V Ř E S K O V Á K
květen 2011
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, jaro je v plném
proudu a s ním souvisí úklid a práce
v okolí vašich domovů. Chtěl bych požádat vás, kteří máte dost fyzických sil, aby
jste udržovali i své okolí. Zároveň chci
poděkovat všem, kteří toto berou jako
samozřejmost. Obci zbývá i tak dost
prostor, které ještě musí udržovat a tím
vydávat finanční prostředky nás všech.
Po jaře nás čeká léto a s tím souvisí
stěhování
nájemce
restaurace
z kulturního domu do restaurace Na
sauně (od června). Věřím, že bude letos
příznivé počasí a podaří se nám udržet
vodu na koupaní, tak jako v loňském
roce. Koupání, nanuky a posezení na
terase u hospody je vždy velice příjemné
spojení.
starosta obce Václav Matoušek

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

Oslava devadesátýchdruhých narozenin
Dne 7.5.2011 se doţila nádherných devadesátidvou let naše nejstarší
občanka paní Anna Křenová. Obecní úřad a jistě i všichni občané ji
přejí do dalších let především mnoho zdraví.

Na snímku blahořejí jubilantce starosta obce Václav Matoušek a místostarostka Andrea Faloutová.

Oslava osmdesátých narozenin
Dne 17.5.2011 se doţila nádherných osmdesáti let naše občanka paní
Miloslava Mikulášová. Obecní úřad a jistě i všichni občané ji přejí do
dalších let především mnoho zdraví.

Na snímku blahořeje jubilantce starosta obce Václav Matoušek.

Průvodce sociálními a doprovodnými sluţbami na Klatovsku
Součástí květnového čísla je i aktualizované vydání „Průvodce sociálními a doprovodnými sluţbami na Klatovsku“.
Centrum protidrogové prevence a terapie o.p.s. nabízí terénní program a sluţby pro uţivatele drog a jejich blízké na tel. 724969028
nebo na www.cppt.cz. V provozní době po-pá 10 – 18 hod.

Oslava Dne matek
V sobotu 7.5.2011 se uskutečnila oslava dne matek. Této oslavy se
zúčastnilo kolem 50 ţen. Pro naše ţeny si připravily děti krásný program. Tímto chceme poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě
programu.

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
Svoz nebezpečných sloţek odpadu se uskuteční v sobotu 28.5.2011.
Vozy budou přistaveny ke kulturnímu domu v 9,40 – 10,10 hodin.
Podrobné informace najdete ve vývěsní skřínce u prodejny ZKD.
Zároveň bude přistaven kontejner na velkoobjemový odpad.

Evropský festival duchovní
BAYERISCHERWALD“

hudby

„ŠUMAVA-

Jubilejní XV.ročník Evropského festivalu duchovní hudby „ŠumavaBayerischerWald“, nesoutěţní setkání pěveckých sborů, instrumentálních souborů a přátel sborového zpěvu, proběhne v tomto roce ve dnech
13. května až 5. června. V posledních letech se kaţdoročně zvyšuje počet
lokalit a posluchačů, které myšlenka tohoto projektu oslovuje. Je tomu tak i
letos. A tak se objevují na festivalové mapě na bavorské straně vedle uţ
známých lokalit jako Zwiesel, Regen, Böbrach a Bodenmais také Arnbruck,
Plattling, Traitsching-Wilting a Kollnburg. Celkem se v rámci 41 koncertních a liturgických vystoupení představí 27 pěveckých sborů a instrumentálních těles. Letos tato setkávání proběhnou ve 26 lokalitách na obou stranách hranice, ale i v Praze, Plzni a Boru u Tachova.Mottem celého projektu
zůstává snaha o vzájemná setkávání lidí na obou stranách naší státní hranice při provozování hudby, která rozezvučí staré i novější kostely a vdechne
těmto prostorám opět atmosféru, která jim po dlouhá léta náleţela. Festival
vrcholí společným setkáním jednotlivých sborů ve dnech 3. – 5. června
2011. Závěrečný slavnostní koncert v kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie a sv. Ignáce v Klatovech v sobotu 4. června 2011 bude uspořádán
k oslavě půlkulatého festivalového výročí. Spojené česko-německé festivalové těleso zde provede díla českých i německých skladatelů konce 18. a
19. století. Kromě světoznámého Te Deum Antonína Dvořáka (1841-1904),
op. 103 zde zazní sborové skladby jeho německého současníka Antona
Brucknera a jiných autorů. Koncert přinese také dvě obnovené premiéry.
jeţ jsou svázány s místem konání festivalu. Bude zde provedeno dvousborové Te Deum německého skladatele Justina Heinricha Knechta (17521817) z roku 1801, jejţ autor věnoval rakouskému císaři Františku II. Tato
skladba byla počátkem 19. století provozována také v Klatovech. Provedením Ţalmu 47 Josefa Kličky (1855-1937) pro smíšený sbor a symfonický
orchestr z roku 1892 uctí festival také tohoto významného klatovského
rodáka.

V pátek 3. června se uskuteční jeden z koncertů v Kostele sv. Jana Křtitele ve Vřeskovicích. Začátek koncertu je v 16 hod.,
vstupné je dobrovolné. Představí se nám dva soubory: Vox imperfecta, Plzeň a Fojtův komorní sbor, Roudnice n/L
Srdečně zveme všechny občany!

Pozvánka na Den dětí
Zveme všechny děti i jejich rodiče na oslavu Dne dětí, která se uskuteční v neděli 5.6.2011 od 14. hodin. Pro děti budou připraveny soutěţe a občerstvení a v případě příznivého počasí nezapomeňte i na
plavky.

Rozpis zápasů národní házené na měsíc červen
3.6.2011 pá 17,30

st. ţáci

Vřeskovice – Plzeň Újezd

5.6.2011 ne 9,15

muţi B

Vřeskovice – Kyšice B

5.6.2011 ne 14,00

st. ţačky

Vřeskovice – Plzeň Újezd

12.6.2011 ne 10,45 muţi A

Vřeskovice – Ejpovice B

Pozvánka na pouťouvou zábavu
OÚ ve Vřeskovicích zve všechny občany na pouťovou zábavu, která
se uskuteční dne 25.6.2011 v sále KD. K tanci a poslechu hraje stejně
jako v loňském roce osvědčená kapela Spirála.

Pozvánka na přednášku
ČZS ve Vřeskovicích zve všechny občany na přednášku pana Karla
Ihy, která se koná v pondělí 27.6.2011 od 18. hodin v Restauraci Na
sauně

Vydáno dne 25.5.2011

