V Ř E S K O V Á K
září 2005
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, po prázdninové
odmlce se Vám do rukou dostává další
číslo Vřeskováka. Je to první číslo po
setkání rodáků a tak se tomuto setkání
budeme věnovat i uvnitř listu. Já bych
chtěl za svoji osobu poděkovat všem,
kteří se na přípravě a posléze i při samotném setkání aktivně podíleli na
zvládnutí této společenské akce. Jsem
rád, že se tato setkání uskutečňují a
účastní se jich takové množství lidí. Toto
setkání navíc bylo obohaceno o svěcení
praporu obce a první představení jak
praporu, tak znaku obce veřejnosti. Pro
ty, kteří se setkání nezúčastnili - znak i
prapor obce si mohou prohlédnout na
obecním úřadě.
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 devatenácté veřejné zasedání obecního zastupitelstva,
se konalo ve středu 3.8.2005 v restauraci „Na sauně“. Jedním z
hlavních bodů programu bylo čerpání rozpočtu obce za první pololetí.

Usnesení
19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice
dne 3.8.2005.
Obecní zastupitelstvo:
153. Volí: Návrhovou komisi ve složení:
Předseda: ing. Falout Josef
Členové: p. Václav Brejcha, p. Jiří Bohuslav
Bere na vědomí:
154. Zprávu z mezidobí zasedání.
155. Zprávy předsedů komisí a výborů.
156. Zprávu o čerpání rozpočtu obce k 30.6.2005.
Schvaluje:
157. Smlouvu o vytvoření školského obvodu spádovou školou ZŠ
Švihov.
.
Ukládá:
158. Místostarostovi panu Václavu Matouškovi zajistit vyčištění potoka u parcely pana Berana.
Plnění usnesení 18. veřejného zasedání OZ dne 1.6.2005:
Úkol pro místostarostu pana Matouška zabezpečit výjezd z uličky
nad zahradou pana Brejchy proti rychlému průjezdu cyklistů byl splněn takto: pan Matoušek navrhl umístit v určité vzdálenoti před uličku zábradlí.Pozemek bude nutno zaměřit, aby se vědělo, kam až sahá
obecní pozemek.
Vřeskovice dne 3.8.2005.

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Další, v pořadí dvacáté veřejné zasedání obecního zastupitelstva se
bude konat v pondělí 3.10.2005 v 19.00 v kulturním domě. Jedním
z hlavních bodů programu bude shrnutí 7. setkání rodáků obce.

Znak a prapor obce
Při 7. setkání rodáků obce byl představen prapor a znak obce Vřeskovice. Tyto symboly obce jsou vyrobeny ze saténu s plným vyšíváním a byly vyrobeny firmou Alerion z Bystřice nad Pernštejnem.
Tato firma byla vybrána pro své zkušenosti s výrobou obecních symbolů.
Náklady na výrobu:
slavnostní prapor včetně žerdi a stojanu a vyšívaných stuh - 31.100,slavnostní znak včetně úchytů a žerdi
- 9.300,Při zvažování, zda nechat vyrobit jak znak tak slavnostní prapor,
obecní zastupitelstvo vycházelo ze skutečnosti, že tento znak i prapor bude sloužit několika generacím a raději vsadilo na kvalitu.

Snímek zachycuje prapor obce umístěný již na obecním úřadě

Setkání rodáků obce – shrnutí programu
V 9,00 – 9,30 hod. proběhlo slavnostní svěcení praporu obce
v kostele sv. Jana Křtitele. Svěcení prováděl P. Adam Lodek a zúčastnilo se ho zhruba 50 lidí. Mezi hosty byla náměstkyně hejtmana
Plzeňského kraje Mgr. Olga Kalčíková.
V 10,00 – 12,00 hod. proběhlo slavnostní dopoledne v kulturním domě, kterého se zúčastnilo zhruba 250 rodáků a přátel obce.
Při této příležitosti byla předána malá pozornost nejstaršímu občanovi panu Václavu Votýpkovi ( 86 let) a nejstarší občance paní Marii
Zubové ( 98 let).
Od 12,00 – 13,00 hod. proběhl slavnostní oběd.
Od 13,30 – 15,00 hod. se odehrálo mistrovské utkání mezi celky
mužů družstev Vřeskovice a Litohlavy.
Od 15,30 – 17,30 hod. se uskutečnila estráda v kulturním domě.
Jako účinkující vystoupili místní ochotníci s úryvky z operet
„Madlenka z kovárny“, „Na tý louce zelený“ a „Podskalák“ a místní
děti se svým programem. Estrády se zúčastnilo 280 diváků.
Od 20,00 hod. se konala taneční zábava, při které hrála hudba Skalanka.

Snímek je z odpolední estrády a zachycuje závěrečnou píseň

Členové SDH odcházejí položit květiny k pomníku padlých

Starosta obce s hosty Mgr.Olgou Kalčíkovou, náměstkyní hejtmana
Plzeňského kraje a Páterem Adamem Lodkem
Tyto a jiné fotografie včetně videozáznamu z celého dne je možno si
objednat na obecním úřadě.

Pozvánka SDH Vřeskovice na soutěž v požárním sportu
V sobotu 17. září 2005 pořádá SDH Vřeskovice soutěž v požárním
sportu a to u vodárny „na pouzce“.
Program soutěže: 12,00 – 12,45 hod. – prezentace družstev
12,45 - slavnostní nástup
13,00 - zahájení soutěže
Občerstvení při této akci je zajištěno.
SDH Vřeskovice zve všechny občany na tuto akci a zároveň děkuje
panu Rackovi a paní Rackové za zapůjčení pozemku k uskutečnění
této akce.

Pozvánka na turnaj v nohejbalu
V sobotu 24.9.2005 se na hřišti TJ uskuteční turnaj v nohejbalu trojic.
Prezentace družstev proběhne v 8.30 a zahájení turnaje v 9.00. Startovné činí 150,-Kč za jedno družstvo. Občerstvení zajištěno. Srdečně
zveme všechny příznivce tohoto sportu .

Pozvánka na volejbalový turnaj
V sobotu 1.10.2005 se uskuteční volejbalový turnaj smíšených družstev na hřišti TJ. Začátek turnaje je stanoven na 8.30 a startovné bude
ve výši 150,-Kč. Zahrát si může jakékoliv šestičlenné družstvo, zkuste se domluvit a přijďte si zahrát nebo alespoň fandit. Občerstvení
bude zajištěno.

Termíny domácích zápasů našich házenkářů
18.9.2005 (neděle)- st.žáci Vřeskovice – Všenice, zač.11.00
24.9.2005 (sobota)- st.žáci Vřeskovice – Nýřany, zač.16.00
25.9.2005 (neděle)- muži Vřeskovice – Chudenice, zač.10.45
1.10.2005 (sobota)- ml.žáci Vřeskovice – Příchovice, zač.16.00
2.10.2005 (neděle)- ml.žáci Vřeskovice – Nýřany, zač.9.30
2.10.2005 (neděle)- muži Vřeskovice – Rožmitál, zač.10.45
2.10.2005 (neděle)- st.žáci Vřeskovice – Osek, zač.14.00
Vydáno dne 13.9.2005

