V Ř E S K O V Á K
duben 2014
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, děkuji všem,
kteří se snaží udržovat okolí svých
domků a tím přispívají k lepšímu vzhledu
celé obce.
V měsíci dubnu naše obec prošla třemi
kontrolami, které dobře dopadly
(finanční úřad, SZIF, HZS Plzeňského
kraje). Pro nás nejdůležitější byla od
poskytovatele dotace na kanalizaci. Nyní
čekáme na oznámení termínu, kdy nám
budou převedeny peníze, abychom je
mohli vrátit bance a tím splatit
revolvingový úvěr. 13.května dále
očekáváme
kontrolu
na
dotace
z Plzeňského kraje, za které byla
modernizována budova kampeličky.
starosta obce Václav Matoušek

Úřední hodiny na obecním úřadě
Pondělí :
Úterý :
Středa :
Čtvrtek :
Pátek :

13,00 – 19,00
7,00 – 15,30
7,00 – 12,00
7,00 – 15,30
7,00 – 15,30

15,30 – 19,00

Telefon a fax: 376 393 379
e-mail: obecniurad@vreskovice.cz
http: www.vreskovice.cz

Výhled plánovaných akcí
Z důvodu možnosti čerpání dotací v dalších letech je nutno sestavit
výhled plánovaných akcí (Integrovanou strategii území) do roku
2020. V pondělí 28.dubna od 18 hod proběhne v KD setkání občanů
a podnikatelů na území obce Vřeskovice, na kterém by měly být
upřesněny projekty, které by se měly v budoucnu uskutečnit. Věřím,
že rozvoj obce vám není lhostejný a že se sejdeme v hojném počtu.

Svátek sv. Floriána
V pátek 2.května 2014 od 17. hod. se u hasičské zbrojnice uskuteční
oslava svátku sv. Floriána, patrona všech hasičů. Jako tradičně bude
pro děti připraveno občerstvení a budou se moci seznámit s hasičskou
technikou i projet v hasičském autě. SDH Vřeskovice srdečně zve
všechny děti i rodiče!

120 let SDH
SDH Vřeskovice srdečně zve všechny občany na oslavy k výročí 120
let od založení SDH v obci. Uskuteční se v sobotu 10. května 2014
Dopolední program na Pousce:
10.00 – okrsková hasičská soutěž, dětské soutěže o ceny, ukázka
hasičské techniky, vystoupení hasičů v dobových uniformách
Občerstvení zajištěno.
Odpolední program v KD Vřeskovice:
17.00 – Slavnostní schůze pro členy sboru a pozvané hosty
20.00 – taneční zábava, zahraje skupina Skalanka,
VSTUP ZDARMA, ZVÁNI JSOU VŠICHNI OBČANÉ OBCE

Přerušení dodávky elektřiny
Ve středu 14.5.2014 od 7:30 do 15:30 – od mostu směrem na Borovy
a horní část obce směrem u kaštanu od čp.1 směrem ke kostelu.

Den matek
Kulturní komise zve všechny maminky i babičky na oslavu dne
matek. Ta se uskuteční v sobotu 17.5.2014 od 16. hod v kulturním
domě. Pro maminky si připravují kulturní program děti, připraveno
bude občerstvení i tanec. K tanci a poslechu budou hrát Lovci rytmů.
Od 17. hod jsou zváni i muži!

Volby do Evropského parlamentu
Uskuteční se ve dnech 23. a 24.5.2014 v KD Vřeskovice .

Dětský den
Kulturní komise při OÚ ve Vřeskovicích zve všechny děti na Dětský
den, který se uskuteční v sobotu 31.5. 2014, sraz bude v 15. hod. před
KD. Pro děti bude připraveno mnoho soutěží, úkolů a nakonec
táborák s opékáním špekáčků.

Zápasy v národní házené na hřišti TJ ve Vřeskovicích
4.5.2014
10.5.2014
11.5.2014
18.5.2014
24.5.2014
25.5.2014

14.00
10.00
10.45
14.00
10.00
10.45

Muži A
mladší žáci
muži B
muži A
mladší žáci
Muži B

Řevnice
Nýřany
Nýřany B
Kyšice
Všenice
Stupno

Kontejner na starý textil
Kontejner na starý textil bude ke kulturnímu domu osazen natrvalo
6.5.2014.
Odkládejte do tohoto speciálního kontejneru použitý a nepotřebný
textil zabalený a zavázaný do igelitových tašek nebo pytlů. Volný
textil se při vyvážení a manipulaci může znehodnotit.
Do kontejneru patří: veškeré nepotřebné ošacení, ložní prádlo,
záclony, bytové textilie, ručníky, ubrusy, rovněž párovaná nositelná
obuv a funkční hračky.
Do těchto kontejnerů nepatří: koberce, matrace, molitan, stany,
spací pytle, netextilní materiály, výrazně znečištěné a mokré textilie.
Myslete prosím na to, že s tímto materiálem bude při zpracování
ručně manipulováno.

Dřevní odpad
Občané mohou ještě využít možnosti ukládat dřevní odpad na bývalé
skládce, směr Lhovice. Prosím k hromadě ve spodní části.
Pálení dřevního odpadu v „akátí“ ve spolupráci s SDH proběhne
17.05. 2014. Po tomto datu již na skládku nic nevozte.

Sběr železného šrotu proběhne 17.5.2014 od 9.hod.
SDH prosí, aby občané uložili odpad před vrata.

Divadlo „ Moje šílená tchýně“
V sobotu 26.4. 2014 sehrál ochotnický spolek Buřina z Příchovic své
nové představení „Moje šílená tchýně“. Na divadlo přišlo necelých
100 lidí a všichni se skvěle pobavili.

37. Internacionále Rallye Wiesbaden 2014 ve Vřeskovicích
Vřeskovic se týkají dvě zkoušky, obě v pátek 16.5.:
Přestavlky – Vřeskovice, průjezd Vřeskovicemi 9:30 až 10:20
Roupov – Chudenice, průjezd Vřekovicemi 10:30 až 11:20
Rally pořádá Autoklub Wiesbaden WAC Sport Wiesbaden ve dnech
15. – 17. května 2014. Rally se koná na komunikacích za veřejného
dopravního provozu, komunikace nepodléhají zvláštnímu užívání a
nejsou stanoveny žádné jejich uzavírky. Posádky mají stanoveny
jízdní doby tak, aby nepřekročily průměrnou rychlost 48 km/hod.
Dodržování platných dopravních předpisů a příslušných vyhlášek
ČR, které bude kontrolováno pořadateli a Policií ČR je podmínkou
jejich startu v rally.
Organizátorem průjezdu vozidel účastníků rally v České republice
Plzeňským krajem je Pošumavský auto moto klub v AČR Klatovy,
který obnovil v 70. letech násilně přerušenou spolupráci s WAC
Wiesbaden.
Pokud by přes veškerou snahu pořadatelů došlo k poškození majetku
obce nebo třetích osob, dovolujeme si Vás požádat o
zadokumentování události a neprodlené ohlášení na
e-mail:
pospisil@pamk.cz nebo č.tel.: 602 444 786.

Sběr nebezpečného odpadu
Sběr velkoobjemových a nebezpečných odpadů proběhne dne
7.června 2014. 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.
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