V Ř E S K O V Á K
Únor 2021
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, v úvodu bych
vám rád popřál stálé zdraví a nám všem
abychom se po různých omezeních znovu
vrátili do normálního života. Toto číslo
Vřeskováka je ve zkrácené verzi, protože
kulturní akce jsou stále pozastaveny.
V loňském roce jsme byli nuceni odložit
setkání rodáků a doufali, že se setkání
uskuteční v letošním roce. Pořád věřím,
že společně najdeme způsob jak setkání
uskutečnit.
starosta obce Jan Krotký

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 / 724 180 805
e-mail: obecniurad@vreskovice.cz
http:
www.vreskovice.cz

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se uskuteční ve středu
24.2.2021 od 18,30 hodin v sále KD. Toto zasedání se uskuteční za
dodržení hygienických opatření.
Program:
l) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Zpráva z mezidobí zasedání
3) Zprávy předsedů výborů
4) Rozpočtové opatření č.10 a 11
5) Smlouva s ČEZ Distribuce , a.s.
6) Smlouva o pronájmu prostor v objektu čp. 118
7) Smlouva na likvidaci bioodpadu
8) Smlouva o poskytnutí účelové dotace – dopravní obslužnost
9) Účelová půjčka pro Rodinné centrum Vřeskováček, z.s.
10) Dodatek č.4 ke smlouvě se Západočeskými komunálními
službami a.s.
11) Rozprava
12) Usnesení a jeho schválení
13) Závěr

Likvidace bioodpadů v obci
V brzké době nastane čas stříhání stromů a tím i ke zvýšené potřebě
likvidace bioodpadů. Kontejnery na bioodpad nejsou určeny
k likvidaci silných větví, případně pařezů. Firma, se kterou obec
spolupracuje na likvidaci bioodpadu nás upozornila, že v případě
výskytu materiálu, který do kontejneru nepatří, bude obec platit
smluvní pokutu za třídění. Proto prosíme o třídění bioodpadu. Silnější
větve máte možnost uložit ke štěpkování a to do prostoru za ČOV.

Jan Krotký

Vánoční besídka
Jedinou kulturní akcí, kterou jsme stihli uspořádat v době rozvolnění
protiepidemických opatření byla vánoční besídka pro děti.
Z hygienických důvodů proběhla ve venkovních prostorách.
Besídku jsme pojali v duchu Tří oříšků pro Popelku. Pro děti byly
připraveny soutěže a dokonce nás navštívila i Popelka s princem na
koních. Poděkování patří Kačence Beštové, Báře Svitákové a
vedoucím malých hasičů za pomoc s organizací akce.

Tříkrálová sbírka 2021
Letošní Tříkrálová sbírka se konala netradičně bez obcházení
koledníků po obci. Zapečetěná schránka byla uložena v prodejně
ZKD a občané tak měli možnost přispět na dobrou věc. Bylo vybráno
celkem 4120,- Kč. Poděkování patří vedoucí prodejny paní
Cibulkové, že po celou dobu sbírky schránku opatrovala.

Prodejní doba v prodejně ZKD
Od 19.února dochází k úpravě prodejní doby a to následovně:
Pondělí : 7,30 – 10,30 hodin
Úterý : 7,30 - 16,30 hodin
Středa : 7,30 – 10,30 hodin
Čtvrtek : 7,30 - 16,30 hodin
Pátek : 7,30 - 16,30 hodin
Sobota : 7,00 - 10,00 hodin
Neděle :
ZAVŘENO
Ke změně otevírací doby dochází z důvodu odchodu paní Cibulkové
do důchodu. Obecní úřad Vřeskovice děkuje paní Cibulkové za
spolupráci po celá léta a přeje ji mnoho zdraví a pohody do dalších
let.

Poděkování občanům
Paní Jaroslava Cibulková děkuje všem občanům za spolupráci a
svým nástupkyním přeje hodně spokojených zákazníků.
Vydáno 21.2.2021

