V Ř E S K O V Á K
listopad 2011
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem
zase vyvážejí odpad. Instalovat zde
označení “zákaz skládky“ je zbytečné,
jelikož několik těchto cedulek už zde
včetně sloupků bylo ukradeno. Dle zákona lze odpad skladovat pouze na místě
k tomu určenému. Nedovedu si představit, že by se mělo označovat každé místo,
kde si někdo odloží odpad cedulí zákaz
skládky.
Přílohou dnešního čísla je leták
s informacemi o plánované kanalizaci,
žádám všechny majitele nemovitostí, aby
se seznámili s tímto problémem, případné dotazy adresujte na obecní úřad.
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

Veřejné zasedání OZ
Ve středu 14.12.2011 od 19h se uskuteční veřejné zasedání obecního
zastupitelstva, kde se bude schvalovat rozpočet na rok 2012. Srdečně
zveme všechny občany a pokud by někdo z Vás měl podněty
k připravovanému rozpočtu, pak prosíme o jejich sdělení do pondělí
21.11.2011 do 19. hod. na OÚ.

SMS infokanál
Někteří z vás už využili možnost registrace k službám SMS infokanál. Tato služba byla obci poskytnuta na zkušební období bezplatně,
jelikož byla hodnocena jako dobrá věc pro informování občanů, od
prosince bude obec tuto službu poskytovat v plném rozsahu. Registrovat se můžete neustále na stránkách www.vreskovice.cz, nebo na
obecním úřadě, také stačí email, kde bude jméno, č.telefonu, bydliště.
Tuto službu bych doporučil i občanům, kteří mají pouze pevnou linku. SMS lze posílat i na pevné linky, kde je pak SMS přečtena operátorem. Dle smlouvy s poskytovatelem této služby je zasílání SMS
plně ovládáno jen z obecního úřadu. Pokud by se vyskytly případy,
že by někomu byla poslána SMS, která nemá nic společného z obcí,
prosím informujte obecní úřad. Jsme si vědomi toho, že obecní rozhlas není slyšet ve všech částech obce a hlavně SMS si každý přečte
kdy chce a nemusí být ani doma.

Přerušení dodávky elektrické energie
Upozorňujeme občany, že v pondělí 21.11.2011 dojde k přerušení
dodávky elektrické energie a to od 7,30 do 13,30 hod.

Urnová zeď – hřbitov
Žádáme občany, aby nepokládali květiny a svíčky na chodníček před
urnovou zeď, nájemci spodních schránek pak nemohou otevřít dvířka.

Drakiáda
V sobotu 29.10.2011 se na poli u kaštanů uskutečnila podzimní drakiáda, zprvu nám počasí nepřálo a vítr nefoukal. Děti si opekly buřty
a občerstvily se a poté si to i počasí rozmyslelo a draci všem vzlétli.
Akce se zúčastnilo asi 20 lidí.

Lampionový průvod
Ve středu 16.11.2011 prošel naší obcí lampionový průvod, kterého se
zúčastnilo 25 dětí a asi 15 dospělých. Průvod byl zakončen v restauraci, kde se děti občerstvily teplým čajem a medovým perníčkem,
dopělí si pro zahřátí dali svařené víno. Akce se velmi vydařila a všem
děkujeme za účast.

Zdravotnická přednáška
Český červený kříž a Zahrádkáři Vřeskovice pořádají v pondělí
21.11.2011 od 18 hod. zdravotnickou přednášku MUDr. Karla Pavezy a to v restauraci KD ve Vřeskovicích.

Rockový koncert skupiny Aušus
Provozovatel restaurace zve všechny příznivce rockové hudby na
koncert skupiny Aušus v sobotu 26.11.2011 od 21hod.

Sběr železného šrotu
SDH Vřeskovice bude již tradičně sbírat želený odpad po obci. Odpad prosíme připravte před Vaše domy v neděli 27.11.2011 v 10 hodin.

Rozsvícení vánočního stromku
Jako již tradičně zveme všechny občany na rozsvícení vánočního
stromku. To se uskuteční první adventní neděli 27.11. 2011
od 17 hod. na návsi. Pro děti bude připraven teplý čaj a překvapení,
pro dospělé pak svařené víno. K slavnostnímu rozsvícení pak bude
připraven krátký kulturní program. Všechny tímto srdečně zveme!
Rozsvícení vánočního stromku - příprava
Prosíme všechny děti i rodiče, kteří se chtějí podílet na programu u
příležitosti rozsvícení vánočního stromku, aby se dostavili dne 24.
listopadu 2011 v 17hod do kulturního domu. Rádi bychom opět zazpívali a zahráli nějaké koledy, případně děti opět nastrojili do kostýmů. Pokud někomu uvedený termín nevyhovuje a přesto by rád do
programu přispěl, budeme rádi, když se nám ozvete na tel.
377377868 případně na e-mail kadlecovajana@seznam.cz

Mikulášská a vánoční besídka
V sobotu 3.12.2011 od 16hod se v sále KD bude konat tradiční besídka, kde budou připraveny různé soutěže a program pro děti.
Všechny děti i rodiče tímto srdečně zve kulturní komise při OÚ ve
Vřeskovicích.

