V Ř E S K O V Á K
únor 2016
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, v současné době
jsou připravovány a na odboru kontroly
MVČR konzultovány některé nové obecní
vyhlášky. S těmito budou občané
seznámeni na veřejném zasedání OZ.
V letošním roce bude požádáno o
dotaci z programu „Udržování a obnova
kulturního dědictví venkova“ na opravy
křížků na území obce Vřeskovice.
Na další zatím vyhlášené dotace buď
nejsme projekčně připraveni, nebo
nejsou vhodné z pohledu využití pro naši
obec. Samozřejmě budeme sledovat
vyhlašování dalších dotačních titulů.
Zatím neplánujeme žádné větší
investiční akce, ale pokud by se nějaká
výhodná příležitost našla, tak ji lze ještě
zařadit.
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 a fax: 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 pondělí 14. března 2016 od 18:30
hod v kulturním domě ve Vřeskovicích.

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu bude v naší obci
probíhat 11.6.2016. Podrobnosti budou ještě upřesněny v květnovém
čísle Vřeskováka.

Zápis do MŠ Borovy
V pátek 1. dubna 2016 se od 8hod do 12hod koná zápis dětí do
mateřské školy v Borovech. Děti se společně se svými rodiči mohou
během celého dne zapojit do činnosti dětí v mateřské škole.

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
5.3.2016. V nabídce jsou tyto odrůdy:
Velmi rané: Anuschka, Bellarosa, Colette, Bellarosa
Ranné: Marabel, Belana
Poloranné: Bernina, Antonia, Laura, Concordia

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

Taneční zábava s kapelou „EXTRA BAND REVIVAL“
V pátek 22.1.2016 se v sále KD ve Vřeskovicích konala taneční
zábava, kterou pořádal obecní úřad. I přes nepřízeň počasí, kdy
teploměr klesl na -17°C, se příznivci bigbítu sešli. Nedá mi, abych
nevzpomněl, jak byly Vřeskovice v 80-tých letech hojně
navštěvovány pro tyto bigbítové zábavy.

Pozvánka na dětský maškarní bál
Kulturní komise při OÚ pořádá v sobotu 5.3. 2016 od 14:00 hod
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 Sokol Vřeskovice vás zve na tradiční maškarní Šibřinky, které se
konají v sobotu 5.3. 2016 od 20-ti hod v sále KD ve Vřeskovicích.
K tanci a poslechu hraje kapela „ToNic“.

Pozvánka na valnou hromadu TJ Sokol Vřeskovice
Výbor TJ Sokol Vřeskovice zve všechny členy na výroční valnou
hromadu, která se koná 19.3.2016 od 17hod v sále KD ve
Vřeskovicích.

I v Břeskovicích / Vřeskovicích/ se vařilo pivo
Srdečně vás zveme na posezení s historikem Honzou Jirákem, které
se koná 12.4.2016 od 18:00hod v restauraci v KD ve Vřeskovicích.
Přijďte se dozvědět něco z historie pivovarnictví, kde se vařilo pivo
v naší obci a nejen u nás.

Kominík v obci
V pondělí 7.3. a v sobotu 12.3. 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 NV 91/2010 Sb.. Ceny budou
stanoveny podle stavu spalinové cesty:
* kontrola spalinové cesty - 450,-Kč
* kontrola a čištění spalinové cesty - od 600,-Kč
* čištění spalinové cesty - od 250,-Kč
V případě dotazů nebo upřesnění času provedení prací volejte v době
08.00 - 12.00 hod na tel.376 311 425, po 12.00 hod na tel. 602 450
750.
Kdo má zájem o využití těchto služeb, ať se nahlásí na obecním
úřadě nebo na tel.723 776 197 nejpozději do pátku 4.3.2015

Kytarový kroužek
Od 1.2.2016 zahájil svoji činnost kytarový kroužek. Pravidelných
schůzek, které se konají každý čtvrtek od 18:00hod v klubovně
Vřeskováčku, se zúčastňují čtyři děti. Kroužek je určen všem dětem,
které mají zájem si chodit zahrát jen tak pro radost a seznámit se se
základy hry na kytaru. Kdo by se chtěl ještě přidat, tak může přijít na
další schůzku ve čtvrtek 10.3.2016. Schůzka 3.3.2016 z důvodu
nepřítomnosti Anety Faloutové odpadá.
Andrea Faloutová
Vydáno 24.2.2016

