V Ř E S K O V Á K
březen 2017
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, jsme v měsíci,
který probouzí přírodu, s tím jsou
spojeny biologicky rozložitelné odpady. I
v letošním roce bude možnost tento
odpad
odkládat
do
dvou
velkoobjemových
kontejnerů.
Moc
prosím o úpravu odpadu na co nejmenší
objem, hlavně větve.

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

Usnesení
z 13. veřejného zasedání obecního zastupitelstva ve
Vřeskovicích,
konaného dne 24.2.2017
Obecní zastupitelstvo:
Určuje:
195. Ověřovatele zápisu – p. Bláha Václav, p. Kypetová Jaroslava
196. Zapisovatele – p. Kašparová Hana

Schvaluje:
197.
Návrhovou komisi pro přípravu usnesení:
předseda: p. Faloutová Andrea
členové: p. Duchek Josef, p. Bohuslav Jiří
198. Program veřejného zasedání
199. Účetní závěrku za rok 2016
200. Žádost o dotace PSOV 2017 z Plzeňského kraje
Ukládá :
201.
Zastupitelstvu oslovit firmu ASAVET a.s. o sdělení názvu
firem, které mají posoudit provoz a účinnost filtrační technologie.
Oslovit ČIŽP, zda byly uloženy pokuty v r. 2016 za porušení
provozu, pokud ano, tak za co a v jaké výši.
Bere na vědomí:
202. Zprávu z mezidobí zasedání
203. Zprávy předsedů komisí a výborů
204. Rozpočtové opatření č. 8/2016
205. Zprávu o inventarizaci majetku obce

Kominík v obci
Ve středu 29.března 2017 bude v naší obci v době 08.00 - 16.30
hodin provádět firma KOMKA kominictví s.r.o. kontroly a čištění
spalinových cest - komíny a kouřovody od spotřebičů na pevná,
plynná a kapalná paliva. Práce jsou prováděny v souladu s TPK a
tištěný protokol odpovídá požadavkům Zákona č.320/2015 Sb. V
případě dotazů nebo upřesnění času provedení prací volejte v době
08.00 - 12.00 hod na tel.376 311 425 nebo 606 500 290, po 12.00 hod
na tel. 602 450 750.

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.

Obec čistější jako součást Ukliďme Česko 2017
Blíží se pravidelný úklid, který pod názvem Za obec čistější, probíhá
tradičně v dubnu. Letos se sejdeme v sobotu 8. dubna ve 14:00 h
před kulturním domem. Za rok se opět kolem silnic v
katastru objevilo něco PET lahví, papírů, kelímků, obalů. Z velké
části jde určitě o odpad od nemístních obyvatel, ale ti už si pro něj
nepřijedou. Letos jsme se přihlásili, do celostátní organizované akce
Ukliďme Česko.
Detaily k akci najdete na http://www.uklidmecesko.cz/event/13481 .
Organizátoři celostátní akce slibují zaslání propagačního balíčku,
třeba nějaký přijde.
Jisté však je opékání buřtů na závěr celého úklidu.

Zápis do 1. Ročníku ZŠ a MŠ ve Švihově
Ředitelství ZŠ a MŠ ve Švihově
oznamuje, že v úterý 4.dubna 2017 od
12.45 do 14 hod, od 13.15 do 14,30hod a
od 13.45 do 15hod bude konat zápis dětí,
které budou ve školním roce 2017/2018
navštěvovat 1. Ročník ZŠ. zahájení zápisu
pro skupinu proběhne ve III.B ZŠ Švihov –
přízemí vlevo. Rodiče přinesou vyplněný
Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ,
který obdrží od ředitelky mateřské školy,
dále rodný list dítěte a vlastní občanský
průkaz.

Hračky na dětské hřiště
Prosíme rodiče odrostlých dětí, pokud mají doma ještě nějaké hračky
na písek v dobrém stavu a chtěli by je věnovat na pískoviště na
dětském hřišti, mohou je přinést 8.4. ve 14hod do KD.

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVCI ROKU 2016
OKRESU KLATOVY
PSS Klatovy k 3. 1. 2017 sdružuje 79 tělovýchovných jednot a
sportovních klubů okresu Klatovy s celkovým počtem členů 8333,
z toho 2163 je mládež všech věkových kategorií. Sport je
provozován ve 28 sportovních odvětvích ve 143 sportovních
oddílech.
Také v závěru letošního roku se mohou malí i velcí sportovci okresu
Klatovy těšit, že jejich celoroční píle bude odměněna. Společnost
Sport Action s. r. o. ve spolupráci s Českou unií sportu zastoupenou
na Klatovsku Pošumavským sportovním sdružením okresu Klatovy
připravila za mediální podpory Klatovského deníku anketu
Nejúspěšnější sportovec roku 2016 okresu Klatovy.
Dospělí – jednotlivci
1. Tereza MARTÍNKOVÁ, Hammers gym Běhařov, kickbox
2. Karolína GALUŠKOVÁ, KVS Sušice, kanoistika
3. Otakar VÝBORNÝ, autokros, tým Level Czech National Team
4. Jiří BEŠTA, Atletika Klatovy
5. Jan TOPINKA, Hockey Club Klatovy, lední hokej
6. Miroslav VRHEL, TJ Sušice, fotbal
7. Petra DOLEJŠOVÁ, Atletika Klatovy
8. Václav CHMELÍŘ, TJ Vřeskovice, národní házená
Je odchovancem vřeskovické házené. 25letý vynikající obránce je
oporou družstva mužů TJ Vřeskovice, které je po podzimu 2016 na
výborném 5. místě tabulky II.ligy. Je rychlý a důrazný. Patří
k nejlepším hráčům této druholigové soutěže, napsal o Václavu
Chmelířovi KT deník. Zastupitelé obce děkují za reprezentaci obce
a přejí mnoho dalších úspěchů.

Vítání občánků
Vítání nových občánků se bude konat 9.4.2017 v KD ve
Vřeskovicích. Rodiče občánků již obdrželi pozvánky.

Dětský maškarní bál
Kulturní komise při OÚ Vřeskovice pořádala dne 4.3. 2017 od 14:00
hod tradiční dětský maškarní bál. K tanci a poslechu hrála skupina
„Asfalt“. Pro děti byly připraveny soutěže a bohatá tombola. Akce se
zúčastnilo 156 lidí.

Premiéra divadelní hry „ZÁSKOK“
Kulturní komise při OÚ ve Vřeskovicích vás zve na premiéru
divadelní hry „Záskok“, kterou zahrají vřeskovičtí ochotníci v pátek
7.4.2017 od 18:30 hod v sále kulturního domu ve Vřeskovicích.
Vstupné dobrovolné. Rezervace místenek na tel . 733 619 438 –
Andrea Faloutová nebo na OÚ tel. č. 376 393379. Srdečně jste
zváni.

Nacvičování programu na oslavu svátku Dne Matek
Srdečně zvu všechny děti a rodiče na první informativní schůzku na
nácvik programu na oslavu Dne matek, která se bude konat ve čtvrtek
6.4. v 17:30hod v kulturním domě. S sebou pouze dobrou náladu a
hlavu plnou nápadů.

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 při hasičské soutěži O pohár
starosty na Pousce. První hodina je věnována ženám a po té srdečně
zveme i všechny muže. Občerstvení zajištěno.
Andrea Faloutová
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