V Ř E S K O V Á K
Únor 2014
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, děkuji všem,
kteří se již připojili na splaškovou
kanalizaci a může tak probíhat zkušební
provoz. Počasí zatím přeje, tak žádám i
ostatní, aby se připojili co nejdříve.
Budovy kulturního domu a Kampeličky
budou připojeny v dubnu, jelikož v KD
nejsou plánovány žádné akce.
S blížícím se jarem bych chtěl
připomenout občanům, aby svůj odpad
likvidovali dle platného zákona a
především předcházeli jeho vzniku.
Apeluji na občany, především seniory,
aby neuzavírali smlouvy s prodejci, kteří
obcházejí jednotlivé domy. Hlavně
nepouštějte
nikoho
do
domu.
Zastupitelstvo rozhodlo a připravuje
vyhlášku, která by tento podomní prodej
zakazovala.
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

Kanalizace
Do splaškové kanalizace v žádném případě nesmí být vypuštěny
kaly ze septiků nebo odpadních jímek (žump).
Tyto kaly by pozabíjely bakterie, které jsou využívány v centrální
ČOV

Výhled plánovaných akcí
Z důvodu možnosti čerpání dotací v dalších letech je nutno sestavit
výhled plánovaných akcí (Integrovanou strategii území) do roku
2020. Pouze na akce zahrnuté v této strategii budou dotace
poskytovány. Pokud má někdo nějaký nápad, na který by se mohly
žádat dotace, pošlete ho prosím na obecní úřad.
Zde jsou zatím zahrnuté akce: vybudování místních komunikací
v nové zástavbě a oprava stávajících komunikací, vybudování
chodníků v obci, obnova a údržba zeleně, vybudování vodovodu,
výkup pozemků pro stavební parcely, včetně vybudování
inženýrských sítí, oprava cesty k lesu směr Ježovy, pečovatelský dům
pro seniory, rekonstrukce obecních budov, rekonstrukce veřejného
osvětlení, rekonstrukce obecního rozhlasu, dětské hřiště.

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Srdečně zveme všechny občany na další veřejné zasedání, které se
uskuteční v pondělí 24. března 2014 od 19. hod v kulturním domě
ve Vřeskovicích.

Kominík v obci
V pátek 28.2. a v sobotu 1.3. přijede do obce kominík, kdo má zájem
o vyčištění a revize komínů, ať to nahlásí na tel.: 723 776 197

Tříkrálová sbírka
V lednu se v obci uskutečnila Tříkrálová sbírka. Vybralo se celkem
6810,- Kč, tímto děkujeme všem, kteří přispěli.

Poděkování SDH
Sdružení dobrovolných hasičů Vřeskovice děkuje všem, kteří přispěli
do soutěže o ceny na Hasičský bál.

Valná hromada TJ
Výbor TJ zve všechny členy na valnou hromadu, která se koná v
sobotu 15.3.2014 od 16.00 hod. ve Sportcentru Vřeskovice.

Dětský maškarní bál
Srdečně zveme všechny děti a rodiče na tradiční dětský maškarní bál,
který se uskuteční v sobotu 1.března 2014 od 14.hod v kulturním
domě ve Vřeskovicích. Jako v minulých letech se můžete těšit na
kapelu Asfalt, soutěž o ceny a mnoho zábavy pro děti.

Tradiční šibřinky
TJ Vřeskovice vás srdečně zve do sálu kulturního domu ve
Vřeskovicích na Tradiční šibřinky, 1.3.2014 od 20.hod. K tanci a
poslechu zahraje skupina p. Žákovce. Vstup 100,- Kč (masky 50,Kč), připravena bude i bohatá soutěž o ceny a po půlnoci je zajištěn
odvoz zdarma.

Iron maiden revival
V pátek 21.3.2014 se v kulturním domě uskuteční taneční zábava
skupiny Iron maiden revival. Zváni jsou všichni příznivci rockové
hudby.

Divadlo „Proutník pod pantoflem“ a „Moje šílená tchýně“
Letošní jaro bude ve Vřeskovicích ve znamení ochotnického divadla.
První představení „Proutník pod pantoflem“ v podání ochotnického
spolku Kbel se uskuteční v sobotu 29.3.2014 od 18.hod .
Měsíc na to ,v sobotu 26.4. v 19.hod, přijede do Vřeskovic
ochotnický spolek Buřina z Příchovic (na konci roku 2012 u nás
sehráli představení „Jak oženit pana lékárníka“) se svým novým
představením „Moje šílená tchýně“. Premiéra tohoto představení byla
v Příchovicích beznadějně vyprodaná a zúčastnilo se jí 300 lidí, takže
se máme na co těšit! Obě představení jsou veselohry, přijďte se
s námi zasmát!
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