V Ř E S K O V Á K
březen 2010
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, tak jako každý
rok vám připomínám s blížícím se jarem
pálení dřevního odpadu ze zahrad.
Prosím ,abyste opět nepálili ořezané
větve ze stromů doma na zahradách,ale
vyčkejte na společné pálení za asistence
našich hasičů. Rád bych upozornil,že
odpad, který tam někdo již vyvezl není
spalitelný. Rovněž na ostatní odpad
používejte jen k tomu určené nádoby.
Nebezpečný a velkoobjemový odpad pak
bude v určeném termínu (pravděpodobně
v měsíci květnu ) odstraněn v rámci jednodenního svozu.
V závěru si vás dovolím pozvat na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
a to ve středu 7.4. 2010 od 19,00 hodin
do restaurace v kulturním domě.
starosta obce Jan Krotký

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
Další, v pořadí dvacáté veřejné zasedání obecního zastupitelstva se
koná ve středu, 7.4.2010 v 19.00 v restauraci KD.
Hlavními body programu bude projednání koupě pozemku 23/2, příprava Setkání rodáků, veřejné osvětlení.

Veřejné osvětlení
Někteří z vás si určitě všimli, ţe ve vsi máme dvě světla veřejného
osvětlení, která svítí trochu jiným způsobem neţ ostatní. Na 1 měsíc
máme zapůjčena úsporná světla s LED technologií. Před čp. 30
(p.Cibulka) je světlo se spotřebou 28W a na rohu před čp.82
(p.Šašková) 46W. Tato světla by přinesla nemalou úsporu elektrické
energie a také úsporu provozních nákladů s ohledem na jejich ţivotnost. Jejich pořízení by však finančně zatíţilo obecní rozpočet. Rádi
bychom znali váš názor na kvalitu svícení. Pokud by se tato světla
osvědčila, nahrazovala by postupně světla nevyhovující a světla nová
při rozšíření veřejného osvětlení. Váš názor nám přijďte sdělit na
veřejné zasedání nebo zašlete na naši adresu.

Setkání rodáků v roce 2010
V sobotu 28.8. a v neděli 29.8. 2010 se uskuteční VIII. setkání rodáků obce Vřeskovice. V nejbliţší době vás osloví organizátoři ohledně
upřesnění adres všech místních rodáků. Zároveň jiţ působí komise
pro organizaci tohoto setkání. Připravuje se program a všechny potřebné věci k důstojnému průběhu této kulturní akce. Věříme,ţe oslovení občané nám budou nápomocni při přípravě této největší letošní
události v naší obci.

Velikonoce na Klatovském náměstí
Ve dnech 31.března – 1. dubna, v době od 10,00 – 17,00 hod. se
uskuteční řemeslný trh. Na stáncích budou pak k zakoupení velikonoční pomlázky a kraslice.Dále medové perníky, loutky a maňásci,
keramika a kamenina, řezbářské, dřevěné a kovářské výrobky, svíčky, suchá vazba, pedig, výrobky z ovčí vlny. Na stáncích samozřejmě
nebude chybět ani občerstvení!
Celé slavnosti bude doplňovat doprovodný kulturní program.

Dětský maškarní ples
V sobotu, 6.3.2010, pořádal obecní úřad tradiční dětský maškarní
ples. Jako vţdy byla připravena bohatá tombola, spousta soutěţí a
sladkostí. O zábavu se rovněţ tradičně skvěle starala kapela „Asfalt“.
Obecní zastupitelstvo velice děkuje všem spoluobčanům, kteří se
jakkoliv podíleli na přípravě i vlastním průběhu dětského maškarního
plesu. Těší nás, ţe se zase zúčastnilo dostatek dětí a i rodičů, kteří se
aktivně zapojili do jednotlivých soutěţí.
Z vydařených akcí pro děti máme vţdycky největší radost, ještě
jednou proto všem díky!!

Národní házená
Blíţí se jarní sezóna a tak přinášíme pozvánku na mistrovská utkání
našich druţstvech:
Ne 4.4.10 Ţerovice – muţi B 10:30
Blovice – muţi A 17:00
Ne 11.4.10 muţi B – Přeštice B 9:15
muţi A – Ejpovice B 10:45
Ne 18.4.10 Nýřany B - muţi A 9:45
Kyšice B – muţi B 13:30
Ţákovská druţstva nemají stanoveny pevné termíny, tak zatím přibliţně:
10.-11.4. Újezd - starší ţačky
17.-18.4. Blovice – starší ţačky
24.-25.4. starší ţačky – Chudenice
24.-25.4. starší ţáci – Roţmitál

Akce v sále kulturního domu
2.4.2010 zábava, k tanci a poslechu hraje skupina Brutus

Zájezd na HOBBY
Zahrádkáři ZO Vřeskovice pořádají v sobotu 15.5.2010 zájezd na
výstavu HOBBY České Budějovice. Odjezd autobusu je v 7:00 hod
od kulturního domu. Platí se 250,-Kč, členové a děti 210,-Kč. Zájemci přihlaste se u p.Bauerové do 16.4.2010 ( platí se nevratná záloha
100,- Kč).

Přednáška Václava Rajšla
Zahrádkáři ZO Vřeskovice pořádají v pondělí 29.března 2010
od 18:00 hodin v kulturním domu ve Vřeskovicích
p ř e d n á š k u V á c l a v a R a j š l a na téma :
- práce v dubnové ovocné a okrasné zahradě
Přijďte si poslechnout uţitečné rady, které vám pomohou při pěstování ovoce a zeleniny. Dále pak rady a zkušenosti při zkrášlení vašich domů a okolí. Můţete si připravit dotazy, na které p. Rajšl určitě
najde odpověď.
Srdečně zveme všechny občany.
Vydáno dne 25.3.2010

