V Ř E S K O V Á K
únor 2017
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, pro letošní rok
máme podány dvě žádosti na dotace.
U Plzeňského kraje na výměnu oken a
vchodových dveří v KD ve výši 420.000,Kč, rozsah prací bude stanoven dle výše
přidělené dotace. U Ministerstva pro
místní rozvoj na zhotovení územního
plánu ve výši 142.800,-Kč, tato
dlouhodobá činnost není závislá na
přidělení dotace, nový ÚP obec
potřebuje. Věřím, že alespoň nějaké
peníze na tyto akce získáme.
Práce a úkolů je připraveno dost, tak
ještě najít čas, aby se vše povedlo.
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

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Srdečně zveme všechny občany na veřejné zasedání obecního
zastupitelstva, které se uskuteční v pátek 24. února 2017 od 18:30 h
v kulturním domě ve Vřeskovicích.
Program:
l) Zahájení
2) Zpráva z mezidobí zasedání
3) Zprávy předsedů komisí a výborů
4) Rozpočtové opatření č.8/16
5) Účetní závěrka za rok 2016
6) Žádost na dotace PSOV 2017 z Plzeňského kraje
7) Inventarizace majetku obce
8) Rozprava
9) Usnesení a jeho schválení
10) Závěr

Popelnice
Staré známky z předchozích let na odpadových nádobách prosíme
strhněte, aby zůstala pouze platná známka na rok 2017. Toto usnadní
přehled pracovníkům, kteří s nádobami nakládají.
Děkujeme za spolupráci
Západočeské komunální služby a.s.

Úklid psích výkalů
Na základě stížností občanů žádáme všechny majitele domácích
mazlíčků, aby po svých psech vždy výkaly uklízeli. Nikomu není
příjemné si nosit tyto suvenýry z vycházky na botách do svých
domovů. Děkujeme

Poděkování výboru SDH
Výbor SDH Vřeskovice děkuje všem, kteří přispěli do tomboly při
hasičském bále věcnými dary nebo přispěli finanční částkou.

Objednávka sadbových brambor
Tak jako v minulých letech, bude pí Hana Kašparová zajišťovat na
obecním úřadě objednávky sadbových brambor od Ing.Jarošíka.
Zájemci hlaste se na obecním úřadě nebo na tel.čísle 376 393 379 do
6.3.2017. V nabídce jsou tyto odrůdy:
Velmi rané: Anuschka, Bellarosa, Colette,
Rané: Belana, Marabel
Polorané: Antonia, Laura

Pozvánka na dětský maškarní bál
Kulturní komise při OÚ Vřeskovice pořádá dne 4.3. 2017 od 14:00 h
tradiční dětský maškarní bál. K tanci a poslechu hraje skupina
„Asfalt“. Pro děti jsou připraveny soutěže a bohatá tombola. Srdečně
jste zváni.

Pozvánka na tradiční maškarní ŠIBŘINKY
TJ Vřeskovice pořádá v sobotu 4.3.2017 od 20:00 h maškarní
„ŠIBŘINKY“. K tanci a poslechu hraje kapela „SKALANKA“.
Srdečně jste zváni.

Pozvánka na valnou hromadu TJ Sokol Vřeskovice
Výbor TJ Sokol Vřeskovice zve všechny členy na výroční valnou
hromadu, která se koná 18.3.2017 od 18:00 h v sále KD ve
Vřeskovicích.

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 h v sále kulturního domu ve Vřeskovicích.
Srdečně jste zváni.

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 slibují zaslání propagačního balíčku, třeba nějaký přijde,
jisté však je opékání buřtů na závěr celého úklidu.
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