V Ř E S K O V Á K
září 2010
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané , úvodem bych
rád poděkoval všem, kteří se podíleli na
přípravě Setkání rodáků.Tato náročná
kulturní akce je za námi a podle ohlasů
zúčastněných se povedla. Jsem rád,že se
setkání uskutečňuje a že se vždy dá dohromady parta lidí ,která připraví nejen
kulturní program,ale i vše okolo této
velké akce. Kdo bude mít zájem o upomínkové předměty,které se prodávaly při
této příležitosti, má možnost vše zakoupit
nebo objednat na obecním úřadě. Rovněž videokazetu nebo DVD z celého dne
je možné doobjednat.
Příští měsíc se konají volby do obecního
zastupitelstva a to ve dnech 15. a 16.10.
Z tohoto důvodu nevím, zda se bude příští číslo Vřeskováka vůbec tisknout. Tímto
úvodním slovem se s vámi jako starosta
obce loučím .
starosta obce Jan Krotký

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

Setkání rodáků a přátel obce Vřeskovice
V sobotu 28.8. 2010 se uskutečnilo jiţ osmé setkání rodáků naší obce. Celé setkání začalo v 9,00 slavnostním zahájením a referátem
starosty od historie obce aţ po současnost. Dopolední slavnost doplnily děti o kulturní program. Po společném obědě se sportovní příznivci přesunuli na hřiště národní házené, kde byl sehrán mistrovský
zápas muţů mezi Vřeskovicemi A a Kyšicemi. Z tohoto duelu vyšlo
vítězně naše druţstvo házenkářů. Kdo nesledoval národní házenou,
měl moţnost si společně zazpívat při harmonice v restauraci kulturního domu. Odpolední program pak vyvrcholil v 15,30, kdy začalo
estrádní pásmo. Zde se povedlo pod vedením pana Josefa Falouta
staršího a paní Zdenky Kunové skloubit naše nejmenší s vystoupením
dospělých místních herců. Zejména děti sklidily za svůj výkon zaslouţený potlesk. Večer pak byl ve znamení taneční zábavy. K tanci a
poslechu zahrála skupina SKALANKA.

Poţární nádrţ
Přes počáteční problémy s čistotou vody se nám podařilo v letošním
roce zprovoznit filtraci, která byla v loňském roce naistalována
k poţární nádrţi u Sauny. I kdyţ udrţování čisté vody v tak velké
venkovní nádrţi je časově dost náročné, je velkou odměnou, ţe
v měsíci červenci byla tato nádrţ hojně vyuţívána. Ještě je samozřejmě kolem nádrţe co dodělávat. ,,Od roku 1994, kdy jsem členem
obecního zastupitelstva, mi nikdy tolik lidí neřeklo, ţe se zastupitelstvu podařilo něco udělat pro lidi“ – Václav Matoušek

SDH
Hasičská soutěţ o pohár starosty obce Vřeskovice
SDH Vřeskovice pořádal v sobotu 4.9.2010 na louce u vodárny soutěţ v poţárním sportu. Této soutěţe se zúčastnilo 7 muţských druţstev a 3 druţstva ţen. Putovní pohár si stejně jako vloni odvezlo
druţstvo Malince. Domácí „A“ druţstvo se muselo spokojit se čtvrtým místem a „béčko“, jako vloni obsadilo 5.místo. Ţeny se o pařadí
podělily takto: SDH Bolkov, SDH Strýčkovice a SDH Červené Poříčí.
Výbor SDH děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu soutěţe.

Mistři
Soutěţní druţstvo SDH Vřeskovice dokázalo vyhrát
letošní VI.ročník Západočeské hasičské ligy OKAL cup 2010, ve
sloţení:
Aleš Mraček
koš
Michal Hodan
savce
Jan Červenka
strojník
Miroslav Blohmann béčka
Václav Cibulka
troják
Roman Kuţelík
levý proud
Michal Janda
pravý proud
Někoho z vás překvapí jméno Michal Janda. Po úrazu Romana Štengla řešilo druţstvo problém, jak ho nahradit a podařilo se jim sehnat
plnohodnotného kolegu ze Štěpánovic.
Klukům patří blahopřání k úspěchu a poděkování za zviditelnění naší
obce.

Rekonstrukce v kulturním domě
V letních měsících byla provedena rekonstrukce v kulturním domě.
Stávající stav jiţ neodpovídal současným poţadavkům.
Bylo předěláno sociální zařízení – nové pisoáry, které nahradily vydláţděný ţlábek, který uţ je spíše raritou neţ funkčním zařízením,
klozetové mísy, umyvadla, obklady a dlaţba. V kuchyni byly předělány rozvody vody a odpadů, obloţena stěna a bylo doplněno vybavení velkým plynovým sporákem. Přestěrkována podlaha ve výčepu
a salonku a nalepeno nové lino. Úprava elektroinstalace, nové osvětlení v části kulturního domu a hlavně nouzové osvětlení uţ nesplňovalo poţadované normy, bylo zde původní i s bateriemi z roku 1973.
Nyní jsou nainstalována nouzová světla, která se při výpadu elektrického proudu sama zapnou. V šatně je poloţené nové lino a nové
vrchní desky šatnových pultů. Celý kulturní dům byl vymalován,
výčep kompletně seškrábán a přeštukován, jelikoţ uţ nešlo nanášet
další vrstvy barev. Samozřejmě jako kaţdých 5 let před setkáním
rodáků došlo k vyprání všech záclon a závěsů.

Noční turnaj v národní házené
V sobotu 14.8.2010 se uskutečnil noční turnaj v národní házené, za
účasti 6-ti druţstev, která skončila v tomto pořadí:
1) 1.NH Brno
2) Drhovice
3) Vřeskovice A
4) Chomutov
5) Vřeskovice B
6) Ţerovice
Ukázalo se, ţe nápad na uspořádání tohoto turnaje byl dobrý, protoţe
vidět hřiště za umělého osvětlení je úplně jiná podívaná. I diváků se
sešlo poměrně hodně.

Volby do zastupitelstev obcí a Senátu
V pátek 15.10.2010 v čase 14,00-22,00 a v sobotu 16.10.2010 v čase
8,00-14,00 se uskuteční volby do zastupitelstva obce. S těmito volbami se bude volit v naší obci zároveň i do Senátu a to pro volební
obvod č.7 Plzeň – jih. Volební mísnost je tradičně v přízemí kulturního domu. Pro volby je nutné prokázat svoji totoţnost občanským
průkazem nebo cestovním pasem.
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