V Ř E S K O V Á K
leden 2015
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, tak jsme
vstoupili do dalšího roku, ve kterém si
připomeneme 25.výročí samostatné obce
Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o
tom, že tento krok byl správným směrem.
Letošní největší společenskou akcí
bude setkání rodáků.
Z monitoringu dešťové kanalizace bylo
zjištěno, že některá místa jsou ve
špatném stavu, což budeme konzultovat
s odbornou firmou a asi se nevyhneme
částečným opravám.
Po vyhodnocení ročního zkušebního
provozu nás čeká kolaudace zařízení
ČOV.
Dále
pak
kontrola
od
poskytovatele dotace SZIF, při které
musíme
doložit
počet
obyvatel
využívajících splaškovou kanalizaci.
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

Obecní knihovna
V současné době máme trochu problém s obsazením pozice
knihovnice. Knihovna bude v lednu otevřena úterý a čtvrtek od 16:30
do 18:30. Provozní doba od února bude upřesněna a zveřejněna na
obecní vývěsce a v Konzumu.

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje občanům, že 3.2.2015 bude v době od
7:30hod do 15:30hod přerušena dodávka elektřiny v lokalitě od
autobusové zastávky smšr Švihov a celá lokalita od autobusové
zastávky směr Biřkov po obou stranách silnice. Netýka se
nemovitostí č.p. 67, 45 a 17

Vybírání poplatků 2015
Ve středu 21.1.2015 od 16hod se na OÚ ve Vřeskovicích budou
prodávat známky na odvoz komunálního odpadu a vybírat poplatky
ze psů.
Ceny známek za jednu popelnici na rok 2015
1x týdně 2520,-Kč
Kombinovaný 2090,-Kč
1x14dní 1670,-Kč
1x měsíčně 930,-Kč
Jednorázový 90,-Kč
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 50,-Kč
Za každého dalšího 100,-Kč

Vzniká mateřské centrum,
přijďte na ustavující schůzi. V úterý 3. února od 16:30 se v kulturním
domě uskuteční ustavující schůze spolku, mateřského centra s
pracovním názvem Vřeskováček. Přijďte podpořit vznik spolku,
jehož činnost bude zaměřena především na aktivity pro děti a jejich
rodiče či prarodiče. Drobné občerstvení zajištěno, koutek pro děti
také, hlavní body projednáme během půl hodiny. Vytištěný návrh
stanov k nahlédnutí v kanceláři úřadu nebo elektronicky na
kypetka@centrum.cz.
Jaroslava Kypetová

Zápis do 1. ročníku Základní a Mateřské školy Švihov
Ředitelství Základní a Mateřské školy Švihov oznamuje, že se ve čtvrtek 5.
února od 12,45 do 14hod, od 13.15 do 14,30 a od 13,45 do 15hod ( tj. ve
třech skupinách) bude konat zápis dětí, které budou ve školním roce
2015/2016 navštěvovat 1. ročník základní školy.

Soutěž o nejkrásněji vánočně vyzdobený dům vyhodnocení
6. ledna bylo ukončeno hlasování o nejkrásněji vyzdobený dům či
okno.
Zde jsou výsledky:
1. místo ……..Křenovi
2. místo……..Pěchoučkovi ( děti hlasovaly U Rozárky)
3. místo……..Zubovi( u Michalky a Tomíka)
4. místo ……..Hodanovi ( u Adélky)
5. -8. místo…..Bláhovi, Burianovi, Hodan Josef, Hrudičkovi
Soutěžící, kteří se umístili na prvních třech místech, budou
odměněny na příštím veřejném zasedání OZ poukázku do
zahradnictví Papež Dolany. Gratulujeme.

Tříkrálová sbírka
V letošním roce bylo při Tříkrálové sbírce vybráno 7 047,-Kč. Za
příspěvky děkujeme.

Na snímku zleva: Eliška Podhajská, Madlenka Roubová, Jana
Kadlecová, Markétka Steiningerová, Adámek Pojar a Hanička
Kadlecová

Vánoční turnaj ve stolním tenisu – výsledky
Vánočního turnaje se zúčastnilo celkem 18 mužů a 3 ženy
Kategorie muži:
1.místo …….Kovařík – Švihov
2.místo……..Josef Simbartl – Vřeskovice
3.místo……..Tyrpekl – Švihov
Kategorie ženy
1. místo….Hana Kadlecová
2. místo….Kateřina Beštová
3. místo….Simona Beštová
Všem děkujeme za účast a těšíme se na další ročník.

Pozvánka na myslivecký bál
Myslivecké sdružení zve všechny občany na myslivecký bál, který se
koná 23.1.2015 od 20hod v sále KD ve Vřeskovich. K tanci a
poslechu hraje kapela „Skalanka“

Pozvánka na hasičský bál
SDH ve Vřeskovicích pořádá v sále KD dne 13.2.2015 od 20hod
tradiční hasičský bál. K tanci a poslechu hraje kapela „Orion“

Pozvánka na dětský maškarní bál
Kulturní komise při Oú pořádá dne 6.3. 2015 od 14:hod tradiční
dětský maškarní bál. K tanci a poslechu hraje skupina „Asfalt“. Pro
děti jsou připraveny soutěže a bohatá tombola. Srdečně jste zváni.
Andrea Faloutová
Vydáno19.1.2015

