V Ř E S K O V Á K
září 2008
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,prázdniny utekly
jako voda a je tu opět další číslo Vřeskováka. Doufám, že uvnitř listu najdete
spoustu nových informací.Tou možná
pro vás nejdůležitější je zpráva o odkladu rekonstrukce propustku u rybníka.Více naleznete uvnitř listu.
Další neméně důležité věci se budete
moci dozvědět osobně na veřejném zasedání obecního zastupitelstva.Toto zasedání se bude konat v pátek 26.9. 2008 od
19,30hodin v sále kulturního domu.
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 / fax: 376 393 379
e-mail: obecniurad@vreskovice.cz
http: www.vreskovice.cz

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
V pátek, 26.září 2008 se od 19,30 v sále KD uskuteční v pořadí již
12. veřejné zasedání obecního zastupitelstva. Srdečně zveme všechny
občany.

Oprava propustku u rybníka na návsi
Investor akce SÚS Klatovy nám oznámil, že z důvodu nedostatku
finančních prostředků odkládá rekonstrukci propustku na jaro příštího
roku. Pro některé z vás je to potěšující zpráva, protože jste měli obavy z komplikací v dopravě. Na havarijní stav propustku už celá léta
upozorňujeme a oprava je skutečně nutná. V současné době již byla
akce připravena včetně všech povolení a nakonec se opět odkládá.
Doufáme, že v příštím roce skutečně nebude nic bránit opravám a
bude vytvořeno nové přemostění namísto současných rour.

Kontejner na železo
Obecní zastupitelstvo se rozhodlo, že kontejner na železo už nebude
provozován. K ukončení této služby občanům dochází proto, že staré
železo je kradeno ,,sběrači kovů“ a v kontejneru zůstává jen ostatní
odpad, který tam házejí neukáznění spoluobčané. Kontejner bude
odvezen 30.9.2008. Ve spolupráci s SDH Vřeskovice budou organizovány jednorázové svozy starého železa. Má-li někdo nápad jak
uvolněný kontejner využít velmi rádi jej uvítáme.

Pedikúra
Oznamujeme občanům, že je možno využít pedikúru v prostorách
kulturního domu. Termín je nutno si domluvit na tel. 606 791 348

Cvičení v sále KD
Od měsíce října 2008 bude možné opět chodit cvičit do sálu v KD a
to vždy ve středu a neděli od 19.30. Bude se jednat zhruba o stejný
obsah cvičení jako v minulém období. Znamená to, že cvičení bude
opět určeno pro všechny kategorie i pohlaví. Předcvičovat bude paní
Blanka Šlajerová.

Volejbalový turnaj
O prázdninách, 19.července 2008, se uskutečnil na hřišti za farou
volejbalový turnaj za účasti šesti přespolních a dvou domácích družstev. Sportovní úroveň turnaje byla velmi dobrá a některé zápasy
přinesly skutečně pěknou podívanou. Celkovým vítězem se stalo
družstvo Přeštic, které obhájilo loňské prvenství, na druhém místě se
rozdílem pouhých dvou míčů umístilo družstvo Klatov a pomyslnou
bronzovou medaili si odvezlo družstvo Švihova.

Hasičská soutěž o pohár starosty obce Vřeskovice
SDH Vřeskovice pořádá v sobotu 20.9. 2008 na louce u vodárny soutěž v požárním sportu na 2B - široké hadice a stříkáním na sklopné
terče.Zahájení soutěže je stanoveno na 12,45 hodin. Tato soutěž bude
tradičně dobře obsazena a slibuje kvalitní souboje mezi družstvy.
Přijďte podpořit domácí družstva. Občerstvení při soutěži je zajištěno.

Pozvánka na nohejbalový turnaj
V sobotu 27.9.2008 se uskuteční na hřišti za farou turnaj trojic
v nohejbalu. Prezentace začíná v 8.30, vlastní turnaj v 9.00. Pořadatelé zvou srdečně sportovce i diváky, občerstvení je zajištěno.

Divadlo
V sobotu 27.9.2008 nás přijedou pobavit ochotníci z Lužan. Mají
připravenou komedii ,,Dívčí válka“. Toto představení se bude konat
v sále kulturního domu ve Vřeskovicích od 18:00 hod.
Všichni jste srdečně zváni.

Vřeskovická drakiáda
Po zkušenostech (s počasím) z minulých ročníků drakiád jsme se
rozhodli letos nestanovit pevný termín 4.ročníku, ale akci uskutečníme podle počasí a termín vyhlásíme cca ve čtvrtek před vlastní akcí.
Připravte si proto všichni draky, nalaďte formu a až to bude vypadat
s počasím nadějně, tak vám dáme vědět. Předpokládáme, že akci
uskutečníme v průběhu měsíce října. Místo srazu bude též oznámeno
předem podle momentálních podmínek. V rámci drakiády budou tradičně opékány brambory v ohníčku. Ostatní občerstvení (kromě čaje
a brambor) si vezměte s sebou. Nejlepší drak bude odměněn. Stejně
jako v minulých ročnících, tak i letos připravíme zajímavou soutěž
pro tatínky a dědečky. Srdečně zveme všechny děti, rodiče, prarodiče
a občany.

Akce v sále kulturního domu
19.9.2008 zábava, k tanci a poslechu hraje skupina AUŠUS
10.10.2008 zábava, k tanci a poslechu hraje skupina VEJCE

Vydáno 16.9.2008

