V Ř E S K O V Á K
říjen 2003
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, dostává se vám do
ruky již jubilejní, desáté číslo Vřeskováka. Doufáme, že vydávání tohoto měsíčníku je pro vás přínosem, i když se přiznám, že jsme očekávali větší spoluúčast
občanů při tvorbě tohoto listu – na vaše
náměty a připomínky stále marně čekáme (čest několika málo výjimkám, viz
další stránky). Snad teď, v době, kdy se
bude připravovat rozpočet obce na příští
rok, tedy na rok 2004, budete mít návrhy
na akce, které by měly být v příštím roce
realizovány.
Na dalším veřejném zasedání, které se
uskuteční v listopadu, proto očekávám
vaši účast v hojném počtu.
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 osmé veřejné zasedání obecního zastupitelstva
v tomto roce se bude konat v pátek, 7.11.2003 od 19,30 hodin
v restauraci na sauně. Nejdůležitějším bodem programu bude příprava rozpočtu na příští rok, především investiční akce, tedy to, co bychom chtěli v naší obci realizovat.

Příspěvky občanů
První příspěvek je reakcí na anketu ohledně víceúčelového hřiště
Vážené zastupitelstvo,
Vaše anketa se mi zdá poněkud nešťastná. Těžko lze odpovědět na
otázky o této jediné a na poměry obce obrovské investici, když obec
nemá vybudovaný vodovod, kanalizaci, čističku, veřejné osvětlení,
téměř žádné chodníky, cesty jsou ve stavu neutěšeném apod. Tyto
investice jsou dle mého názoru rozhodně potřebnější a slouží všem
občanům od kojenců v kočárku až po nejstarší občany.
Takže pokud si mám vybrat jednu z odpovědí, mohu volit pouze zatravnění.
Můj názor na Asavet znáte, jednáním se obec snaží řešit obtěžující
zápach již mnoho let s nulovým výsledkem. Zbývá zřejmě jediné, a
to podání žaloby pro obtěžování zápachem.
Pokud vám stále chybí příspěvky od občanů do Vřeskováka, budu
potěšen, když můj příspěvek zveřejníte.
S pozdravem Luděk Štich, Vřeskovice 60

Závist, zloba nebo pohodlnost?
Jak se pravděpodobně dočtete na jiném místě tohoto vydání „Vřeskováka“ (slůvko pravděpodobně jsem použil proto, že tenhle příspěvek píši daleko dřív, než se nové číslo „Vřeskováka“ začne tvořit),
proběhl v sobotu, 27.září 2003 na hřišti TJ volejbalový turnaj. To
samo o sobě není samozřejmě zásadní důvod, proč jsem se rozhodl
věnovat několik chvilek k napsání tohoto příspěvku. Hlavní důvod je
moje naprosté nepochopení myšlenkových pochodů některých z vás.
Využívám možnosti oslovit vás všechny touto cestou a zeptat se:
„Proč jste neustále apatičtí ke všemu dění v obci, ať už se jedná o
společenské, kulturní či sportovní akce (a to samozřejmě i ty, které
nepořádá obec, ale např.TJ – házená)? Stejně tak naše „šlápoty“, kte-

ré jsou také velmi příjemným aktivním odpočinkem od všech všedních starostí a věčné práce, ani to není pro vás důvod opustit svoji
ulitu, ze které pohodlně sledujete, kritizujete a pomlouváte všechny
ty otrapy, co se snaží, aby se v tom zatraceně krátkém životě dělo
také něco jiného, než honba za penězi a majetkem?“ A ještě jednu
otázku mám: „Opravdu si někteří z vás myslí, že o dění přítomném i
budoucím v naší obci rozhoduje vámi nazývaná volejbalová parta? A
že tedy demonstrativně ignorujete vše, co se vymyslí, velmi pracně
připraví a pak realizuje?“ Vězte, že žádná volejbalová kasta, žádných
„horních deset tisíc“ (jak jsem také slyšel nazývat pár nadšenců, kteří
si jednou za týden jdou zahrát volejbal) neexistuje!! Přijít si ve čtvrtek zahrát volejbal může přece kdokoliv. Nikdy nikdo neříkal, že je to
akce nějaké uzavřené společnosti, tu si ve svých hlavách někteří z vás
vytváříte sami. Možná proto, že za to schováváte svoji pohodlnost jít
si zahrát, možná proto, že by jste pak nemohli tu „bandu“ kritizovat,
když by jste s nimi byli viděni, ale možná skutečně jen proto, že se to
povídá (myslím o té uzavřenosti). Vězte, že jsem vřeskovák tělem i
duší. Moc mi záleží na tom, aby naše vesnice přežila všechnu tu globalizaci, centralizaci, politikaření a vůbec všechno, co nás, malé vesničky velmi ohrožuje. Nechci dovést tuhle krásnou vesničku do stavu, že zmizí z mapy. A pro tohle je třeba držet hodně při sobě, přestat
už si proboha závidět (zamysleme se bez emocí nad tím, co že to
vlastně tak strašně druhým závidíme a proč) ale hlavně je třeba vytvářet ve Vřeskovicích takové prostředí a podmínky, aby bylo bydlení a žití tady co nejhezčí. To se ale zatím vůbec nedaří. Od roku 1991
až do dnes neustále klesá počet obyvatel. Spoustu věcí, které to způsobují, ovlivnit nemůžeme, ale to, co určitě můžeme, to se snažme
udělat. Ať nás okolí nevnímá jako rozhádanou vesnici, kde je úřad,
volejbal, házená, hasiči a všichni proti všem. Ať nás naopak vnímá
jako skvělou partu skvělých lidí. Vždyť přece u každého z vás se
najde vždy něco, pro co si vás ostatní mohou vážit. A koneckonců,
zodpovědnost je na nás všech, ať jsme schovaní a pohodlní, nebo
jdeme s kůží na trh, to příští generace rozhodně oddělovat nebudou.
Josef Falout ml., Vřeskovice č.32

Akustické zkoušení sirén
Připomínáme občanům, že každou první středu v měsíci jsou prováděny akustické zkoušky výstražných sirén na celém území ČR. Tato
zkouška se provádí v čase mezi 12.00 a 12.05 hodin a to po dobu
140-ti vteřin. Tento signál je vyhlašován centrálně a má za úkol zjistit
provozuschopnost sirén pro případ nutnosti použití varovného signálu
při hrozícím nebezpečí nebo jiné mimořádné události.
Přejme si proto, abychom zmíněný signál slyšeli opravdu jen každou
první středu v měsíci v poledních hodinách.

Sportovní odpoledne v Roupově
V sobotu, 20.9.2003 jsme absolvovali fotbalové klání s Roupovem.
Chlapci do 15-ti let uhráli bezbrankovou remízu, bohužel
v penaltovém rozstřelu těsně podlehli. V zápase mužů bez omezení
věku naše mužstvo podalo statečný výkon, ale bohužel podlehlo 2:3,
když soupeř vstřelil dva góly z pokutových kopů a jeden z přímého
kopu. Celkově to byla velmi podařená akce.

Volejbalový turnaj
Dne 27.9.2003 proběhl na hřišti NH turnaj ve volejbalu . Zúčastnila
se celkem čtyři družstva. Domácí postavili dvě družstva, ze soupeřů
přijelo družstvo ze Švihova a Staňkova. Škoda jen, že večer před turnajem odřekla dvě družstva. Bojovalo se o každý míč. Nejkrásnější
pohár a zároveň nejlepší umístění získalo družstvo Vřeskovic B. Na
druhém místě skončil Staňkov. Třetí bylo domácí družstvo A a čtvrté
družstvo ze Švihova. Počasí nám přálo, občerstvení bylo zajištěno,
takže o dobrou náladu nebyla nouze.

Pozvánka
Kulturní komise při OÚ ve Vřeskovicích pořádá dne 8.11.2003
zájezd pro děti a dospělé na lední revue do Prahy. Pojede se autobusem na představení Červená Karkulka.
OÚ dotuje dětské vstupenky. Cena pro dospělé včetně dopravy je
300 ,- Kč a pro děti je 50,- Kč. Zájemci přihlašte se neprodleně na
OÚ u paní Kunové.
Vydáno dne 15.10.2003

