V Ř E S K O V Á K
duben 2011
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, přiblížil se čas
pálení čarodejnic a s ním spojené stavění a ,,hlídání“ májky. Bohužel
v posledních letech se tato akce stala
v naší obci nocí vandalů. Psaní vtipných,
ne vulgárních,nápisů k této tradici asi
patří. Přinášení nezajištěných věcí
k májce bylo také součástí tradic, pohazování po vsi nikoliv. Ale je třeba mít na
paměti, že se nesmí poškozovat cizí majetek. Jsme malá obec a tak asi každý ví,
kdo v kterém domě bydlí, je potřeba
vypustit domy chalupářů a hlavně starších lidí.
Věřím, že se ve Vřeskovicích 1.5.2011
probudíme do klidného rána.
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

Oslava 90.narozenin paní Roudné
Dne 10.4.2011 se doţila 90-ti let dlouholetá předsedkyně ZO ČZS ve
Vřeskovicích a předsedkyně Červeného kříţe ve Vřeskovicích paní
Josefa Roudná. Za obecní úřad blahopřáli starosta obce p. Václav
Matoušek a předsedkyně kulturní komise pí Andrea Faloutová. Za
ČZS přišli poblahopřát p. ing.Jan Hinterholzinger, CSc.- předseda
Republikové rady ČZS, p. ing.Josef Novotný – předseda územního
sdruţení ČZS Klatovy, p. ing.Jan Kovařík – předseda ZO ČZS Přeštice, p.Karel Iha – ZO ČZS Domaţlice, p.Václav Volák – ZO ČZS
Dolany. Paní Roudné k tomuto významnému ţivotnímu jubileu byla
předána přímo z rukou předsedy republikové rady ČZS p. ing. Jana
Hinterholzingera stříbrná medaile Za zásluhy o Český zahrádkářský
svaz. Obecní úřad i všichni občané jí přejí do dalších let vše nejlepší
a hlavně hodně zdraví.

Poděkování za pomoc při čištění nádrţe
Obecní zastupitelstvo děkuje všem občanům, kteří se podíleli na čištění nádrţe. Doufáme, ţe i v letošním roce bude hojně navštěvována.

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Další, v pořadí čtvrté veřejné zasedání obecního zastupitelstva se
uskuteční v úterý 3.5.2011 v 19.30 v restauraci KD.

Sběr starého ţeleza
SDH Vřeskovice provede v sobotu 7.5.2011 od 10:00h svoz starého
ţeleza. Nepotřebné staré ţelezo připravte, prosím, před vrata.

Svoz nebezpečného odpadu
V sobotu 28.5.2011 se uskuteční svoz nebezpečného odpadu. Časový
harmonogram bude včas upřesněn.

Pozvánka na akci „ Mikroregion Běleč v pohybu“,
která se uskuteční v sobotu 14.5.2011 od 14,30hod ve festivalovém
stanu na koupališti v Dolanech. Akce je věnována slavnostnímu otevření cyklostezky č.38, která propojuje město Klatovy přes obec Dolany s městem Švihov.

Pozvánka na oslavu patrona hasičů sv.Floriána
Výbor SDH zve srdečně všechny občany a především děti na oslavu
svátku sv.Floriána. Tato oslava proběhne v pátek 6.5.2011 od 17-ti
hodin. Sraz účastníků je před poţární zbrojnicí. Při této akci bude
předvedena hasičská technika. Občerstvení, včetně buřtů pro děti,
bude zajištěno.

Pozvánka na oslavu Dne matek
Jiţ tradičně v květnu, tentokrát v sobotu 7.5.2011 se uskuteční oslava
dne matek. Začátek akce je v 16.00 hod. a po úvodní hodině, věnované výhradně našim ţenám, jsou opět zváni i partneři na taneční večer.
K tanci a poslechu hraje skupina „Lovci rytmů“. Srdečně vás všechny
zveme.

Národní házená
Pozvánka na mistrovská utkání našich druţstvech:
Pá 6.5.11 St. ţáci – Tymákov 17:30
Ne 8.5.11

muţiBLitohlavy B 9:15
st. ţačky – Tymákov A 14:00

Ne 15.5.11

muţi B – Ţerovice 9:15
muţi A – Plzeň-Litice 10:45

Pá 20.5.11

st. ţáci – Nýřany 17:30

Ne 22.5.11
Ne 29.5.11

st.ţačky – Štěnovice 14:00
muţiB – Ţdírec
9:15
muţiA – Nezvěstice B 10:45
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