V Ř E S K O V Á K
duben 2016
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, v
jarních
měsících probíhá příprava nádrže na
letní koupání, tímto bych chtěl poděkovat
všem (sedmi) brigádníkům, kteří se na
tomto podíleli.
Povinnost
obce
na
likvidaci
biologického odpadu je v plném proudu
a kontejnery se plní. Prosím ukládat
odpady v co nejmenším rozměru,
odhaduji, že letos obec za tuto novou
povinnost zaplatí cca. 60.000,- Kč.
Na dotazy některých z vás oznamuji,
že datum pouti ve Vřeskovicích je 26.6.
Chtěl bych požádat občany, kterým se
něco ztratí, aby kontaktovali policii ČR,
pokud si toto nechají pro sebe, tak
zloději budou bez ostychu krást dále.
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

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu bude v naší obci
probíhat 11.6.2016. Podrobnosti budou ještě upřesněny v květnovém
čísle Vřeskováka.

Dřevní odpad na skládce směr Lhovice NELZE
Od letošního roku již není možné ukládat dřevní odpad na místo
bývalé skládky u Lhovic. Veškerý dřevní odpad do průměru 3cm,
prosím, ukládejte do kontejnerů na bioodpad, které jsou umístěny u
kaštanu a druhý bude umístěn u čistírny odpadních vod.

Ukliďme Česko
Naše obec se i v letošním roce připojila k celorepublikové
dobrovolnické akci „Ukliďme Česko“. Úklidu se zúčastnilo celkem
15 dobrovolníků, za což jim patří velké poděkování.

Uzavírka přejezdu v Borovech
V termínu od 10.5.2016 od 8:00 hodin do 11.5.2016 do 18:00 hodin
bude zcela uzavřen železniční přejezd v Borovech. Objízdná trasa je:
Borovy – Červené Poříčí – Švihov – Lhovice – Vřeskovice, nebo
obráceně.

Kůrovec
V souvislosti s očekávanou gradací výskytů kůrovců v lesních
porostech v letošním roce vydalo Ministerstvo zemědělství
informační leták, poskytující stručné informace o těchto škůdcích a
zásadách ochrany lesních porostů proti nim. Letáky jsou určeny
primárně drobným vlastníkům lesa. V Plzeňském kraji je téměř
20 000 vlastníků lesa, přičemž 14 500 vlastní les o výměře do 1 ha.
Přístup vlastníků bude pro ovlivnění stavu kůrovců v lesích
rozhodující.
Kontaktními pracovníky státní správy lesů, ODD ZL, OŽP jsou:
Ing. Martin Bůžek
e-mail: martin.buzek@plzensky-kraj.cz tel.:
+420 377 195 327
Ing. Radek Vojtíšek e-mail: radek.vojtisek@lzensky-kraj.cz tel.:
+420 377 195 391

Internationale Rallye Wiesbaden 2016
Trať rallye je vedena po komunikacích za veřejného silničního
provozu, není vyžadována jejich uzavírka a komunikace nepodléhají
zvláštnímu užívání.
Dodržování platných dopravních předpisů a příslušných vyhlášek
v České republice bude kontrolováno pořadateli a Policií ČR.
Organizátorem průjezdu vozidel účastníků rallye v České republice
je Pošumavský auto moto klub v AČR Klatovy, který jako
spoluorganizátor rallye spolupracuje i s WAC Wiesbaden při
pořádání již několik ročníků rallye.. PAMK organizuje pořadatelské
zajištění kontrolních bodů na trati rallye a technický servis na území
ČR. Posádkám je stanovena ve speciálních zkouškách jízdní doba
s povinností jejího dodržování s přesností na 1 sec.
Tato stanovená průměrná jízdní doba nepřekračuje 48 km/hod.
Vřeskovicemi by měla vozidla projíždět v pátek 29.4. mezi 10:30 až
11:30. Start bude před Roupovem, Roupov, Vřeskovice, Biřkov,
Bolkov, Otěšice, Roupov, Vřeskovice, Biřkov, Zderaz, Kámen –
mimo, Křenice, cíl ve Zderazu. V této době při pohybu na veřejných
komunikacích dbejte zvýšené opatrnosti.

Národní házená
Oddíl národní házené zve všechny občany na domácí utkání.
So 23.4. 14:00 ženy – Chudenice
Ne 1.5. 10:00 ženy – Blovice B
13:00 muži - Záluží
Pá 20.5. 17:00 žáci – Všenice
Ne 22.5. 10:00 ženy – Stupno
13:00 muži Všenice
So 4.6. 16:00 muži – Litohlavy
Ne 5.6. 10:00 ženy – Božkov
Družstvo muži B ukončilo činnost z důvodu malého počtu hráčů.

Divadelní představení místních ochotníků

Dne 29.4.2016 od 18:30hod se v kulturním domě ve Vřeskovicích
uskuteční premiéra hry "Dlouhý, široký a krátkozraký", která
pochází z dílny veleznámého divadla Járy Cimrmana. Místní
ochotníci mají přislíbeno, že na premiéru dorazí i zakladatel tohoto
známého divadla pan Svěrák. Nezbývá než Vás pozvat na onu
premiéru, při které se určitě nebudete nudit. Vstupné dobrovolné.

Oslavy svátku sv. Floriána
V pátek 6.5. 2016 od 17:30hod se u hasičské zbrojnice uskuteční
oslava svátku sv. Floriána, patrona všech hasičů. Jako tradičně bude
pro děti připraveno občerstvení a budou se moci seznámit s hasičskou
technikou i projet v hasičském autě. SDH Vřeskovice srdečně zve
všechny děti i rodiče!

Pozvánka na oslavu svátku Dne matek
Kulturní komise při OÚ ve Vřeskovicích zve všechny maminky i
babičky na oslavu svátku Dne matek. Ta se uskuteční v sobotu
7.5.2016 od 16. hod v kulturním domě. Pro maminky si připravují
kulturní program děti, připraveno bude občerstvení i tanec. K tanci a
poslechu budou hrát Lovci rytmů. Od 17. hod jsou zváni i muži!

Pozvánka na oslavu Dne dětí
Kulturní komise při obecním úřadě ve Vřeskovicích zve všechny děti
i dospělé na oslavu Dne dětí, které se bude konat v sobotu 28.5.2016
od 15hod. Sraz účastníků bude před kulturním domem. Pro děti bude
připraveno spoustu soutěží a odměn. Odpoledne zakončíme
táborákem s opékáním buřtů.

I v Břeskovicích / Vřeskovicích/ se vařilo pivo
12.4.2016 se uskutečnila v restauraci v KD beseda s historikem
Honzou Jirákem, kde se všichni zúčastnění dozvěděli spoustu
zajímavých informací z historie pivovarnictví jak na Klatovsku, tak i
ve Vřeskovicích. Zároveň p. Jirák zve všechny občany na den
otevřených dveří v Muzeu šumavského pivovarnictví na tvrzi
v Dešenicích, který se koná v sobotu 18.6.2016. Po celou dobu akce
bude probíhat ochutnávka piv z malých šumavských pivovarů.

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.

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. Čas bude upřesněn
v příštím čísle Vřeskováka
Vydáno 24.4.2016
Andrea Faloutová

