V Ř E S K O V Á K
leden , únor 2019
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, začali jsme
nový rok a s tím souvisí i příprava
několika akcí, které bychom rádi
realizovali v nejbližším období. Z větších
akcí je to vybudování komunikace na
„Dědinkách“, oprava kulturního domu a
provedení průzkumného vrtu pitné vody.
Najít zdroj pitné vody pro obec a
následně realizovat i vodovod po obci by
se měl stát prioritou. V této souvislosti
vás žádám, pokud si necháváte vodu
dovážet vodárenskou společností, sdělte
toto na obecním úřadě. Obec by tak
mohla získat dotaci na průzkumný vrt.
Také pro nás bude důležitý váš zájem o
napojení vody z obecního zdroje do
vašich domácností.
starosta obce Jan Krotký

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

Pozvánka na 3. veřejné zasedání
Další veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat ve
středu 20.2.2019 od 18:30h v restauraci KD.

Parkování vozidel v obci
Rád bych upozornil všechny vlastníky motorových vozidel na
nevhodné parkování v obci. Jedná se hlavně o ulici pod hřištěm a
ulici směrem k obratišti. Šířka těchto ulic nezaručuje při zaparkování
průjezd větších vozidel. Tito řidiči svou neukázněností znemožňují
průjezd popelářského vozu a zkomplikovali i zimní údržbu.
V případě požáru pak i nemožnost průjezdu hasičských vozů. Obec
bude muset v těchto případech přistoupit k ráznějším opatřením.
V příloze najdete výňatek zákona o provozu na pozemních
komunikacích.

Pronájem sálu v kulturním domě
Z důvodu zvýšeného zájmu o pronájem sálu v KD rezervujte vždy sál
na obecním úřadě nebo u p. Jaroslava Drdy. Toto opatření je
z důvodu, že docházelo k duplicitním rezervacím.
Jan Krotký

Kominík v obci
Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě nebo na e-mailu:
obecniurad@vreskovice.cz. Termín bude upřesněn.

Objednávka sadbových brambor
Tak jako v minulých letech bude pí Hana Kašparová zajišťovat na
obecním úřadě objednávky sadbových brambor od Ing.Jarošíka.
Zájemci hlaste se na obecním úřadě nebo na tel.čísle 376 393 379 do
6.3.2019. V nabídce jsou tyto odrůdy:
Velmi rané: Anuschka, Bellarosa, Colette,
Rané: Belana, Marabel
Polorané: Antonia, Laura

Tříkrálová sbírka ve Vřeskovicích
I v letošním roce v obci probíhala tříkrálová sbírka. Ve Vřeskovicích
bylo vybráno celkem 9 541,-Kč. Koledníkům a všem co přispěli,
patří velké poděkování.

Silvestrovský turnaj ve stolním tenisu
V sobotu 29.12.2018 pořádala kulturní komise při OÚ tradiční turnaj
ve stolním tenisu. Turnaj proběhl s hojnou účastí. Zastoupeny byly
kategorie jak mužů a dětí, tak i po mnoha letech kategorie žen.
Turnaje se zúčastnilo 12 mužů, 4 děti a 2 ženy. Všem soutěžícím i
divákům děkujeme za účast.

Vřeskovická šlápota
Na Nový rok již tradičně vyrazila početná skupina občanů na
novoroční šlápotu. Trasa pro pěší vedla přes Vlčí jámu a pro ostatní
s kočárky po silnici do Roupova, kde nás čekalo před náročnou
cestou zpět do Vřeskovic občerstvení.

Extra band revival
První taneční zábavou v letošním roce byla zábava se skupinou Extra
band revival. Akci navštívilo přes 150 účastníků.

Poděkování výboru SDH
Výbor SDH Vřeskovice děkuje všem, kteří přispěli do tomboly při
hasičském bále věcnými dary nebo přispěli finanční částkou.

Pozvánka na valnou hromadu TJ Vřeskovice
Výbor TJ zve všechny členy na slavnostní valnou hromadu, která se
koná v sobotu 23.2.2019 od 18hod v sále KD.

Pozvánka na dětský maškarní karneval
Kulturní komise při OÚ Vřeskovice pořádá v sobotu 2.3.2019 od
14:00h tradiční dětský maškarní bál. K tanci a poslechu hraje skupina
„Asfalt“. Pro děti jsou připraveny soutěže a bohatá tombola. Srdečně
jste zváni.

Pozvánka na tradiční maškarní ŠIBŘINKY
TJ Vřeskovice pořádá v sobotu 2.3.2019 od 20:00h maškarní
„ŠIBŘINKY“. K tanci a poslechu hraje kapela SKALANKA.
Srdečně jste zváni.

Cestovatelská beseda „ Rok na Havajských ostrovech“
Ve středu 6.3.2019 od 18:30h proběhne v restauraci KD
cestovatelská beseda. Naše pozvání tentokrát přijal pan Petr Nazarov
a navštívíme Havajské ostrovy. Přijďte si poslechnout zajímavé
vyprávění s promítáním videí a fotografií.

Za obec čistější jako součást Ukliďme Česko 2019
Blíží se pravidelný úklid, který pod názvem Za obec čistější, probíhá
tradičně v dubnu. Letos se sejdeme v sobotu 6. dubna ve 14:00h
před kulturním domem. Za rok se opět kolem silnic v
katastru objevilo něco PET lahví, papírů, kelímků, obalů. Z velké
části jde určitě o odpad od nemístních obyvatel, ale ti už si pro něj
nepřijedou. I letos jsme se přihlásili do celostátní organizované akce
Ukliďme Česko.
Organizátoři, spolek Ukliďme Česko z.s., slibují zaslání
propagačního balíčku, třeba nějaký přijde, jisté však je opékání buřtů
na závěr celého úklidu, které zajistí obecní úřad.

Pozvánka na cestovatelskou besedu „ GRUZIE“
V měsíci dubnu proběhne v restauraci KD další cestovatelská beseda.
Pozvání přijal pan Aleš Biskup, který v loňském roce procestoval
Gruzii a Kavkaz. Termín bude upřesněn. Srdečně jste zváni.

Pozvánka na oslavu svátku Dne Matek
Letošní oslava svátku Dne matek se bude konat v sobotu 11.5.2019
od 16:00h v sále KD ve Vřeskovicích. Po první hodině, která je
věnována všem ženám, jsou zváni také muži. K tanci a poslechu bude
hrát skupina Asfalt.
Andrea Faloutová
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