V Ř E S K O V Á K
září 2011
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, po letní přestávce se vám dostává do rukou další
číslo Vřeskováka.
V těchto dovolenkových měsících
byly dodělány všechny podklady pro
vydání stavebního povolení na splaškovou kanalizaci a ČOV. Bohužel bez stavebního povolení nelze žádat o dotaci .
Nyní je vše připraveno a po vyhlášení
dotačního titulu bude podána žádost o
dotaci. Pokud se nám podaří peníze získat, tak si dovolím říci, že v příštím roce
bude spuštěna největší akce v dějinách
naší obce.
Tímto bych vás chtěl všechny pozvat
na veřejné zasedání, kde se dozvíte více
k plánované kanalizaci.
starosta obce Václav Matoušek

Úřední hodiny na obecním úřadě
Pondělí :
13,00 – 19,00
Úterý : 8,00 – 14,00
Středa : 8,00 – 12,00
16,00 – 19,00
Čtvrtek : 8,00 – 14,00
Pátek : 8,00 – 13,00
Telefon a fax: 376 393 379
e-mail: obecniurad@vreskovice.cz
http: www.vreskovice.cz

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Další veřejné zasedání obecního zastupitelstva se uskuteční ve středu
21.9.2011 v 19.30 hodin v kulturním domě. Hlavním bodem

programu bude seznámení občanů s plánovanou kanalizací. Pro odborné vysvětlení a případné dotazy byl pozván odborník z vodohospodářské firmy.
Všichni občané jsou srdečně zváni.

SMS infokanál
Vážení občané, obec Vřeskovice ve zkušební době (zdarma) provozuje takzvaný SMS infokanál (informace odesílané ve formě krátkých textových zpráv na mobilní telefony občanů). Zprávy, které
občané takto získávají, se týkají dění v naší obci. Máte proto možnost
tohoto též využít! Bližší informace na letáku, který se Vám dostal do
schránek na konci srpna nebo na internetových stránkách obce
http://www.vreskovice.cz. Podle zájmu občanů a Vašich ohlasů se
zastupitelstvo rozhodne, zda službu i nadále provozovat – od prosince by pak náklady platila obec. Budeme proto velice rádi za všechny
náměty a ohlasy.

Pouťové slavnosti ve Vřeskovicích
Letošní pouťové slavnosti se z pohledu počasí i Vaší účasti na pouťových kulturních akci velice vydařily. Mnoho občanů si přišlo zatančit na pouťovou zábavu skupiny Spirála i vyslechnout spirituály
skupiny Zebedeus. Děkujeme všem, kteří kulturní akce obce navštěvují a tím nás motivují k jejich pořádání!

Volejbalový turnaj
Obec Vřeskovice společně s Tělovýchovnou jednotou Vřeskovice
uspořádala dne 23. července turnaj ve volejbale. Akce se zúčastnilo
deset družstev, z toho tři družstva místní. Turnaj probíhal díky velké
účasti do pozdních odpoledních hodin. Počasí nám také přálo a družstva se v podvečer vracela do Plzně, Českých Budějovic, Kolovče,
Litic a dalších obcí s pěknými cenami a hlavně výbornou náladou.

Hasičská soutěž o pohár starosty obce Vřeskovice
Domácí hasičská soutěž proběhla letos o měsíc dříve, než bývá zvykem. Tento krok se opravdu vyplatil, počasí bylo nádherné až do večera. Soutěž se konala již tradičně na 2B hadice, na 2 kola, podle
pravidel ZČHL. Cestu si k nám našlo 11 týmů mužů a 1 ženský manšaft. Vyhrála letos nekompromisní Horní Lukavice časem 15:35s,
druhé skončily Poděvousy (15:57s), třetí o setinku sekundy domácí
tým (15:58s). Celou soutěž bravurně komentoval Honza Adamec,
známý ze seriálu ZČHL. Večer se konalo posezení s živou kapelou,
které se, jak tradice velí, protáhlo do pozdních nočních hodin.
Soutěžní tým Sboru dobrovolných hasičů Vřeskovice skončil v
prestižní Západočeské hasičské lize na 2. místě. Nepodařilo se
bohužel obhájit loňské prvenství, i tak se však jedná o další obrovský úspěch celé naší obce! HOŠI DĚKUJEME
Aleš Mraček
Michal Hodan
Jan Červenka
Miroslav Blohmann
Václav Cibulka
Roman Kuželík
Michal Janda

koš
savce
strojník
béčka
troják
levý proud
pravý proud

20. ročník HISTORIC VLTAVA RALLYE 2011
Vážení občané, jako již několikrát pojede přes naší obec Historic
Vltava Rallye a to v pátek 7.10.2011 od 17. a 20. hodin, podrobnější
informace pro občany a časový harmonogram naleznete v příloze
Vřeskováka.

Taneční zábavy v kulturním domě
Provozovatel restaurace srdečně zve na taneční zábavy v měsíci říjnu
a to:
1.10.2011 So – skupina Band
8.10.2011 So – Odyssea
15.10.2011 So – A je to rock
22.10.2011 So – Kečup
28.10.2011 Pá – Zvlášňý škola

Nejbližší program družstev národní házené Vřeskovice

