V Ř E S K O V Á K
duben 2012
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, blíží se den
(9.5.12), kdy budeme znát nabídkové
ceny na zhotovení kanalizace ve
Vřeskovicích. Na základě těchto nabídek
budou zpracovány podmínky pro
napojení jednotlivých nemovitostí a
vyvoláno veřejné jednání pouze na téma
kanalizace.
Na dotazy některých občanů na
datum pouti bych chtěl říci, že svátek
Jana vychází na neděli 24.6.12, tak tj. i
datum pouti ve Vřeskovicích. Atrakce
jsou i na letošní rok zajištěny. Možná, že
někdo z vás četl v tisku, že pokud budou
chtít
malé
obce
atrakce,
tak
provozovatelům budou muset platit.
Další
„rovnoprávnost“,
města
vydělávají na těchto akcích, protože
pronajímají prostory za nemalé peníze a
malé obce za pouť zaplatí.
starosta obce Václav Matoušek

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

Spalování domovního odpadu a černé skládky
Tímto apelujeme na některé občany v naší obci, kteří své kotle
používají místo popelnice a pravidelně tak zamořují obec obtěžujícím
a hlavně nebezpečným kouřem, aby mysleli na zdraví ostatních
spoluobčanů. Většina z nás se chová ekologicky, v kotlích pálí to, na
co jsou určené, třídí odpad… a pak se najde jeden „hlupák“, který
snahu ostatních hatí. Je prokázáno, že spalování nebezpečného
odpadu a vdechování tohoto kouře způsobuje řadu nemocí včetně
vzniku rakoviny.
S tím souvisí i odhazování odpadu, stavební sutě apod. do přírody
kolem obce, nejen že to hyzdí naše prostředí, ale je tu i problém
s délkou rozpadu tohoto nebezpečného odpadu, který se v přírodě
rozkládá po tisíce let, takže i naši praprapra…vnuci naleznou
odhozenou PET lahev.
Mysleme na naše zdraví i prostředí ve kterém žijeme!!!!!!!!!!!!!!!!!

Den matek
Kulturní komise při OÚ ve Vřeskovicích srdečně zve všechny
maminky a babičky na oslavu Dne matek, která se uskuteční v něděli
12.května 2012 od 16. hod v kulturním domě. Pro maminky bude
připraven kulturní program i malé občerstvení. Od 17. hod jsou zváni
i muži. K tanci zahrají Lovci rytmů.

Svátek sv. Floriána
V pátek 4.května 2012 od 17. hod. se u hasičárny na návsi 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!

Zápasy Národní házené na hřišti TJ ve Vřeskovicích
28.4.2012
29.4.2012
29.4.2012
6.5.2012
6.5.2012
13.5.2012
13.5.2012
19.5.2012
20.5.2012
20.5.2012
25.5.2012
27.5.2012

14.30 Muži B
14.00 Dorostenky
St. žáci
9.15 Muži B
10.45 Muži A
10.45 Muži A
14.00 Dorostenky
16.00 Muži A
9.15 Muži B
10.45 Muži A
17.30 St. žáci
10.45 Muži A

Vřeskovice – Ejpovice C
Vřeskovice – Tymákov A
Vřeskovice - Příchovice
Vřeskovice – Tymákov B
Vřeskovice - Osek
Vřeskovice - Ejpovice
Vřeskovice - Přeštice
Vřeskovice - Raspenava
Vřeskovice - Hromnice
Vřeskovice - Podlázky
Vřeskovice - Nýřany
Vřeskovice - Litohlavy

Fotografie koledníků Velikonoce 2012

Turnaj dětských přípravek v národní házené
V sobotu 21.4.2012 se na hřišti TJ Vřeskovice konal turnaj přípravek
národní házené. Turnaje se zúčastnilo 8 družstev z Plzeňského kraje.
Počasí se dětem i pořadatelům vydařilo a turnaj se tak setkal s velkou
účastí. Vyhrálo naše družstvo TJ Vřeskovice před družstvem TJ
Újezd dívky.
Pořadí turnaje.
#

Družstvo

Pořadí

1 TJ Přeštice A - dívky

8.

2 TJ Přeštice B - dívky

6.

3 TJ Přeštice - hoši

7.

4 TJ Vřeskovice

1.

5 Sokol Tymákov

3.

6 TJ Božkov

5.

7 TJ Plzeň-Újezd - dívky

2.

8 TJ Plzeň-Újezd - hoši

4.

TJ Vřeskovice tímto děkuje obecnímu úřadu Vřeskovice za
sponzorování cen a všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu turnaje.
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