V Ř E S K O V Á K
květen 2013
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané chtěl bych
všechny požádat ještě o strpení při
problémech, které vám vznikají při
výstavbě kanalizace. Tato akce by
smluvně měla skončit do 30.9.2013.
Možnost připojení nemovitostí firma
předpokládá v červenci.
Na bývalé skládce u Lhovic byl spálen
dřevní odpad a tak žádám všechny, aby
již sem nic neukládali.
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

Kanalizační šachty
Občané, kteří si na OÚ objednali kanalizační šachty si je mohou
vyzvednout na OÚ v úřední hodiny.

Veřejné zasedání
Další veřejné zasedání se uskuteční 17. června 2013 od 19 hod.
Zveme všechny občany.

Sběr nebezpečného odpadu
Sběr velkoobjemových a nebezpečných odpadů proběhne
v sobotu 1.června 2013 od 9,40 do 10,10 hod u kulturního domu.
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.
Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven před KD od pátku
do neděle.

Dobové fotografie
Obecní zastupitelstvo se rozhodlo, že na podzim uspořádá oslavu ke
40. výročí otevření kulturního domu ve Vřeskovicích. Prosíme
všechny, kteří mají vhodné fotografie ze stavby kulturáku nebo
fotografie obce z tohoto období (mohou to být i fotografie z jiných
akcí v obci – výstavba nádrže na návsi, konzumu, šaten na hřišti,
VÚZ aj., budou uloženy jako foto kronika), zda by fotografie přinesli
k ofocení na obecní úřad (fotografie si odnesete hned zpátky).
Z fotografií pak bude vytvořena prezentace na oslavu. Děkujeme!

Den matek
V sobotu 18.5.2013 se uskutečnila tradiční akce pro maminky a
babičky, bylo pro ně připraveno krásné vystoupení dětí z obce, které
mělo veliký úspěch. Děkujeme všem maminkám, které se podílely na
nacvičování, zejména paní Majerové, Roubové a Kadlecové a
samozřejmě všem dětem!

Koncert duchovní hudby
V pátek 31.5.2013 se v kostele sv. Jana Křtitele ve Vřeskovicích
uskuteční koncert v rámci Evropského festivalu duchovní hudby.
Poslechnout si můžete Fojtův komorní sbor - Roudnice nad Labem a
Vox imperfecta - Plzeň. Koncert začíná v 19. hod, všechny srdečně
zveme.

Pouťová zábava
V sobotu 22. června se uskuteční pouťová zábava, na které k tanci a
poslechu zahraje Josef Tureček. Srdečně zveme všechny občany od
20. hod. do kulturního domu.

Poutní bohoslužba v kostele sv. Jana Křtitele ve
Vřeskovicích
se bude sloužit v neděli 23. června v 10:30 hod. Po bohoslužbě bude
následovat pohoštění pro všechny poutníky. Srdečně zve všechny
farníky pan farář.

Den dětí
V neděli 16. června 2013 pořádá obecní úřad a myslivci Vřeskovice
oslavu Dne dětí. Pro děti bude připraveno mnoho soutěží s přírodní,
mysliveckou i sportovní tématikou. Odpoledne bude zakončeno
tradičním táborákem na lomu. Sraz dětí bude v 15. hodin na konci
obce směrem na Biřkov.

Turnaj v malé kopané
V sobotu 15. června se na hřišti pod KD uskuteční turnaj v malé
kopané. Tříčlenná družstva se mohou registrovat od 9. hod.

Národní házená
TJ Vřeskovice hledá chlapce od ročníku 2001 na doplnění družstva
mladších žáků. Přijďte si vyzkoušet národní házenou a zahrát s námi
na hřišti s umělým povrchem pod vedením zkušených trenérů.
Kontakt 736 164 248 Petr Štich.
Na pouť připravuje TJ Vřeskovice turnaje v národní házené. Přesný
rozpis turnajů bude upřesněn.
Vydáno dne 27.5.2013

