V Ř E S K O V Á K
prázdninový 2017
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, léto se nám
hodně rychle krátí, do konce roku před
námi stojí ještě dost úkolů, věřím, že se
je na poslední chvíli podaří všechny
splnit.
Poslední
možností,
pro
zastupitelstvo v tomto složení, vše
dohnat, je 1.pololetí příštího roku. Jak se
dozvíte níže, čekají nás letos volby, ale ty
hlavní volby pro činnost obce
(30.11.2017 to bude 27 let co byla
zapsána jako samostatná), budou příští
rok. V červnu 2018 se budou sestavovat
kandidátky do zastupitelstva. Hodnocení,
jestli se samostatnost vyplatila, nechám
na každém. Pro mě, jako „náplavu“, je
to jednoznačné, jen je potřeba najít další
lidi, kteří chtějí se samostatností pomoci.
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

Usnesení
z 15. veřejného zasedání obecního zastupitelstva
ve Vřeskovicích,
konaného dne 26.6.2017
Obecní zastupitelstvo:
Určuje:
219. Ověřovatele zápisu – p. Bláha Václav, p. Hodan Michal
220. Zapisovatele – p. Kašparová Hana
Schvaluje:
221.
Návrhovou komisi pro přípravu usnesení:
předseda: p. Faloutová Andrea
členové: p. Duchek Josef, p. Chmelíř Václav
222. Program veřejného zasedání
223. Smlouvu na dodávku a montáž filtračního zařízení k úpravě
pitné vody v kulturním domu s firmou Wermont s.r.o., Chebská
589/30, 322 00 Plzeň-Křimice
224. Smlouvu na výměnu oken a vchodových dveří kulturního
domu ve Vřeskovicích s firmou Window Holding a.s., Hlavní 456,
250 89 Lázně Toušeň
Bere na vědomí:
225. Zprávu z mezidobí zasedání
226. Zprávy předsedů komisí a výborů
227. Seznámení s návrhem nového územního plánu – návrh
představila ing.arch. Irena Langová

Pozvánka na veřejné zasedání
Další veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat
20.9.2017 od 19hod v Kulturním domě.

Volby do poslanecké sněmovny
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, se
konají ve dnech 20.10. a 21.10.2017.
Volební místnost bude v kulturním domě v prostorách bývalé
knihovny (nyní Vřeskováček).

Volejbalový turnaj
V sobotu 15.7.2017 se konal na hřišti za farou volejbalový turnaj.
Turnaje se zúčastnilo stejně jako vloni osm družstev. Po skončení
sportu na hřišti následoval hromadný přesun a akce pokračovala před
kulturním domem. Poděkování patří všem zúčastněným a velké
poděkování těm, kteří se podíleli na hře na jakýkoliv přítomný
hudební nástroj.
Výsledky:
1. místo ……. Supi + Hrdličky
2. místo ……. Vřeskovice
3. místo ……. Sebranka
4. místo ……. Křečci
5. místo ……. Litice
6. místo ……. Dolany
7. místo ……. Dřevěnky
8. místo ……. Kolofanti

Hasičská soutěž „O POHÁR STAROSTY OBCE“
SDH Vřeskovice vás zve na hasičskou soutěž „O pohár starosty
obce“, která se koná v sobotu 9.9.2017 od 13hod ve Vřeskovicích na
Poustce. Přijďte povzbudit naše týmy. Občerstvení zajištěno.

Ukončení prázdnin – přesun na 10.9. 2017!!!
Kulturní komise při obecním úřadě ve Vřeskovicích zve všechny děti
i dospělé na zakončení prázdnin, které se bude konat v sobotu
10.9.2017 od 15hod. Sraz účastníků bude před kulturním domem.
Pro děti bude připravena spousta soutěží a odměn. Odpoledne
zakončíme táborákem s opékáním buřtů.

Rozpis na národní házenou podzim 2017
Pro soutěžní ročník 2017/2018 je přihlášeno jen jedno soutěžní
družstvo z Vřeskovic. Po letech, kdy zde hráli ženy i děti se bohužel
opět vrací období jen s družstvem mužů. Přinášíme rozpis
podzimních domácích utkání.
2. LIGA MUŽŮ SK. A 2017/18
3.9.2017 Ne Vřeskovice – Litohlavy
17.9.2017 Ne Vřeskovice – Kyšice
30.9.2017 So Vřeskovice - Most
1.10.2017 Ne Vřeskovice – Žatec B
8.10.2017 Ne Vřeskovice – Příchovice

11:00
11:00
14:00
11:00
14:00

Pozvánka na rozsvícení vánočního stromu
V neděli 26.11.2017 od 17hod se uskuteční na návsi u hasičské
zbrojnice slavnostní rozsvícení vánočního stromu s doprovodným
programem. Teplé občerstvení a překvapení pod stromečkem pro děti
bude zajištěno. Srdečně vás zveme.
Andrea Faloutová
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Nová publikace v Obecní knihovně
Obecní knihovna ve Vřeskovicích zakoupila velice zajímavou knihu
"Politický okres Přeštický", která byla původně vydaná v roce 1925.
Kniha je rozdělena na dvě části. V první se nachází popis přírodních
poměrů, prehistorie, národopisu, zemědělství, průmyslu, obchodu,
církevních poměrů, školství, spolků, životopisú význačných rodáků
atd. V druhé části má každá obec samostatnou kapitolu podle své
velikosti nebo dokumentů, které se zachovaly. Obsahuje zpravidla
první písemnou zmínku, vrchnostenskou držbu, významné události,
jež zasáhly do života obyvatel – války, přírodní pohromy a jak
statečně jim obyvatelé čelili. Kniha poskytuje rovněž informace o
způsobu obživy, o školství, veřejné správě.
V části místopisné jsou uvedeny jednotlivé obce hejtmanství
Přešticko - Nepomuckého (zahrnuje soudní okresy Přeštický a
Nepomucký) a je uvedena stručná historie těchto aglomerací.
Kniha se zabývá historií těchto obcí z okresu Přeštického (názvy jsou
tak, jak se tehdy psaly):
Anežčín – Babice – Bezděkov – Bijedly – Biřkov – Bolkov – Borové
– Buková – Čelákov – Činov - Dlouhá Louka – Dněšice – Dolce Dolce (samota) – Hadovka – Háj – Háje - Háje (u Strýčkovic) –
Henigarov – Hladová – Hloupensko – Horšice – Horušany Horušany (samota) – Hradiště – Hráz - Hráz (samota) – Hůrka Hůrka (zašlá) – Chalupy - Chlumčany Chřelověves – Chřenice –
Jamky – Jeseň – Ježov – Jinín – Kaliště – Kamenná – Kbelnice –
Kbely – Kloušov – Knije – Kopaniny – Krašovice – Křelověves –
Křenice – Kucíny – Letiny - Lhota (zašlá) – Lhota - Lhota (zašlá) –
Libákovice – Liebstein – Lišce – Louny – Loupensko – Luh Lukavice D. - Lukavice H. - Lužany - Malinec - Mečkov – Merklín –
Mstice - Nedanice M. – Nedanice - Nechy - Nezdice D. - Nezdice H.
- Nová Ves (Ochoz) - Nová Ves – Ochoz – Oplot – Osek - Otěšice –
Petrovice - Plevnov – Podeúsy – Pohoří - Poříčí Červené - Přeštice –

Přetín - Příchovice – Ptenín - Račany – Radkovice – Roupov Rudice – Řenče – Skála - Skočice – Snopoušov – Soběkury – Střítež
– Střížov – Stropčice - Strýčkovice - Štíhlov - Třebetín D. - Třebetín
H. - Trní - Tukleky - Tuřany - Týniště – Újezd – Újezdec – Úpoř Vícov – Vilemínka - Vlčí - Vodokrty – Vřeskovice – Výšov –
Vytuna - Vytouň - Zadeň - Záhorsko - Zálesí - Zámostí – Zderaz Zelená Hora – Zelené – Zemětice - Žerovice.
Dále pak také obce tehdejšího okresu Nepomuckého.
Kniha je velmi zajímavým čtením pro místní rodáky i náplavy se
zájmem o historii a také výborným studijním materiálem.
Jana Kadlecová

Výuka jazyků
Pokud by se našli zájemci o angličtinu nebo němčinu, mohli bychom
uspořádat kurzy za účelem procvičení základní gramatiky, zaplnění
mezer ve znalostech, rozmluvení, pomoci s úkoly, přípravy na výuku
a zkoušky nebo do zaměstnání.
Předpokládáme spíše nenásilnou formu výuky.
Předběžný zájem a případné další dotazy pošlete na adresu:
kadlec.martin@seznam.cz
Cena: zdarma
Andrea Faloutová
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