V Ř E S K O V Á K
leden 2012
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, začal další rok,
ve kterém se pokusíme o získání peněz
z dotačních fondů jak evropských, tak i
z Plzeňského kraje. O tom zásadním na
kanalizaci už padlo mnoho slov. S přispěním krajských peněz bychom chtěli
zrekonstruovat budovu kampeličky.
V samém závěru loňského roku jsme
byli nuceni investovat do veřejného
osvětlení směrem k Roupovu, jelikož zde
bylo odstraněno vzdušné vedení rozvodů
a odstraněny sloupy. I v letošním roce
počítá ČEZ s další částí převodu kabelů
do země, projekty jsou již připraveny.
Ve spodní části Na Dědinkách bude
realizováno veř. osvětlení, kabely jsou
již několik let nataženy, chybí osadit
sloupy a svítidla.
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

Vybírání poplatků
V pondělí 23.1.2012 od 16. hod se na OÚ ve Vřeskovicích budou
prodávat známky na odvoz komunálního odpadu a vybírat poplatky
ze psů.
Ceny známek za jednu popelnici
1 x týdně
1950,-Kč
kombinovaný
1650,-Kč
1 x 14 dní
1300,-Kč
1 x měsíčně
750,- Kč
jednorázový
90,-Kč
Samostatně žijící občané důchodového věku a matky samoživitelky
(mající ve vlastní péči alespoň jedno dítě mladší patnácti let) mohou
uplatnit slevu 500,-Kč.
Poplatky ze psů
za prvního
50,-Kč
za každého dalšího
100,-Kč

Zápis do 1.ročníku Základní školy Švihov
Zápis do 1. ročníku ZŠ a MŠ Švihov se bude konat ve čtvrtek
2. února 2012 od 12,45 do 14 hodin, od 13,45 do 15 hodin a od 14,45
do 14 hodin (tj. ve třech skupinách). Zahájení zápisu pro skupinu
proběhne ve III.A třídě ZŠ Švihov (přízemí vlevo). Rodiče, přicházející s dítětem k zápisu, přinesou vyplněný Dotazník pro rodiče žáka 1.
Ročníku ZŠ, který obdrží od ředitelky (vedoucí mateřské školy nebo
v ředitelně ZŚ), dále rodný list dítěte a vlastní občanský průkaz.

ČZS ZO Vřeskovice
Zahrádkáři
ZO Vřeskovice pořádají v pondělí 30.ledna 2012
od 18:00 hodin výroční členskou schůzi v restauraci v kulturním domě ve Vřeskovicích.
Od 17:45 se budou vybírat členské příspěvky na rok 2012 a objednávat sadbové brambory .
Srdečně zveme všechny členy.

KULTURA V OBCI
Vřeskovická šlápota
První den roku 2012 se uskutečnila tradiční Vřeskovická šlápota.
Akce se vydařila a na novoroční pochod s námi vyrazilo asi 25 občanů, kteří se na závěr občerstvili v Roupově.

Turnaj ve stolním tenise
V neděli 15.1.2012 se uskutečnil Turnaj ve stolním tenise, který se
letos setkal s velkou účastí. V kategorii muži nastoupilo od 9. hod 14
soupeřů, kteří bojovali o nejlepší umístění až do 12. hod. První místo
obsadil domácí Vladimír Kadlec, na druhém místě se umístil Radek
Kramer a na třetí místo dosáhl opět domácí Roman Štengl.
V kategorii žen nastoupilo 5 odvážných žen, na prvním místě se
umístila Hanina Kadlecová, druhá byla Martina Petrovická a třetí
Andrea Faloutová. Tímto všem ještě jednou blahopřejeme a zvláštní
ocenění patří zejména Mirkovi Beštovi (14), který nastoupil za muže
a úspěšně zde bojoval; a Hanině Kadlecové (15), která vyhrála zmiňovanou kategorii žen!

Extra Band
Provozovatel restaurace ve Vřeskovicích zve všechny příznivce rocku na taneční zábavu skupiny Extra Band revival, která se uskuteční
v pátek 27.1.2012 od 21.hod.

Hasičský bál
Sdružení dobrovolných hasičů Vřeskovice srdečně zve všechny občany na tradiční Hasičský bál. Ten se bude konat v pátek 10.2.2012
od 20.hod. K tanci a poslechu zahraje skupina Skalanka a bude připravena bohatá tombola.

Muzikál My fair lady
Kulturní komise při OÚ ve Vřeskovicích nabízí možnost zájezdu na
muzikál My fair lady do Divadla Na Fidlovačce v Praze. Zájezd pořádá cestovní kancelář Přeštice tour. Představení se uskuteční
v sobotu 31.3.2012 od 15. hod, odjezd je plánován v půl jedné z Přeštic. Celková cena (doprava+vstupné) je 759,-Kč.
Nejdokonalejší muzikál všech dob! Tak bývá nazývána slavná My Fair Lady, kterou poprvé ve své historii uvádí Divadlo Na Fidlovačce. Proslulý americký muzikál
A. J. Lernera a F. Loewa, který vznikl na motivy známé divadelní hry G. B. Shawa
Pygmalion, měl premiéru na Broadwayi v roce 1956, ale od té doby jakoby nikdy
nezestárnul.
Když se samolibému a zapřísáhle staromládeneckému profesoru lingvistiky
Henrymu Higginsovi připlete do cesty umolousaná květinářka Líza Doolittleová,
ani jeden z nich ještě netuší, co všechno se může stát. A při tom na počátku stála
nevinná sázka s plukovníkem Pickeringem. Dokáže Higgins proměnit prostořekou
Lízu v sebevědomou mladou dámu, nebo se naopak Líze povede sarkastického
Higginse proměnit v muže se srdcem na pravém místě?
V režii Juraje Deáka se divákům představí Tereza Bebarová a Barbora Mošnová v
roli Lízy Doolitlleové, v roli profesora Henry Higginse Tomáš Töpfer, Otakar
Brousek ml. jako plukovník Pickering a v roli Alfreda Doolitlea alternují Václav
Svoboda a Miroslav Hanuš. Jako mimořádný host v roli Madamme Higginsové
vystoupí paní Libuše Švormová.

Prosíme případné zájemce, aby se přihlásili na OÚ do 25.1.2012
Vydáno dne 18.1.2012

