V Ř E S K O V Á K
září 2015
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, chtěl bych
poděkovat všem, kteří se zúčastnili
IX.setkání rodáků a hlavně těm, kteří se
podíleli na přípravě této krásné tradice.
Jsem rád, že nádrž u areálu TJ v
horkých letních měsících splnila svůj
účel a občané, nejen z naší obce, ji hojně
využívali ke koupání. Poděkování patří
p. Muchnovi, který se velkou měrou
podílel na kvalitě vody v nádrži.
V letošním roce již bylo provedeno
několik investičních akcí a některé menší
úpravy nás ještě čekají. Blíží se čas
sestavování rozpočtu na rok 2016, určitě
přivítáme návrhy občanů.
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 5. veřejného zasedání obecního zastupitelstva
ve Vřeskovicích,
konaného dne 1.9.2015
Obecní zastupitelstvo:
Určuje:
77. Ověřovatele zápisu – p. Hodan Michal, p. Nováková Jaroslava
78. Zapisovatele – p. Kašparová Hana
Schvaluje:
79.
Návrhovou komisi pro přípravu usnesení:
předseda: p. Faloutová Andrea
členové: p. Duchek Josef, p. Chmelíř Václav ml.
80. Program veřejného zasedání
81. Přijetí daru od firmy Toledo Klatovy
82.
Připomínky k návrhu rekonstrukce sítě NN v obci Vřeskovice.
Součástí připomínek rozvodů bude doporučení o nápravě
majetkoprávních vztahů u již stávajících staveb (uložení kabelů a
sloupů)
Ukládá:
83.
P. Bláhovi oslovit firmy hospodařící na katastru obce
Vřeskovice ohledně havarijních plánů vč. podkladových informací
z odboru životního prostředí týkající se umístění polních hnojišť
Bere na vědomí:
84. Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2015
85. Zprávu z mezidobí zasedání
86. Zprávy předsedů komisí a výborů

Žádost ČEZ Distribuce, a.s.
Dovolujeme si požádat vlastníky a uživatele dotčených pozemků o
odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících
bezpečné a spolehlivé provozování distribuční soustavy v majetku
společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
Bližší informace ve skříňce obecního úřadu u Konzumu.

Asavet Biřkov
Firma Asavet a.s., Biřkov oznamuje, že ve dnech 30.9. – 2.10.
proběhne prokypřování, výměna a doplnění náplní některých částí
půdních filtrů. Po tomto opatření by mělo dojít ke snížení pachové
zátěže, která v letošním roce obtěžuje občany obce.

Změna otevírací doby obecní knihovny
Obecní knihovna bude otevřena každé úterý a čtvrtek od 16:30hod do
18:30hod

Volejbalový turnaj 2015
V sobotu 11.7.2015 se uskutečnil na hřišti za farou tradiční
volejbalový turnaj. Zvítězilo družstvo Litic, na druhém místě se
umístilo družstvo Beztříska team a na třetím místě skončilo družstvo
Zavodáři. Místní volejbalisté obsadili páté místo. Zdárný průběh
akce zakončilo příjemné posezení u ohně při čtyřech kytarách, banju
a ukulele.

CVIČENÍ
RODIČŮ S DĚTMI
Rodinné centrum Vřeskováček, z.s., zahajuje
pravidelné cvičení pro rodiče a děti ve věku od 10
měsíců do zhruba 2,5 roku.
Kdy: každý čtvrtek od 9:30 , příp. dle domluvy
Kde: herna RC Vřeskováček v přízemí kulturního domu ve
Vřeskovicích
Kdo: vede Veronika Brožová, asistuje dcera Amálka
Po skončení cvičení možnost využití prostoru jako herny

Na vybavení prostoru a nákup cvičebních pomůcek byla využita
dotace Plzeňského kraje v rámci programu „Podpora rodinných
center v Plzeňském kraji 2015“.

SETKÁNÍ RODÁKŮ A PŘÁTEL OBCE
Poslední srpnovou sobotu (29.8.) se uskutečnilo již 9.setkání rodáků
obce. Setkání se uskutečňují každých pět let a stále se těší veliké
oblibě. Je krásné, že dochází k setkání generací a najdou si sem cestu
jak dříve narození, tak i mladí. To svědčí o tom, že svou rodnou obec
mají stále ve svých srdcích a rádi se k nám vrací. Na nás, co zde
žijeme, je pak milou povinností jim celý den zpříjemnit.
Rovněž kulturní dům byl před tímto setkáním dva měsíce
připravován. Proběhlo zde malování, výměna opony, závěsů a
záclon. Při tom všem probíhala příprava kulturního programu a
ostatních věcí potřebných ke zdárnému průběhu celého dne. Na
přípravě a organizaci se podílelo zhruba 50lidí včetně dětí a všem
patří velké díky. Byli to oni, co přispěli ke zdárnému průběhu
setkání. Na dopoledním programu, kterého se zúčastnilo více než
200lidí, zaznělo něco z historie, ale i současného života v obci. Byl
zde promítnut film z prvního setkání rodáků. Rovněž prezentace
fotografií ze života obce byla velice zajímavá.
Po obědě pak následoval koncert v kostele sv. Jana Křtitele. Zde se
představil ženský pěvecký sbor CARMINA a kromě účinkujících
kostel přijmul i 160 posluchačů. Krásná atmosféra a akustika kostela
pak přinesla úžasný kulturní zážitek. Jako další bod odpoledního
programu byla připravena estráda. Ta se nesla setkáním generací a po
vystoupení našich dětí vyplnili druhou polovinu dospělí. Velice milé
pak bylo, že se do vystoupení zapojilo i 7 cizinců a jejich česká
vedoucí. Ti zde byli na Workcampu a pomáhali při úklidu v obci.
Jejich vystoupení-píseň „ŠKODA LÁSKY“ a to napřed v anglické a
pak v české verzi, roztleskalo více než 300 lidí . Celé setkání završila
taneční zábava se skupinou SKALANKA, které se zúčastnilo asi
140lidí. Celé setkání až do závěru odpolední estrády bylo
dokumentováno televizí FILMpro. Kdo si chce tedy zopakovat a
připomenout milou atmosféru celého dne, může si objednat DVD na
obecním úřadě.
Letošní setkání rodáků je zdárně za námi a já zde chci znovu
poděkovat všem, kteří se jakoukoli měrou podíleli na průběhu této
největší kulturní akce.

Objednávky DVD a fotografií ze setkání rodáků
DVD ze setkání rodáků je možné doobjednat do 15.10.2015 na
obecním úřadě.
Fotografie ze setkání rodáků budou k dispozici k prohlédnutí a
objednání na obecním úřadě v týdnu od 12.10.2015

Workcamp
Před srpnovým setkáním rodáků a přátel obce probíhal v naší obci
dobrovolnický workcamp. Do obce se sjeli dobrovolníci z Japonska,
Turecka, Španělska, Francie, Anglie a Polska. Pod vedením svých
dvou vedoucích / obou Aniček – jedné z Čech a druhé z Polska /
pomáhali při přípravách setkání. Zajišťovali úklid obce včetně
natírání plakátovacích ploch a židlí v kulturním domě, pomáhali
s úklidem hřiště za farou. Dále měli možnost si prohlédnout vodní
hrad Švihov. A jako poděkování za bezplatnou prohlídku kastelánovi
pomáhali stěhovat depozitář hradu. V dalších dnech totiž probíhalo
na hradě natáčení filmu o Karlu IV. Sjela se zde výborná parta lidí,
která se během krátké chvíle stala miláčkem místních. O tom
vypovídali i společně strávené večery. Bylo mezi nimi i několik
muzikantů a ochotníků, a z tohoto důvodu si zvolili právě náš
workcamp. Jejich vystoupení na estrádě při setkání rodáků bylo
příjemným překvapením. Také si pro nás připravili večerní posezení
na téma Představujeme vám naši zemi. Na setkání se přišlo do
restaurace KD podívat pře 50lidí. Měli možnost poznat i život ve
zdejších rodinách a ochutnat českou kuchyni. Poděkování patří všem
hostitelským rodinám. Nejexotičtějším účastníkem byl jednoznačně
Japonec Sejči , který k nám přicestoval z Tokia. Získali jsme od něj
do kroniky podepsaný fonetický přepis písničky Škoda lásky do
Japonštiny. Obdiv, jak se vypořádali během jedné zkoušky
s písničkou a hlavně z těžkou češtinou, si zaslouží všichni. Krásných
14 dní uteklo jako voda a přišla neděle 30. srpna a museli jsme se,
někteří i se slzami v očích, rozloučit. Věřím, že na Vřeskovice ve
svých domovech budou dlouho vzpomínat a s některými se třeba
ještě někdy setkáme.

Zájezd do adventní Vídně
Obecní úřad ve Vřeskovicích v letošním roce pořádá jednodenní
zájezd do adventní Vídně. Zájezd pro nás bude organizačně
zajišťovat pan Karel Úlovec s CK Přeštice Tour. Z důvodu velké
návštěvnosti o sobotách nám byla doporučena neděle 13.12.2015.
Autobus bude vypraven přímo z Vřeskovic. Pro velký počet zájemců
jsme se domluvili s CK na objednání velkého autobusu pro 60 osob,
takže v této chvíli ještě máme k dispozici 8 volných míst. Zájemci se
mohou
hlásit
na
obecním
úřadě,
na
e-mailu
obecniurad@vreskovice.cz nebo na tel. číslech 376 393 379- obecní
úřad a 733 619 438 – A. Faloutová nejpozději do 15.10.2015. Zbylá
místa, která nenaplníme, budou nabídnuta okolním obcím. Cena
zájezdu bude dle zvoleného programu 950,-Kč. Cena zahrnuje
dopravu autobusem, prohlídku města s výkladem, návštěvu
adventních trhů a vstupné na prohlídku Vídeňské opery.
Přikládám program od našeho průvodce
Celodenní program: zajedeme k Hundertwasserovu domu, pak
uděláme okružní jízdu busem po Ringu, pak si dáme rozchod na
trzích u Marie Terezie a u Radnice.
Po prohlídce Opery bychom prošli už lehce nasvícené centrum přes
Kartnerstrasse, Graben a Kohlmarkt přes Hofburg opět k pomníku
Marie Terezie a na závěr přejeli k Schönbrunnu.
Přihlášení zájemci, prosím, uhraďte celou částku 950,-Kč/ osobu v
hotovosti na obecním úřadě do 20.10.2015 nebo můžete uhradit jen
zálohu ve výši 500,-Kč a zbytek doplatit do 20.11.2015. V případě
zájmu o platbu převodem, bankovní spojení a VS platby sdělí pí
Kašparová na tel 376 393 379 nebo na e-mailu
obecniurad@vreskovice.cz.
Andrea Faloutová
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