V Ř E S K O V Á K
duben 2013
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, v současné době
byly zpracovány všeobecné technické a
obchodní podmínky pro odvádění
odpadních vod obce Vřeskovice. Nyní
budou předloženy zastupitelstvu, které je
bude připomínkovat případně doplňovat
a konečnou verzi pak je musí schválit.
Dne 5.4. jsme obdrželi první finance
od SZIF jako částečné plnění přislíbené
dotace ( 4.597.364,-Kč ze zdrojů EU a
1.532.455,-Kč ze státních zdrojů).
V současné době jsou vyfakturované
práce za 11.399.758,-Kč.
Připomínám
možnost
objednání
kanalizačních šachet na OÚ, zatím je
objednáno 16 ks. Šachty budou
přivezeny do obce.
starosta obce Václav Matoušek

Úřední hodiny na obecním úřadě
Pondělí :
Úterý :
Středa :
Čtvrtek :
Pátek :

13,00 – 19,00
8,00 – 14,00
8,00 – 12,00
8,00 – 14,00
8,00 – 13,00

16,00 – 19,00

Telefon a fax: 376 393 379
e-mail: obecniurad@vreskovice.cz
http: www.vreskovice.cz

Beseda Tajemný Island
V úterý 23.4.2013 se v KD uskutečnila přednáška dvou mladých
cestovatelů o cestě na Island. Tato beseda se velmi vydařila, nadšeni
byli jak posluchači, tak i přednášející. Na podzim proto chystáme
další cestovatelskou besedu, na kterou se už moc těšíme!

Dobové fotografie
Obecní zastupitelstvo se rozhodlo, že na podzim uspořádá oslavu
ke 40. výročí otevření kulturního domu ve Vřeskovicích. Prosíme
všechny, kteří mají vhodné fotografie ze stavby kulturáku nebo
fotografie obce z tohoto období (mohou to být i fotografie z jiných
akcí v obci – výstavba nádrže na návsi, konzumu, šaten na hřišti,
VÚZ aj., budou uloženy jako foto kronika), zda by fotografie přinesli
k ofocení na obecní úřad (fotografie si odnesete hned zpátky).
Z fotografií pak bude vytvořena prezentace na oslavu. Děkujeme!

U hřiště byl nalezen klíč
Oznamujeme, že u hřiště u fary byl nalezen klíč s přívěskem.
K vyzvednutí je na OÚ.

Svátek sv. Floriána
V pátek 3.května 2013 od 17. hod. 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!

Iron Maiden revival
V pátek 10.5.2013 se v KD uskuteční taneční zábava skupiny Iron
Maiden revival. Srdečně zveme všechny příznivce rockové hudby.

Den matek
Kulturní komise zve všechny maminky i babičky na oslavu dne
matek. Ta se uskuteční v sobotu 18.5.2013 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!

Pálení dřevního odpadu
V neděli 26. května 2013 proběhne pálení dřevního odpadu v „akátí“
ve spolupráci s SDH. Občané mohou do tohoto data dřevní odpad do
akátí vozit.

Sběr nebezpečného odpadu
Sběr velkoobjemových a nebezpečných odpadů proběhne dne
1.června 2013. Přijímány budou následující druhy odpadů :léky
všeho druhu včetně mastí a roztoků; zbytky starých barev, obaly z
plastů a plechovky od barev; zářivky, výbojky, televizory, rádia,
pračky; všechny druhy baterií, akumulátorů a autobaterií včetně
náplní; upotřebené motorové oleje v uzavřených nádobách; lednice,;
pneumatiky – osobní.

Dětský den
Kulturní komise při OÚ ve Vřeskovicích spolu s myslivci Vřeskovice
zvou všechny děti na Dětský den, který se uskuteční v neděli
2. června, sraz bude v 15. hod. před KD. Pro děti bude připraveno
mnoho soutěží, úkolů a nakonec táborák s opékáním špekáčků.

Zápasy v národní házené na hřišti TJ ve Vřeskovicích
5.5.2013,9.15
5.5.2013, 10.45
18.5.2013, 16.00
19.5.2013, 9.15
19.5.2013, 10.45
26.5.2013, 10.45
26.5.2013, 14.00
2.6.2013, 9.15

muži B
muži A
muži A
muži B
muži A
muži A
dorostenky
muži B

V – Všenice B
V - Raspenava
V - Osek
V - Hromnice
V - Litohlavy
V - Most
V – Tymákov A
V – Ejpovice C

Převzato z Farníčku č.4/13
Den matek

v neděli 12. května ve 12:00 hod bude sloužena bohoslužba za
všechny matky z naší farnosti ve Vřeskovicích. Srdečně Vás zvu.

Poutní bohoslužba
Vřeskovicích

v kostele

sv.

Jana

Křtitele

ve

se bude sloužit v neděli 23. června v 10:30 hod. Po bohoslužbě bude
následovat pohoštění pro všechny poutníky. Srdečně zvu všechny
farníky.
Vydáno dne 29.4.2013

