V Ř E S K O V Á K
březen 2015
Úvodní slovo
Vážení
spoluobčané,
v jarních
měsících nás čeká oprava komunikace
od silnice na Borovy kolem kostela ke
kaštanům a u autobusové garáže. Přesný
termín zatím nevím, ale obyvatelé
přilehlých nemovitostí budou před touto
akcí informováni.
I v letošním roce došlo ke kontrole a
prořezání stromů, chtěl bych požádat
občany, pokud si všimnou, že některý
strom zasychá nebo je ve špatném stavu,
ať toto nahlásí na obecní úřad. Stromy
v obci už nejsou nejmladší a některé
začínají ohrožovat nejen majetek, ale i
zdraví občanů.
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 3. veřejného zasedání obecního zastupitelstva
ve Vřeskovicích, konaného dne 11.3.2015
Obecní zastupitelstvo:
Určuje:
46. Ověřovatele zápisu – p. Nováková Jaroslava, p. Hodan Michal
47. Zapisovatele – p. Kašparová Hana
Schvaluje:
48. Návrhovou komisi pro přípravu usnesení:
předseda: p. Faloutová Andrea
členové: p. Duchek Josef, p. Bohuslav Jiří
49. Program veřejného zasedání
50. Smlouvu o dodávce a ochraně předávaných údajů katastru
nemovitostí vedených v el. podobě mezi obcí Vřeskovice a
firmou GEPRO spol. s.r.o., Štefánkova 52, Praha 5
51. Podání žádosti o dotaci v rámci dotačního programu
„SouSedíme si“ Nadace VIA na podporu kulturního programu
při příležitosti setkání rodáků v r. 2015
52. Záměr prodeje části pozemku par.č. 1587/1 o výměře 59 m2
53. Smlouvu o spolupráci s firmou DIMATEX CS, spol. s.r.o.,
Stará 24, Stráž nad Nisou
54. Nájemní smlouvy na obecní byty
55. Nájemní smlouvu na pronájem restaurace
56. Záměr prodeje pozemku par.č. 110 o výměře 7 m2
57. Účetní závěrku za rok 2014
Rozhoduje:
58. O ukončení záruky za úvěr TJ – ukončení zástavního práva dle
notářského zápisu NZ 65/2007 ze dne 13.7.2007 na základě
potvrzení České spořitelny a.s. o ukončení ručitelské povinnosti
vyplývající ze smlouvy č. R1 318-036-07
Ukládá:
59. P. Matouškovi V. – oslovit SÚSPK ohledně propadů po
výstavbě plynu

Bere na vědomí:
60. Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2015
61. Zprávu z mezidobí zasedání
62. Zprávy předsedů komisí a výborů

Poskytovatelé internetových služeb
V současné době dochází v naší obci k výpovědím internetových
služeb firmou Internet HomeCZ. Na základě této skutečnosti
oznamujeme občanům, že v naší obci je možné využít služeb těchto
společností: ČESKÁ SÍŤ, s.r.o., AIRWEB spol. s r.o.,
PRONET.FREE a AITEX s.r.o. a kabelové připojení O2. Podrobnosti
a kontakty o těchto službách naleznete v přiložených letácích.

Pomozte nám vybavit hernu
Na konci března bylo do spolkového rejstříku zapsáno Rodinné
centrum Vřeskováček, zapsaný spolek (z.s).U jeho vzniku bylo pět
maminek a jedna babička. Věříme, že připravované aktivity zaujmou
i další rodiče. První akcí bude jarní burza, snad se vydaří. Dále
chceme postupně vybavovat hernu, která bude umístěna ve volební
místnosti. Kdo by měl zájem darovat zachovalé a nezničitelné hry a
hračky nebo úložné boxy (aby se místnost dala používat i na volby
nebo tomboly), napište na vreskovacek@centrum.cz. Děkujeme
předem.

Dřevní odpad na skládce směr Lhovice
I v letošním roce je možno vozit dřevní odpad ze zahrad do spodní
části bývalé skládky u Lhovic. Termín pálení bude včas upřesněn.

Ukliďme Česko
Naše obec se v letošním roce připojila k celorepublikové
dobrovolnické akci „Ukliďme Česko“.
Sraz účastníku bude
18.4.2015 ve 14 hod před kulturním domem ve Vřeskovicích.
Projdeme a uklidíme obec a přilehlé okolí jako v loňském roce. Na
závěr je připraveno občerstvení s opékáním špekáčků.

Jarní burza
dětského oblečení, hraček a sportovního vybavení

JARNÍ BURZA
nejen
DĚTSKÉHO OBLEČENÍ, HRAČEK, SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ….
SOBOTA 25. DUBNA 2015
od 14 do 16 hodin
Kulturní dům Vřeskovice

________________________
Příchod prodávajících v 13:30 h, k zapůjčení stůl a židle, jednotný poplatek na
úhradu elektřiny 20 Kč/stůl, doporučujeme identifikaci prodejce a cenovky
připravit dříve, nejde o komisní prodej, určeno pro fyzické osoby.
Kontakt pro zájemce o prodej: vreskovacek@centrum.cz

Pořadatel: obec Vřeskovice a Rodinné centrum Vřeskováček, z.s.

Pozvánka na taneční zábavu
V sobotu 4.4. 2015 od 20 hod se koná v sále kulturního domu ve
Vřeskovicích taneční zábava. K tanci a poslechu hraje kapela Lords.
Více info na http://lords.webgarden.cz/

Nacvičování dětského vystoupení na oslavu Dne matek
Letošní oslava Dne matek se bude konat v sobotu 9.5. 2015 , kdo
z dětí má zájem se zúčastnit každoročního nacvičování, prosím,
dostavte se na první informativní schůzku ve čtvrtek 2.4. 2015
v 17,30 hod do kulturního domu. Informace na tel. 733 619 438 –
Andrea Faloutová.

Den matek
Kulturní komise zve všechny maminky i babičky na oslavu dne
matek. Ta se uskuteční v sobotu 9.5.2015 od 16. hod v kulturním
domě. Pro maminky si připravují kulturní program děti, připraveno
bude občerstvení i tanec. K tanci a poslechu budou hrát Lovci rytmů.
Od 17. hod jsou zváni i muži!

Velikonoční speciál
VELIKONOČNÍ KUŘÁTKA

Ingredience: balíček dětských piškotů, čokoládovou polevu, kandované ovoce
(nebo želé bonbony) na ozdobení na náplň, 2 lžíce másla, 3 lžíce moučkového
cukru, citrónovou šťávu
Postup: Změklé máslo utřeme s cukrem do pěny a po troškách přikapáváme
citrónovou šťávu. Krémem slepujeme vždy dva piškoty.
Varianta 1: Hotová kuřátka máčíme v polevě, do které vtiskneme červený hřebínek
a žlutý zobáček. Ty předtím vyřízneme z kandovaného ovoce. Oči naznačíme bílou
polevou, cukrovými korálky apod.
Varianta 2: Čokoládovou polevou označíme oči, z kandovaného ovoce vykrojíme
zobáček a hřebínek a přiložíme ke slepeným piškotům.
Hotová tělíčka kuřátek klademe na další piškot potřený krémem. Pro jistotu můžeme
ještě kuřátko ke spodnímu piškotu připevnit párátkem.
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