V Ř E S K O V Á K
duben 2017
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, i v letošním
roce jsme byli částečně úspěšní se
žádostmi o dotace. Z Plzeňského kraje
jsme získali 270.000,- Kč na výměnu
oken a vchodových dveří v kulturním
domu. Bohužel žádost na zpracování
územního plánu u Ministerstva pro
místní rozvoj nám nebyla schválena, i
přesto práce na tomto projektu
pokračují.
Po několika dotazech na termín
pouti, oznamuji, že pouť ve Vřeskovicích
je letos 25.června. Pouťové atrakce jsou
zajištěny.
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: 376 393 379
e-mail: obecniurad@vreskovice.cz
http:
www.vreskovice.cz

Vítání občánků – do života jsme 9.4.2017 přivítali
Na foto zleva: Veronika Brožová a syn Martin, Jaroslava Kypetová a
syn Petr, Jana Drdová a syn Lukáš, Eva Červenková a syn Oliver,
Jana Trylčová a dcera Veronika, Iveta Pelíšková a dcera Eliška,
Martina Kašparová a syn Roman, Erika Štyrcová Štichová a syn
Nikolas

Pozvánka na veřejné zasedání 17.5.2017 od 19:00
Další veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat
17.5.2017 od 19hod v Kulturním domě

Svoz nebezpečného odpadu
Obecní úřad ve spolupráci se společností Západočeské komunální
služby a.s. pořádají sběr nebezpečných odpadů z komunální sféry.
Tato akce se uskuteční v sobotu 10.6.2017 dle časového
harmonogramu:
9,00 – 9,30 Biřkov
9,40 – 10,10 Vřeskovice – u kulturního domu
10,20 – 10,50 Borovy – u kontejneru
11,00 – 11,30 Červené Poříčí – u kulturního domu
Na uvedená místa budou přistaveny vozy společnosti Západočeské
komunální služby a.s. vybavené speciálními nádobami pro sběr
nebezpečných odpadů. 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
Jmenované odpady není vhodné ukládat do sběrných nádob
komunálního odpadu rozmístěných ve vaší obci.
Tyto služby jsou pro občany zdarma !!!
Neodkládejte odpady na stanovištích, vyčkejte prosím na příjezd
sběrných vozů.

Sběr železného odpadu
SDH Vřeskovice pořádá v sobotu 6.5.2017 svoz železného odpadu.
Šrot, prosím, připravte před domy až v sobotu ráno na 9hod.

Za obec čistější jako součást Ukliďme Česko 2017
Již několik let se v dubnu scházíme, abychom odnesli plné pytle
odpadu z obce a okolí. Letos 8.4.2017 se obec zapojila do celostátní
úklidové akce Ukliďme Česko, čímž jsme získali pytle na odpad
zdarma. A ani ty nestačily. Dle odhadu se nasbíralo 400 kg odpadu, a
to zejména v místě bývalé skládky směrem na Lhovice a příkopů u
silnic. V okolí hřbitova se pak opět objevilo několik desítek obalů od
vyhořelých svíček a nejeden pytel se naplnil odpadky přímo z obce.
Letošního úklidu se aktivně účastnili malí hasiči s rodiči, takže z 28
uklízejících bylo 11 dětí. Sobotní úklid se povedl také díky počasí. Po
náročném úklidu si všichni zcela zaslouženě opekli buřty před
kulturním domem. Ovšem v neděli se již u silnice na Borovy
povaloval nový kelímek od kávy a obal od sušenky. Takže příští rok
znovu.
Velké poděkování patří všem dobrovolníkům.

Hračky na dětské hřiště
V rámci úklidové akce došlo k vyčištění dětského hřiště, včetně
pískoviště, které bude osazeno novým rámem a pískem. Zmizely také
rozbité hračky, naopak se v keřích okolo hřiště nalezlo něco bábovek.
Pokud máte doma nepotřebné, ale nerozbité, hračky na písek, můžete
je na hřišti nechat.

Pozvánka na oslavu svátku sv. Floriána
SDH Vřeskovice zve všechny děti a dospělé na oslavu svátku sv.
Floriána, která se bude konat 5.5.2017 od 17:30hod u hasičské
zbrojnice. Pro děti je připravena ukázka hasičské techniky a na závěr
opékání buřtů. Srdečně jste zváni.

Zápis dětí do MŠ v Borovech
Ředitelství MŠ v Borovech oznamuje, že v úterý 9. května 2017 od
8:00 do 12hod se bude konat zápis děti do mateřské školy. Rodiče
s sebou přinesou rodný list dítěte a vlastní občanský průkaz. Na setkání se
těší učitelky MŠ Borovy.

Premiéra divadelní hry „ZÁSKOK“
Po roce od premiéry hry „Dlouhý, široký a krátkozraký“ jsme
připravili další hru od stejných autorů a to hru „Záskok“. Vždy se
sice snažíme co nejvíce přiblížit originálu, ale zároveň do hry vložit
něco svého. Jak říkáme, kus sebe a svého humoru tak, abychom vás
pobavili. Podle reakcí z hlediště si myslím, že se to povedlo.
Tato hra byla náročnější na text a pohyb po jevišti. Navíc jsme se
snažili o co nejlepší přípravu jeviště. Začali jsme už v lednu a
poslední týdny se scházeli i dvakrát týdně a postupně dolaďovali
detaily.
Nové kulisy, které opět malovala Aneta Faloutová, pak navodily
dokonalou atmosféru.
To, že se této premiéry zúčastnilo asi 250 diváků, nás nejen
překvapilo, ale velice potěšilo. Není lepší odměny pro herce než váš
smích a potlesk v závěru. Na tomto místě bych chtěl poděkovat všem,
kteří se na přípravě podíleli, od kulis, kostýmů, rekvizit až po
ozvučení.
Celou hru natáčela televize FILM PRO a na obecním úřadě si můžete
objednat DVD této hry.
Na podzim letošního roku bychom chtěli hru zopakovat. V případě
zájmu můžeme sehrát hru i na jiných místech než ve Vřeskovicích.
Tentokrát máme kulisy vyrobeny tak, abychom byli mobilní. Vše
záleží na naší manažerce paní Faloutové, kam naše představení
nabídne. Pokud nám nadšení vydrží, příští rok zhlédnete premiéru
další hry.
Jan Krotký

Pozvánka na oslavu Dne Matek
Letošní oslava svátku Dne matek se bude konat v sobotu 13.5.2017
od 16hod., k tanci a poslechu bude hrát duo p. Brada a pí Kriegerová,
kteří nás v loňském roce výborně bavili po hasičské soutěži O pohár
starosty na Pousce. První hodina je věnována ženám a poté srdečně
zveme i všechny muže. Občerstvení zajištěno.

FITNESS MARATON ve Vřeskovicích
7.5.2017 od 14 do 18 hodin pořádá naše cvičitelka pí Blanka
Šlajerová v KD ve Vřeskovicích FITNESS MARATON.
Srdečně jste zváni.
Rezervace míst na tel.: 603 844 749
nebo na e-mail: blankaslajerova@seznam.cz
-

několik druhů fitness technik
možnost měření tělesných hodnot, vč. výživového doporučení
a další překvapení
pro muže i ženy

S sebou: ručník, pití, malé občerstvení v ceně
Vstupné 50,-Kč
Andrea Faloutová
Vydáno 27.4.2017

