V Ř E S K O V Á K
září 2012
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, některých z vás
už se dotkla samotná výstavba
kanalizace. Tato výstavba a vše, co se
kolem ní děje bude velkou zátěží, jak
organizační,
tak
finanční.
Před
kulturním domem je informační tabule,
na které jsou základní informace o
stavbě, včetně tel. čísel odpovědných
osob. Více ke kanalizaci se dozvíte
v přiloženém informačním listu a na
veřejném zasedání, kde už bude
předložen konkrétní postup prací, dle
lokalit v obci.
Na veřejném zasedání
budou představeny letecké snímky obce
z června 2012, které bude možno si
objednat.
Je několik důvodů proč se veřejného
zasedání 26.9.12 zúčastnit.
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

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Obecní úřad ve Vřeskovicích zve všechny občany na veřejné
zasedání obecního zastupitelstva, které se koná ve středu 26. září
2012 od 19. v KD.
Program:
l) Zahájení
2) Zpráva z mezidobí zasedání
3) Rozpočtové opatření č.3/12
4) Rozpočtové opatření č.4/12
5) Rozpočtové opatření č.5/12 – rozpočtový výhled
6) Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-120006490/VB/010 na pozemku parc. č. 570/2 mezi obcí Vřeskovice a
ČEZ Distribuce, a.s. Děčín
7) Zprávy předsedů komisí a výborů
8) Informace o podnikatelském záměru soukromého subjektu v obci
Vřeskovice
9) Informace o budování kanalizace a ČOV
10) Rozprava
11) Usnesení a jeho schválení
12) Závěr

Uzavírka silnice
Od 1.10. do 26.10.2012 bude částečná uzavírka silnice č. II/182
(uzavírka jednoho jízdního pruhu) v obci Vřeskovice – u objektu
bývalého JZD. Důvodem je výstavba kanalizace. Uzávěrka je
částečná, takže se nestanovuje žádná trasa objížďky. Doprava bude
vedena po volném pruhu vozovky o minimální šíři 3,00m.

Volby do zastupitelstva Plzeňského kraje
Volby do zastupitelstva Plzeňského kraje se uskuteční ve dnech 12. a
13. října 2012, volební místnost bude v KD ve Vřeskovicích.

Hasičská soutěž o pohár starosty obce Vřeskovice
Letošní domácí soutěž poznamenala tak trochu malá účast soutěžních
družstev. V mužské kategorii se zúčastnilo 6 družstev, v ženské
kategorii 3.
Počasí se opravdu vydařilo, bylo nádherně. Všude panovala dobrá
nálada, kterou umocňoval skvělý moderátor ZČHL Honza Adamec.
V mužích nakonec vyhrál Dehtín, o dvě setinky sekundy před
domácím áčkem, třetí byly Útušice. Za ženy vybojovala prvenství
děvčata ze Štěnovického Borku, druhé skončily Útušice, třetí Dehtín.

Cvičení na sále KD
Pravidelné cvičení pro ženy v KD bylo od 5.9. 2012 opět obnoveno a
probíhá každou středu a neděli od 19:30 hodin.

Nohejbalový turnaj
TJ Vřeskovice ve spolupráci s OÚ ve Vřeskovicích zve všechny
příznivce sportu na nohejbalový turnaj, který se bude konat v sobotu
28. září od 9. hod na hřišti TJ. Registrace družstev v 8.30 hod.
Startovné pro družstvo: 150,- kč. Všichni jsou srdečně zváni.

Zápasy Národní házené na hřišti TJ ve Vřeskovicích
22.9.
10:00 Ml. žáci
Nezvěstice
30.9.
10:45 Muži A
Podlázky
7.10
14:00 Dorostenky Přeštice
13.10.
14:30 Muži B
Osek B
14.10
Dorostenci Všenice
20.10
16:00 Muži A
Řevnice
21.10.
9:15 Muži B
Ždírec
21.10.
10.45 Muži A
Ejpovice
Zápasy budou vždy vyhlášeny rozhlasem, změna vyhrazena.

Divadlo ve Vřeskovicích
Kulturní komise při OÚ ve Vřeskovicích pro vás pozvala divadelní
spolek Buřina Příchovice. Divadelníci zahrají autorskou veselohru
„Jak oženit pana lékárníka“. Představení se uskuteční 10. listopadu
od 18. hod v sále KD. Předem všechny srdečně zveme!
Vydáno 23.9.2012

