V Ř E S K O V Á K
květen 2016
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, jako každým
rokem zjara bych vás chtěl požádat, v
rámci svých možností, o pomoc při
údržbě vzhledu obce. O prázdninách by
měli být brigádníci.
V současné době je zpracováváno
zadání územního plánu. A s majitelem
silnice a přilehlých pozemků se
připravuje schůzka, ohledně možné
spolupráce na výstavbě chodníku.
31.5. čeká naši obec audit z krajského
úřadu, o jeho výsledku budete
informováni na veřejném zasedání.
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 a fax: 376 393 379
e-mail: obecniurad@vreskovice.cz
http: www.vreskovice.cz

Pozvánka na 9. veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Obecní zastupitelstvo zve všechny občany na 9. veřejné zasedání,
které se bude konat ve středu 8.6.2016 od 19hod v restauraci KD.

Očkování psů
V pondělí 30.5.2016 od 17:30hod bude provádět MVDr. Zdvořák
v naší obci u pomníku očkování psů. S sebou vezměte očkovací
průkaz psa.

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu bude v naší obci
probíhat 11.6.2016.
9,00 – 9,30
Biřkov
9,40 – 10,10 Vřeskovice – u kulturního domu
10,20 – 10,50 Borovy – u kontejneru
11,00 – 11,30 Červené Poříčí – u kulturního domu
Na uvedená místa budou přistaveny vozy společnosti Západočeské
komunální služby a.s. vybavené speciálními nádobami pro sběr
nebezpečných odpadů.
Přijímány budou následující druhy odpadů:
- Léky všeho druhu včetně mastí a roztoků
- Zbytky starých barev, obaly z plastů a plechovky od barev
- Zářivky, výbojky, televizory, rádia, pračky
- Všechny druhy baterií, akumulátorů a autobaterií včetně náplní
- Upotřebené motorové oleje v uzavřených nádobách
- Lednice
- Pneumatiky – osobní
- Tyto služby jsou pro občany zdarma !!!
Další informace poskytne váš obecní úřad nebo pracovníci ZKS
a.s. na telefonním čísle 377 983 588-9.
Neodkládejte odpady na stanovištích, vyčkejte prosím na
příjezd sběrných vozů.

Cestovní doklady pro osoby mladší 15 let
V souvislosti s blížícím se obdobím letních dovolených bylo pro lepší
informovanost občanů zpracováno sdělení o možnostech a pravidlech
vyřizování cestovních dokladů pro osoby mladší 15let. Tématem je
zejména postup při vyřizování cestovních pasů a informování o
možnosti cestovat do vybraných zemí na občanský průkaz, což platí
rovněž pro osoby 15 let.
Pro cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě
musí mít vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením
Evropské unie ke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním
dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem neznamená, že se jim kvůli
pořízení cestovního dokladu pro děti dovolená nějak zásadně
prodraží. Cestovní pas pro dítě stojí 100Kč a doba platnosti je 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích, které
byly dlouhodobě turistickými destinacemi, jako např. Egypt nebo
Turecko, se dá letos očekávat nárůst zájmu o cestování po Evropě, a
proto jistě potěší možnost cestovat po většině států Evropy pouze
s občanským průkazem. Na ten je nyní možné vycestovat do zemí
EU a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory,
Makedonie, Norska, Srbska, Švácarska a na Island. Cena za vydání
OP pro dítě do 15let je 50,-Kč a doba platnosti je 5let. Cestovní
doklady jsou hotové do 30 dnů

Národní házená
Oddíl národní házené zve všechny občany na domácí utkání.
So 4.6.
Ne 5.6.
So 18.6.
Ne 19.6.

16:00 muži – Litohlavy
10:00 ženy – Božkov
16:00 muži – Řevnice
10:30 muži – Čakovice

Knihovna
Nové přírůstky do knihovny
Michal Viewegh – Biomanželka
Autor v knize popisuje se svým typickým humorem moderní trend, a
také to, jak se „biománie“ může podepsat na partnerských vztazích.
Michal Viewegh - Biomanžel
Kniha volně navazuje na román Biomanželka.
E.M. Remarque - Na západní frontě klid
Kniha zakoupená na přání naší čtenářky. Klasický román, který patří
do povinné školní četby. Jednoznačně se jedná o nejlepší dílo tohoto
autora.
Jaroslav Žák – Konec starých časů – jedná se o román známého
humoristy, mj. autora knih ze školního prostředí Cesta do hlubin
študákovy duše, Študáci a kantoři (zfilmováno jako Škola základ
života).
Román Konec starých časů popisuje průběh jednoho revolučního dne
- 25. Února 1948 v malém městě Pepově Týnci aneb jak i
prokousnuté kalhoty komunistického funkcionáře mohou zásadně
ovlivnit běh dějin.
Jaroslav Žák – Na úsvitě nové doby – pokračování románu Konec
starých časů. Kromě legrace je kniha plná dobrodružných a
napínavých scén.
Pro J. Žáka je typický nejen humor, ale také kultivovaná a hravá
čeština.
Z povinné školní četby jsme zakoupili Staré pověsti české od A.
Jiráska.
Dále přišel nový soubor knih z klatovské knihovny. Kromě prózy a
cestopisné literatury je zde například kniha o historii heavymetalové
legendy Metallica. Možná to naláká i čtenáře a čtenářky mladší
generace, kteří knihovnu zatím příliš nevyužívají.

Ochotníci ve Vřeskovicích
V pátek 29.dubna se uskutečnilo divadelní představení hry Dlouhý,
Široký a Krátkozraký od autorů Zdeňka Svěráka a Ladislava
Smoljaka. Tato hra navázala na tradici divadelních představení ve
Vřeskovicích. Divadlo se zde v historii hrávalo a to s dost velkým
úspěchem. V poslední době pak probíhaly pouze estrádní vystoupení
a to zejména u příležitosti Setkání rodáků obce. Základ, a to chuť
pobavit spoluobčany je tu stále a tak ji bylo třeba využít. Hra
Dlouhý, Široký a Krátkozraký se pak stala po dlouhé době opět
samostatnou divadelní hrou. Podle ohlasu zhruba 170 lidí je vidět, že
divadlo ve Vřeskovicích nemusí mít jen svou minulost, ale má i svoji
budoucnost. Záleží na partě lidí a ochotě něco udělat pro pobavení
ostatních. Je třeba poděkovat nejen hercům, ale i lidem, kteří se na
přípravě podíleli. Hru Dlouhý, Široký a Krátkozraký bude možné
zhlédnout ještě jednou na podzim znovu v sále kulturního domu.
Další hra pak bude nastudována během zimních měsíců a doufejme,
že znovu pobaví velký počet diváků.

Cvičení dětí ve Vřeskováčku zase na podzim
V dubnu se naposledy sešly ke cvičení maminky s malými dětmi,
které využívaly každý čtvrtek dopoledne herny v kulturním domě.
Dle jejich ohlasů šlo o příjemně strávený čas, což je zásluha
především Verči Brožové, která se ujala předcvičování. Cvičení se
líbilo také zástupcům krajského úřadu, kteří přijeli v listopadu
zkontrolovat splnění podmínek dotace. Dobrý dojem se potvrdil
poskytnutím další dotace na projekt s názvem „Vřeskováček roste“.
Nyní se bude pořizovat několik sad malých židlí a stolů, které se
využijí k zamýšleným výtvarným dílnám. Dále bychom chtěli
zakoupit venkovní sportovní pomůcky, které může využít také nově
vznikající družstvo malých hasičů. Cvičení v herně bude pokračovat
opět na podzim, termín záleží na domluvě. Těšíme se na děti a jejich
doprovod, v případě zájmu pište na vreskovacek@centrum.cz.

Pozvánka na Den dětí do Biřkova
Obecní úřad v Biřkově zve všechny děti i dospělé na oslavu Dne dětí,
který se bude konat 11.6.2016 v Biřkově.

Den matek
V sobotu 7.5.2016 se konala v kulturním domě oslava Dne matek.
Akce se zúčastnilo 42 žen a přes 20 účinkujících. Děti nacvičily jako
každoročně bohatý program a vyrobily vlastnoručně dárky. Tentokrát
vyráběly šperky na krk smaltovací technikou. K tanci a poslechu
hrála skupina Lovci rytmů. Poděkování patří všem, kteří se podíleli
na přípravě celého odpoledne.

Pozvánka na oslavu Dne dětí, aneb začínají prázdniny –
pozor změna!!!!!
Kulturní komise při obecním úřadě ve Vřeskovicích zve všechny děti
i dospělé na oslavu Dne dětí, které se bude konat v sobotu 18.6.2016
od 15hod. Sraz účastníků bude před kulturním domem. Pro děti bude
připravena spousta soutěží a odměn. Odpoledne zakončíme
táborákem s opékáním buřtů. Důvodem přeložení Dne dětí je účast
našich nejmenších hasičů na okrskové hasičské soutěži, která se koná
28.5.2016 od 14hod v Nezdicích. Obecní zastupitelstvo přeje všem
dětem a jejich vedoucím Báře Bezděkové a Dušanu Pelíškovi hodně
úspěchu v premiérovém vystoupení. Přijďte povzbudit naše týmy.

Pozvánka na pouťovou zábavu
Obecní úřad ve Vřeskovicích pořádá v sobotu 25.6.2016 od 20hod
tradiční pouťovou zábavu. K tanci a poslechu zahraje taneční skupina
ToNic. Srdečně jste zváni.

Volejbalový turnaj
Komise kultury a sportu při OÚ ve Vřeskovicích s TJ Vřeskovice
pořádá tradiční turnaj ve volejbalu, který se bude konat v sobotu
16.7.2016 od 9hod. Přijďte se pobavit a podpořit místní družstva.
Občerstvení po celou dobu turnaje zajištěno.

Hasičská soutěž „O POHÁR STAROSTY OBCE“
SDH Vřeskovice vás zve na hasičskou soutěž „O pohár starosty
obce“, která se koná v sobotu 27.8.2016 od 13hod ve Vřeskovicích
na poustce. Občerstvení zajištěno.
Vydáno 24.5.2016
Andrea Faloutová

