V Ř E S K O V Á K
leden 2017
Úvodní slovo
Vážení
spoluobčané,
obecní
zastupitelstvo má před sebou poslední
celý rok svého působení, věřím, že se
nám podaří udělat akce, které jsou
naplánované
(komunikace
„na
Dědinkách“, výměna oken v KD a
aktivní práce na novém územním plánu).
V letošním roce už má naše JSDHO
dva výjezdy k požárům (Otěšice a
Měčín), mé poděkování patří všem, kteří
jsou ochotni se tohoto účastnit.
Letošní zima přeje zimním sportům,
tak mě trochu mrzí, že se neudržuje led
na rybníku, bohužel ochotných lidí na
dobrovolnou práci ubývá, tak je potřeba
si vážit každého, kdo pomůže.
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

Bioodpady
Od loňského roku začala obcím povinnost umožnit občanům
likvidaci biologického odpadu, na tuto skutečnost jsme reagovali
přistavení dvou velkoobjemových kontejnerů. Tyto se začaly velmi
rychle plnit. Po prvních odvozech jsem odhadoval likvidaci na cca.
60.000,- Kč, naštěstí počáteční četnost odvozů nevydržela po celý
rok a skutečné náklady za rok 2016 byly 33.236,- Kč.
Nadále prosím občany, aby tyto kontejnery využívali a nezakládali
černé skládky.

Soutěž o nejkrásněji vánočně vyzdobený dům –
vyhodnocení
6. ledna bylo ukončeno hlasování o nejkrásněji vyzdobený dům či
okno.
Zde jsou výsledky:
1. místo ……..Hodan Josef…..5hlasů
2. místo…….. Hodan Lukáš….4hlasy
3. místo…….. Marešová Monika…3hlasy
4. místo……..Burianovi…………..2hlasy
Soutěžící, kteří se umístili na prvních třech místech, budou
odměněni na příštím veřejném zasedání OZ poukázkou do
zahradnictví Papež Dolany. Gratulujeme.

Tříkrálová sbírka ve Vřeskovicích
V sobotu 7.ledna 2017 se ve Vřeskovicích uskutečnila již tradiční
Tříkrálová sbírka. I přes velký mráz se dětem podařilo obejít celou
vesnici a vybrat 6708,-Kč. Všem, kdo přispěli, mnohokrát děkujeme.
Poděkování patří dětem a manželům Kadlecovým, kteří s dětmi vše
absolvovali.

Turnaj ve stolním tenisu – výsledky
Letošního turnaje ve stolním tenisu se zúčastnilo celkem 7 mužů a 3
děti
Kategorie muži:
1.místo …….Jan Kovářík - Švihov
2.místo……..Vladimír Kadlec – Vřeskovice
3.místo……..Koloros st. – Horažďovice
Kategorie děti
1. místo….Matyáš Petrovický
2. místo…. Pavel Krýsman ( vnuk od Galuškových) - Vřeskovice
3. místo…. Veronika Krýsmanová / vnučka Galuškových/ Vřeskovice
Všem děkujeme za účast a těšíme se na další ročník.

Pozvánka na myslivecký bál
Myslivecké sdružení zve všechny občany na myslivecký bál, který se
koná 18.2.2017 od 20:00 h v sále KD ve Vřeskovicích. K tanci a
poslechu hraje kapela „SKALANKA“

Pozvánka na dětský maškarní bál
Kulturní komise při OÚ Vřeskovice pořádá dne 4.3. 2017 od 14:00 h
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 4.3.2017 od 20:00 h maškarní
„ŠIBŘINKY“. K tanci a poslechu hraje kapela „SKALANKA“.
Srdečně jste zváni.

Premiéra divadelní hry „ ZÁSKOK“
Kulturní komise při OÚ ve Vřeskovicích vás zve na premiéru
divadelní hry „ Záskok“, kterou zahrají vřeskovičtí ochotníci
7.4.2017 od 18:30 hod v sále kulturního domu ve Vřeskovicích.
Srdečně jste zváni.
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