním
tenisu, který se uskuteční v sobotu 7.1.2017od 9hod v sále KD ve
Vřeskovicích.
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