V Ř E S K O V Á K
květen 2012
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, v současné době
je připravováno veřejné jednání na téma
kanalizace a ČOV. Na tomto jednání
bude přítomen i projektant, na kterého si
můžete připravit své dotazy. Pozvánka
s bližšími informacemi, cenou přípojky a
termínem bude doručena do každé
nemovitosti.
Ještě
bych
chtěl
připomenout, že kanalizace bude
oddílná, což znamená, zvlášť splašková
a ta původní zůstane jako dešťová.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří
udržují své okolí, i když jsou to obecní
pozemky.

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

Sběr nebezpečného odpadu
Sběr velkoobjemových a nebezpečných odpadů proběhne dne
9.června 2012 od 9.40 do 10.10 hod. 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.

Pálení dřevního odpadu
V neděli 20. května 2012 proběhlo pálení dřevního odpadu v „akátí“
tímto děkujeme SDH Vřeskovice a prosíme občany, aby již žádný
odpad na místo nenaváželi.

Oslava 93.narozenin
Dne 7.5.2012 se dožila nádherných 93.let naše nejstarší občanka paní
Anna Křenová. Obecní úřad a jistě i všichni občané ji přejí do dalších
let především mnoho zdraví.

Den matek
V sobotu 12. května se v KD uskutečnila tradiční oslava Dne matek.
Pro maminky a babičky si připravily děti nádherný program:
básničky, tanec, hra na hudební nástroje, zpěv a nakonec velmi
povedené divadlo „Mrazík“. Pásmo s dětmi secvičily paní G.
Majerová,L. Roubová a J. Kadlecová, kterým tímto patří velké
poděkování a nejen jim, ale i ostatním maminkám, které s dětmi na
nácvicích strávily mnoho odpolední. Velmi nás těší, že děti i
maminky v naší obci jsou velmi kreativní.

Vítání občánků
V neděli 13. Května proběhlo vítání nově narozených občánků
Vřeskovic. Přivítáni byli: Kryštof Bezděk, Iveta Pelíšková, Eliška
Kondrová, Daniel Hránka, David Illek, Metoděj Vais a Matyáš
Kozák. Dětem i rodičům přejeme hlavně zdraví a štěstí.

Hlavní koncert Švihovského hudebního léta
V pátek 1.června 2012 od 18. hod. se v KD Vřeskovice uskuteční
hlavní koncert Švihovského hudebního léta. Vystoupí zde kapela při
ZŠ Švihov pod vedením J. Babky, která hraje jak dechovou, tak
moderní hudbu. Dále vystoupí taneční skupina Smile ze Švihova a
mažoretky. Vstupné dobrovolné. Všechny srdečně zveme.

Dětský den
Kulturní komise při OÚ ve Vřeskovicích spolu s myslivci Vřeskovice
zvou všechny děti na Dětský den, který se uskuteční v neděli 3.
června, sraz bude v 15. hod. před KD. Pro děti bude připraveno
svezení na koních, ukázka výcviku psů, ukázky zbraní, soutěže a
nakonec táborák s opékáním špekáčků.

Pouťová zábava
Srdečně zveme též na Pouťovou zábavu, která se uskuteční v sobotu
23. června 2012 od 20 hod. K tanci zahraje osvědčená skupina
Spirála. Všechny srdečně zveme.

Kočovné divadlo ve Vřeskovicích
V pátek 29. Června přijede do naší obce Válkovo kočovné divadlo
Praha. Divadelníci přijedou na vozech tažených koňmi a při
příznivém počasí vystoupí venku na hřišti za ubytovnou TJ. Od 18.
hod. bude sehráno představení pro děti Čertovská pohádka (o
mladém nezkušeném čertovi, který má do pekla přinést svou první
hříšnou duši), a po ní budou následovat „Střípky národního
poblouznění“ – představení pro dospělé přístupné i dětem
(podivuhodná fraška o tom, kterak kočovné divadlo o herce přišlo a
jak se s tím zbytek komediantů vypořádal po svém). Občerstvení
bude zajištěno. Vstupné dobrovolné.

Zápasy Národní házené na hřišti TJ ve Vřeskovicích
3.6.
3.6.
10.6.

9:15 Muži B
Všenice B
14:00 Dorostenky Příchovice
9:15 Muži B
Nezvěstice C

Myslivci Vřeskovice
Za myslivecké sdružení Borovy, úsek Vřeskovice bychom vás rádi
informovali, že myslivost není pouze o lovu zvěře, ale také o ochraně
přírody kolem nás, a že díky pomoci každého z vás je možné s
hrdostí se rozhlédnout kolem sebe a vidět krajinu nedotčenou
člověkem, bohužel ne všichni jsou stejného názoru a na přiložených
fotkách si samy můžete prohlédnout dílo napáchané pouze lidmi,
fotky jsou pořízeny z míst mezi Vřeskovicemi a Lhovicemi, kde si
někdo udělal smetiště z bezbranné přírody, není to ale bohužel pouze
v těchto místech, mohli bychom ukázat i celý les a okolí cest, kde se
povalují prázdné PET lahve, obaly od sušenek, pneumatiky, igelitové
tašky, skleněné láhve, pletivo, různé provázky, plechové kanystry a
mnoho dalších odpadků, se kterými si příroda ani zvěř bez naší
pomoci nedokáže poradit, tímto bychom rádi poděkovali všem, kdo si
ze svého ať už výletu, nebo jiné činnosti v přírodě odnese zpět vše,
co naše příroda nedokáže pohltit, posuďte samy, co kolem sebe v
budoucnu chcete vidět, jestli se raději rozhlédnete po krajině plné
odhozených odpadků, nebo po čisté nedotčené přírodě. Za vaši
pozornost tomuto článku děkuje myslivecké sdružení Vřeskovice.
Při úklidu odpadu v lesích a okolí Vřeskovic jsme odvezli 7 vozíků
odpadu za auty.
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