V Ř E S K O V Á K
září 2016
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, byl vytvořen
první krok ke zpracování nového
územního plánu. Tímto krokem je návrh
zadání, který je pouze v textovém
provedení – je vyvěšen na webu obce a
k nahlédnutí na obecním úřadě. Sejde-li
se na úřadě více dotazů, bude sjednána
veřejná schůzka za účasti zpracovatele
územního plánu. Grafické (mapové)
provedení je až následný krok, kterým je
návrh územního plánu.
Chtěl bych apelovat na občany, pokud
nelikvidují bioodpad na svém pozemku,
aby jen ukládali pouze na určená dvě
místa.
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

Ubrousky v kanalizaci
Důrazně upozorňujeme občany, především maminky malých dětí, že
vlhčené ubrousky, které jsou v současné době hojně používány k
hygieně
dětí,
nesmí
být
splachovány
do
WC!
Na některých výrobcích je toto uvedeno, na jiných se píše, že se
mohou splachovat. Ale stále se jedná o tentýž materiál, který se
nerozmočí a totálně ucpe odpady v domě i kanalizaci.
Do naší ČOV jich přitéká poměrně velké množství a obsluha je musí
ručně vyhrabovat.
Vlhčené ubrousky patří do popelnice!!!

Asavet
V letošním roce dochází dost často k úniku zápachu z areálu Asavet
Biřkov. Bohužel se nedaří najít příčinu. Po dohodě je k dispozici tel.
číslo 376 353 100. Ozve se pracovník ostrahy, který provede záznam
a informuje pracovníky obsluhy, popřípadě zodpovědné osoby.
Žádám, aby volali pouze osoby, které se nestydí představit.

Sportcentrum Vřeskovice
Došlo ke změně majitele firmy Sportcentrum Vřeskovice, jedná se o
firmu, která má pronajatý víceúčelový objekt TJ.

Krajské a senátní volby
Volby do krajských zastupitelstev a první kolo senátních voleb se
budou konat ve dnech 7.10. a 8.10.2016. Druhé kolo senátních voleb
proběhne pak ve dnech 14.10. a 15.10.2016.

Obecní úřad ve Vřeskovicích
zve všechny občany
na veřejné zasedání obecního zastupitelstva,
které se koná v úterý 27.9.2016 od 19:00 hodin v KD
Program:
l) Zahájení
2) Zpráva z mezidobí zasedání
3) Zprávy předsedů komisí a výborů
4) Rozpočtové opatření č.4/16 a 5/16
5) Záměr prodeje části pozemku par. č. 31/1 v kat. území Vřeskovice
6) Žádost o otevření baru s několika výherními automaty v obci
Vřeskovice
7) Obecně závazná vyhláška o regulaci provozování loterií a jiných
podobných her
8) Návrh zadání územního plánu Vřeskovice
9) Smlouva s Římskokatolickou farností Švihov o zřízení služebnosti
na pozemku parc. č. 605/4
10) Rozprava
11) Usnesení a jeho schválení
12) Závěr

Vřeskováček
Vřeskováček cvičí a tvoří
Druhým rokem začne v říjnu cvičení pro děti a rodiče. Budeme se
tentokrát scházet v pátek od 9 h v herně v kulturním domě. Poprvé se
setkáme 21. října 2016. Připraveny jsou pomůcky pro rozvoj
motoriky, jednoduché hudební nástroje a spousta hraček.
Díky dotaci Plzeňského kraje se letos podařilo pořídit stolky, židličky
a vybavení pro zahájení činnosti odpoledního výtvarného kroužku
určeného pro děti ve školkovém věku. Kroužek by do konce roku
probíhal měsíčně, dle zájmu je možné domluvit se na častějších
setkáních. I zde se bude začínat třetí říjnový týden, konkrétně ve
středu 19. října v 16:30.

Historicky první družstvo hasiček
V minulém čísle Vřeskováku byla představena činnost malých
hasičů. A protože se na tréninky chodí dívat také jejich rodiče,
myšlenka na založení historicky prvního družstva žen se objevila
velmi záhy. Poprvé jsme se sešly na začátku prázdnin a postupně se
snažily zlepšovat. Absolvovaly jsme netradiční zkušební závod
v Lubech a pak už nás čekaly Vřeskovice. Po technické úpravě na
stroji jsme začaly věřit, že můžeme domácí soutěž o pohár starosty
absolvovat důstojně. Náš výsledek v onu tropickou sobotu překvapil
asi všechny – první místo, ale především čas 38 vteřin, který vypadal
na začátku našich tréninků jako nedosažitelný. Nezbývá než věřit, že
v příštím roce na jaře se sejdeme zase.

Rozloučení s prázdninami – děti dětem
První sobotu v září proběhl odložený dětský den, který byl pojat jako
rozloučení s prázdninami. Velmi potěšil zájem starších dětí zajistit
dohled u jednotlivých stanovišť, takže účast dospělých se omezila
především na přípravu a úklid. Děti přispěly i vlastními nápady jako
byla ochutnávka ovoce a zeleniny se zavázanýma očima či malování
křídou na chodník se soutěží o nejhezčí obrázek. Na stanovištích se
využily pomůcky na koupené Rodinným centrem Vřeskováček, z.s.
z prostředků dotace poskytnuté Plzeňským krajem. Největší úspěch
však opět měly lodě připravené na rybníku. Velký dík patří Karlu
Zubovi, který nejen zapůjčil vlastní loď, ale také děti několik hodin
po rybníce vozil. A kdo že nakreslil nejhezčí obrázek křídou?
Vítězem se stal Marek Eichler, výhra mu bude předána
v následujících dnech.

Výšlap na Loupensko
V sobotu 3.9.2016 pořádali dobrovolní turisté z Vřeskovic historicky
první výšlap na Loupensko. Pod vedením manželů Galuškových se
akce zúčastnilo 8 turistů.

Soutěž o největší a nejtěžší bramboru
Soutěživí spoluobčané Vřeskovic se domluvili a rozhodli se
uspořádat soutěž o nejtěžší a největší bramboru v obci. Soutěžilo se
v kategorii žlutý a červený brambor. Rivalita soutěžících při kontrole
váhy se projevila hecováním ale i obdivem. V pátek 2.9. 2016
proběhlo vyhodnocení v restauraci KD. Byla provedena výstava
donesených produktů a připomenuta historie pěstování brambor v
ČR. Pěvecky sbor Josefa Falouta st. zapěl bramborovou tuž.
Vyhodnocení:
Žlutý brambor
1.místo Štengl Milan 0,708g
2.místo Galuška Zdeněk 0,430 g
3.místo Bohuslav Jiří 0,410 g
Červený brambor:
1. místo Bohuslav Jiří 0,619 g
2.místo Štengl Milan 0.573 g
3. místo Falout Josef ml. 0,410 g
Celkový vítěz
1.místo Štengl Milan , 2.místo Bohuslav Jiří
Soutěž byla velice zdařilá společenská akce na podporu pěstování
brambor a rozšířila vědomí o sklizni v obci. Poděkování patří
organizačnímu výboru a jeho fanouškům. Věříme , že se příští rok
zapojí do boje o největší bramboru ještě více občanů.

Nohejbalový turnaj
V sobotu10.9 2016 se konal na hřišti za farou nohejbalový turnaj
trojic. Účast 5 . týmů na konci sezony nenaplnila očekávání
organizátorů. Zúčastněná družstva měla sportovní kvalitu a fanoušek
měl z výkonu opravdu radost .I početní stav fandů potěšil. Slunce a
velké teplo prověřilo také občerstvení, které ke spokojenosti všech
zajistil hostinský Roman Kuneš.
Zúčastnění hráči ocenili
organizační zajištění , sportovní hřiště i propagaci obce .Velký dík
patří Romanu Kuželíkovi, který měl velkou zásluhu na organizaci
turnaje.
Konečné výsledky: 1.místo Roupov, 2.místo Vřeskovice, 3.místo
Krávy na kopci- družstvo z Klatov
Zdeněk Galuška

Rozpis na házenou podzim 2016
23.9. 2016 st.žáci Vř – Přeštice 17:00
24.9.2016 ženy Vř – Štěnovice 15:00
25.9.2016 ženy Vř – Litice 9:30
muži Vř- Ejpovice 11:00
8.10.2016 ženy Vř – Stupno 15:00
9.10.2016 muži Vř- Záluží 11:00
14.10.2016 st.žáci Vř – Ejpovice 17:00
15.10.2016 muži Vř- Žatec 14:00
16.10.2016 ženy Vř – Dobřív 9:30
16.10.2016 muži Vř - Most

Pozvánka na divadlo – Nejkrásnější válka
V pátek 21.10.2016 od 20:00 h sehrají ochotníci z Lužan v sále KD
ve Vřeskovicích divadelní představení Nejkrásnější válka. Srdečně
jste zváni.

Adventní zájezd do Salzburgu
I v letošním roce pořádá kulturní komise při OÚ ve Vřeskovicích
zájezd do adventního Salzburku. Zájezd se bude konat v sobotu
26.11.2016. Cena zájezdu bude stejně jako v loňském roce 950,-Kč .
Zájemci, hlaste se na obecním úřadě, na emailu afaloutova@koop.cz
nebo na tel. 733 619 438 -A. Faloutová do 15. Října.

Pozvánka na rozsvícení vánočního stromu
V neděli 27.11.2016 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.

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.
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.

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.
Andrea Faloutová
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