V Ř E S K O V Á K
červen 2010
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané , úvodem bych
rád poděkoval, že se svoz nebezpečného
a velkoobjemového odpadu podařilo
zvládnout bez problémů. Každým rokem
je tohoto odpadu méně. Dále vás ale
prosím o pořádek v okolí kontejnérů na
plasty, papír a sklo.S blížící se poutí vás
chci také požádat o posečení a poklizení
si trávy v nejbližším okolí svého domu.
Brigádnicky nejsme schopni zajistit sečení a úklid po celé obci a budeme tedy
rádi za jakoukoliv vaši aktivitu.
V minulém čísle Vřeskováka jsme se
zmínili o výsadbě lip u pomníku padlých.
Lípy jsou již vysazeny, ale bohužel jsme
byli nuceni porazit další strom a to proti
panu Burianovi. Tento strom byl zasažen
bleskem a došlo k jeho vnitřní devastaci.
I za tento strom budeme chtít vysadit jiné
stromy v souladu s plánem výsadby.
starosta obce Jan Krotký

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 obecního zastupitelstva
Další, v pořadí dvacátéprvní veřejné zasedání obecního zastupitelstva
se koná ve středu, 30.6.2010 ve 20.00 hodin v restauraci.
Hlavními body programu bude projednání závěrečného účtu obce za
rok 2009 a stanovení minimálního počtu zastupitelů pro další volební
období.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v obci Vřeskovice konaných ve dnech 28. a 29.5.2010
Volební účast 58,8%
počet hlasů
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název strany či sdružení

TOP 09
Komunistická strana Čech a Moravy
Česká strana sociálně demokratická
Občanská demokratická strana
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Věci veřejné
Suverenita -blok Jany Bobošíkové, strana zdravého rozumu
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
Strana zelených
Dělnická strana sociální spravedlnosti
Volte Pravý Blok
Česká pirátská strana

Dětský den
V neděli 6.června.2010 se uskutečnila oslava Dne dětí. Oproti loňskému roku se tentokrát vydařilo počasí a i přesto, že neděle je přece
jen méně vhodný termín, zúčastnilo se, stejně jako loni, téměř dvacet
dětí, pro které byly opět připraveny zajímavé úkoly. Všechny děti se
s těmito úkoly vypořádaly na jedničku. Na závěr byly tradičně opečeny buřty. Pořadatelé děkují všem, kdo pomohli celou akci zorganizovat a zajistit.

Pozvánka na zájezd
Zahrádkáři ZO Vřeskovice pořádají v sobotu 7.8.2010 zájezd do
Blatné (prohlídka zámku, zámecké zahrady a návštěva Růžové a
okrasné školky ve Skaličanech. Odjezd autobusu od kulturního domu bude v 7:00 h Zájemci přihlaste se u p.Bauerové (č.tel.: 376 383
004) do 31.7.2010, kde bude uhrazena cena zájezdu – 220,- Kč, členové a děti 170,- Kč.

Turnaj v malé kopané
V sobotu 19.6.2010 se uskuteční ve Vřeskovicích na hřišti pod kulturním domem turnaj v malé kopané. Začátek bude v 10:00 h, prezentace od 9:30 h, zápisné 200,- Kč za družstvo ( 5 + 1 ), hraje se o
zajímavé ceny - 1. cena sud piva. Občerstvení zajištěno. Na místě lze
objednat ubytování. Večer taneční zábava, hraje skupina EXPRES.
Informace a přihlášky na č.tel.: 777 974 925 nebo osobně v restauraci
ve Vřeskovicích

Vřeskovické pouťové slavnosti
Obecní úřad Vřeskovice a TJ Vřeskovice si vás dovolují pozvat
v sobotu 26.6.2010 na Vřeskovické pouťové slavnosti Sportovně –
kulturní program začíná už od ranních hodin a potrvá až do nedělního
kuropění
Hřiště:
od 9:00 Memoriál Miroslava Choda ( turnaj v národní házené )
Občerstvení zajištěno
Kulturní dům:
od 20:00 P o u ť o v á z á b a v a
K tanci a poslechu bude hrát kapela SPIRÁLA
v neděli 27.6.2010
Hřiště:
od 10:30 pouťové utkání žaček Vřeskovice - Chudenice
Srdečně zvou pořadatelé

Akce v kulturním domě
19.6.10 od 20:00 skupina EXPRES
26.6.10 od 20:00 kapela Spirála – pouťová zábava

Setkání rodáků a přátel obce Vřeskovice
Vzhledem k tomu, že redakce nemá ani letos v úmyslu o prázdninách
Vřeskováka vydávat, představujeme na tomto místě část pozvánky na
zmíněné setkání, které se bude konat tradičně po pěti létech poslední
prázdninový víkend. Samozřejmě všichni, kdo se na přípravě osmého (jak ten čas letí!!!) setkání podílejí, srdečně zvou nejen rodáky, ale
všechny občany jako i přátele obce.
Zde zmíněná část pozvánky:
PROGRAM
Sobota 28. srpna
9,00 hodin - Zahájení
- Vystoupení dětí
- Události v obci od posledního setkání
- Beseda s rodáky
11,00 hodin - Oběd
13,00 hodin - Program na hřišti národní házené
15,30 hodin - Estrádní pásmo
20,00 hodin - Taneční zábava - hudba Skalanka
Neděle 29. srpna
9,00 hodin - Sportovní den na hřišti
Vydáno dne 16.6.2010

