V Ř E S K O V Á K
únor 2012
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, chtěl bych vám
oznámit, že žádost naší obce na
poskytnutí dotace na vybudování
kanalizace a ČOV byla doporučena ke
schválení. Nyní jsme byli vyzváni
k doložení
všech
příloh,
včetně
stavebního povolení. Po prozkoumání
příloh by měla být naše žádost
schválena.
Tímto bych chtěl apelovat na
všechny, kteří se ještě rozmýšlejí, zda se
připojit nebo ne. Předběžné informace
jste již dostali v letáku o kanalizaci.
Určitě je potřeba tento projekt podpořit,
protože i na počtu připojených objektů
záleží, zda bude tato akce zdárně
dokončena a dotace vyplacena.
starosta obce Václav Matoušek

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

Tříkrálová sbírka
Při letošní Tříkrálové sbírce se vybralo 4923,- Kč! Velký dík všem,
kteří přispěli.

Hasičský bál
V pátek 10. února se uskutečnil tradiční Hasičský bál, kterého se
v tomto roce zúčastnilo rekordních 140 lidí. Večer oživilo vystoupení
mažoretek a taneční skupiny ze Švihova. K tanci a poslechu zahrála
skupina Skalanka. SDH tímto děkuje všem za návštěvu!
Foto z vystoupení taneční skupiny.

Maškarní lední revue
Rybník na návsi se v předchozích mrazivých dnech stal centrem dění
v obci. Bylo zde sehráno mnoho špičkových utkání v ledním hokeji a
své krasobruslařské umění tu předvádí jak rodiče, tak děti. Proto jsme
se rozhodli, že uspořádáme v sobotu 11.2.2012 lední maškarní revue
pro děti. Akce probíhala od 14,30 hod a zúčastnilo se jí mnoho dětí.
Pro ně byly připraveny soutěže na ledě a nakonec byly odměněny
sladkostmi a čajem. Poděkování patří paní Gábině Majerové a Lence
Roubové za organizaci akce. Následuje pár fotek z revue a doufáme,
že i další zima bude přát příznivcům bruslení jako tato.

Dětský maškarní bál
V sobotu 3.března se od 14. hod uskuteční dětský maškarní bál. Jako
každý rok bude připravena bohatá tombola a k tanci a poslechu
zahraje skupina Asfalt. Srdečně zveme všechny děti i rodiče.

Tradiční maškarní šibřinky
Tělovýchovná jednota Vřeskovice pořádá v sobotu 3. března od
20.hod. tradiční maškarní Šibřinky. Zahraje zde skupina Žákovec.
Srdečně zvou pořadatelé.
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