V Ř E S K O V Á K
květen 2009
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, v úvodním slovu
vás chci pochválit za dovoz dřevního
odpadu ke spálení. Tentokrát se tam
nacházel skutečně jen spalitelný odpad.
Věřím, že i do budoucna uvítáte možnost
hromadného pálení dřevin ze zahrádek.
Touto cestou děkuji našim hasičům, kteří
se na pálení podíleli. Dále bych vás chtěl
všechny pozvat na veřejné zasedání, které se koná ve středu 27.5. od 19,30
v restauraci v KD. V současné době hledáme nájemce na tuto restauraci a rád
bych znal váš názor k tomuto tématu.
Jsou dvě možnosti, buď restauraci pronajmout a udržet chod kulturního domu
nebo přejít na domácí restaurace a pronajmout kulturní dům jako skladiště.
V současné době se snažíme spolu s TJ o
první variantu a najít společného nájemce na ubytovnu i KD.
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 / fax: 376 393 379
e-mail: obecniurad@vreskovice.cz
http: www.vreskovice.cz

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Další, v pořadí patnácté veřejné zasedání obecního zastupitelstva se
bude konat ve středu, 27.5.2009 v 19.30 v restauraci KD. Na tomto
veřejném zasedání se bude schvalovat závěrečný účet obce za rok
2008. Srdečně zveme všechny občany.

Volby do Evropského parlamentu
V pátek 5.6. od 14,00 – 22,00 a v sobotu 6.6. od 8,00 – 14,00 hodin
se mohou všichni oprávnění voliči zúčastnit voleb do Evropského
parlamentu. Volební místnost se nachází v kulturním domě v přízemí
( místnost bývalé knihovny ).

Oslava devadesátých narozenin
Dne 7.5.2009 se dožila nádherných devadesáti let naše nejstarší občanka paní Anna Křenová. Obecní úřad a jistě i všichni občané ji
přejí do dalších let především mnoho zdraví.

K tomuto významnému jubileu popřál starosta obce pan Jan Krotký
a předseda kulturní komise pan Josef Falout

Pozvánka na 36. ročník Švihovského hudebního léta
Pořadatelé 36. ročníku ŠHL Základní škola a Mateřská škola Švihov,
Město Švihov a hrad Švihov srdečně zvou na přehlídku dechových
orchestrů a pohybových skupin, která se uskuteční ve dnech 5. a 6.
června 2009.
Program 36. ročníku Švihovského hudebního léta.
Pátek 5.6.2009
Koncert ve Vřeskovicích – 19.30 hod.
19.30
20.30

La Banda Sociale di Aldeno, Itálie
Dechový orchestr ZŠ Švihov a pohybová skupina

Sobota 6. června 2009
Koncerty dechových hudeb na nádvoří hradu Švihova:
9.00
Dechový orchestr ZUŠ J.J.Ryby Rožmitál pod Třemšínem a pohybová skupina
9.30
Dechový orchestr ZUŠ Volary
10.00
Dechový orchestr ZUŠ Klatovy a pohybová skupina
11.00
Přijetí vedoucích souborů na MÚ Švihov
10.30-12.30 Oběd podle pokynů hostesek
13.00
Průvod orchestrů a mažoretek městem
14.00
Dechový orchestr ZŠ Švihov a pohybová skupina
14.30
Velký dechový orchestr ZUŠ Plzeň, Chválenická a
pohybová skupina
15.00
Rudl – Blechblosn, SRN, j. h.
15.30
La Banda Sociale di Aldeno, Itálie
Těšíme se na Vaši návštěvu Švihova.
Za pořadatele: Mgr. Jaroslava Suchá,
ředitelka ZŠ a MŠ Švihov

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
Svoz nebezpečných složek odpadu se uskuteční v sobotu 6.6.2009.
Příjezd vozů ke kulturnímu domu je v 11,40 hodin. Podrobné informace najdete ve vývěsní skřínce u prodejny ZKD.
Zároveň bude přistaven kontejner na velkoobjemový odpad.

Dětské hřiště
Na dětském hřišti byl vyměněn písek v pískovišti za nový, tak aby
mohl dále sloužit ke hraní malých dětí. Bohužel hračky, které se zde
postupně nashromáždily se staly obětí vandalismu, všechny byly rozšlapány.
Tento vandal či vandalové se nezastavil ani před novou houpačkou,
která zde visela jen 2 dny a pak ji potkal stejný osud jako hračky
z pískoviště.

Oslava Dne matek
V sobotu 9.5.2009 se uskutečnila oslava Dne matek. Pro naše ženy si
připravily děti krásný program, do kterého se zapojili i někteří z dospělých. K tanci a poslechu hrála skupina Lovci rytmů. Této akce se
zúčastnilo 50 ( doufáme, že spokojených ) žen.

Pozvánka na den dětí
V sobotu 30.května.2009 se uskuteční oslava Dne dětí. Sraz
účastníků bude ve 15.00 hod na dětském hřišti u kulturního domu.
Pro děti i rodiče je opět připraveno překvapení a posezení u
táborového ohně.

Zájezd do Čimelic
Zahrádkáři ZO Vřeskovice pořádají zájezd na výstavu květin a zahradních doplňků do Čimelic v sobotu 22.8.2009
Odjezd autobusu od kulturního domu bude v 7:00h, další nástup je
možný na trase Borovy, Červené Poříčí, Švihov, Malechov, Dolany
Platí se 180,-Kč, členové a děti 100,-Kč
Zájemci přihlaste se u p.Bauerové (č.tel.: 376 383 004) do 31.7.2009
(při přihlášení záloha 100,- Kč)
Vydáno 22.5.2009

