V Ř E S K O V Á K
prosinec 2013
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, nastal čas se
ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím,
že se nám podařilo splnit úkol, kterým
byla největší investiční akce v historii
obce. Samotná výstavba kanalizace a
ČOV je jen začátek, nyní musí
následovat spuštění a provozování.
Věřím, že do konce ledna bude vše
připraveno tak, abychom mohli provoz
zahájit. Po mnoha letech slibování
opravy hřbitovní zdi, byla tato letos
dokončena. I místní komunikace dostály
určitých změn k lepšímu. V letošním
roce jsme čerpali dotace jen na vybavení
JSDHO v celkové výši 70.000,-Kč.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se
podíleli na rozvoji a údržbě obce.
Závěrem mi dovolte, abych Vám i
Vašim blízkým popřál příjemné prožití
vánočních svátků a vše nejlepší v novém
roce.
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

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Další veřejné zasedání OZ nebude 18.12., ale v pondělí 30.12.2013
v kulturním domě ve Vřeskovicích.

Vybírání poplatků
Ve středu 15.1.2014 od 16. hod se na OÚ ve Vřeskovicích budou
prodávat známky na odvoz komunálního odpadu a vybírat poplatky
ze psů.
Ceny známek za jednu popelnici
1 x týdně
2000,-Kč
kombinovaný
1700,-Kč
1 x 14 dní
1350,-Kč
1 x měsíčně
750,- Kč
jednorázový
90,-Kč
.
Výše uvedené ceny jsou z 20% dotovány obcí a 80% hradí občané.
Samostatně žijící občané důchodového věku a matky samoživitelky
(mající ve vlastní péči alespoň jedno dítě mladší patnácti let) mohou
uplatnit slevu 300,-Kč.
Poplatky ze psů
za prvního
za každého dalšího

50,-Kč
100,-Kč

Rozsvícení vánočního stromku
První adventní neděli 1.12.2013 se od 17 hod. na návsi uskutečnilo
rozsvícení vánočního stromku. Pro děti byl připraven teplý čaj a
překvapení, pro dospělé pak svařené víno.
K slavnostnímu rozsvícení pak byl připraven krátký kulturní program.
Děkujeme všem, kteří se na vystoupení podíleli, dětem a zvláště paní
Janě Kadlecové, která vše zorganizovala.
.

Mikulášská a vánoční besídka
V sobotu 7.12.2013 se v sále KD bude konala besídka, kde byly
připraveny různé soutěže a program pro děti. Na besídku zavítal Mikuláš
s andělem, děti si ozdobily perníčky a jako v minulém roce upekly
vánočku.

Vánoční mše
Bohoslužby v čase vánočním v kostele sv. Jana Křtitele ve Vřeskovicích: 24.12.2013 Štědrý den - Vánoční mše od 19:00 a 26.12.2013
druhý svátek vánoční od 12:00.

Vánoční turnaj ve stolním tenisu
Vánoční turnaj ve stolním tenisu se uskuteční v sobotu 4.1.2014.
Zápis účastníků od 9.hod v kategorii muži a ve 13. hod kategorie ženy a
děti.Srdečné zveme všechny fanoušky i soutěžící, pro které budou
připraveny hodnotné ceny.

Silvestr – Speciál music Tureček
Poslední letošní večer a začátek roku 2014 můžete přijít společně
oslavit do KD ve Vřeskovicích. K tanci zahraje jako v minulém roce
J. Tureček – Speciál music. V minulém roce se zábava velmi vydařila
a těšila velké účasti a doufáme, že tomu bude i v tomto roce.
Je možné si objednat večeři nebo občerstvení (chlebíčky, obložené
mísy nebo chuťovky) a to buď přímo v restauraci nebo na tel.
720017999.

Vřeskovická šlápota
Tradiční novoroční akce se uskuteční 1.1.2014. Sraz bude ve 13.30
před kulturním domem a půjdeme směrem do Roupova, kde výšlap
zakončíme občerstvením v hospodě.

Výstup na Stramchyni
V sobotu 11.1.2014 pořádá obec Borovy tradiční výstup na vrchol
Stramchyni, kde bude připraveno občerstvení. Sraz účastníků výstupu
je ve 12:00 na vrcholu. Výprava z Vřeskovic odchází v 11hod od
KD. Zveme všechny příznivce turistiky!

Přání SDH Vřeskovice
Výbor SDH Vřeskovice přeje všem svým členům, jejich rodinným
příslušníkům a ostatním občanům Vřeskovic příjemné prožití Vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví štěstí a pohody.

Pozvánka na valnou hromadu SDH Vřeskovice
Výbor SDH Vřeskovice zve všechny své členy na výroční valnou
hromadu SDH Vřeskovice, která se koná v sobotu 11.1.2014 od
17.hod v sále kulturního domu ve Vřeskovicích. Po skončení valné
hromady se uskuteční tradiční posezení s občerstvením při harmonice.
Vydáno 15.12.2013

