V Ř E S K O V Á K
Březen 2014
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, na internetových
stránkách
obce
byly
zveřejněny
podmínky na připojení nemovitosti na
splaškovou kanalizaci, podmínky jsou též
v písemné formě na obecním úřadě.
S těmito podmínkami by se měl každý
vlastník nemovitosti seznámit před tím,
než se napojí.
S radostí vám oznamuji, že jsme
získali dotaci 200.000,- Kč na „Výstavbu
obratiště na místní komunikaci“ na
pozemcích 15/3 a 1591/1.
Římskokatolická
farnost
Švihov
získala souhlas s provedením opravy
velkého balkónu nad vstupem do kostela
sv.Jana Křtitele ve Vřeskovicích, souhlas
je platný 2 roky, tak věřím, že po
několikaletých dohadech dojde k opravě.
starosta obce Václav Matoušek

Úřední hodiny na obecním úřadě
Pondělí :
Úterý :
Středa :
Čtvrtek :
Pátek :

13,00 – 19,00
8,00 – 14,00
8,00 – 12,00
8,00 – 14,00
8,00 – 13,00

16,00 – 19,00

Telefon a fax: 376 393 379
e-mail: obecniurad@vreskovice.cz
http: www.vreskovice.cz

Kanalizace
30.6.2014 končí povolení na vypouštění odpadních vod z volných
kanalizačních výustí kanalizace pro veřejnou potřebu obce
Vřeskovice do Vřeskovického potoka, z čehož plyne, že od 1.7.2014
lze tyto vody vypouštět jen pod hrozbou pokuty.
Proto žádám všechny majitelé nemovitostí, aby neoddalovali
připojení a nenechávali vše na poslední chvíli. Před připojením je
nutno se seznámit s podmínkami připojení a sepsat smlouvu mezi
obcí a majitelem nemovitosti.

Výhled plánovaných akcí
Z důvodu možnosti čerpání dotací v dalších letech je nutno sestavit
výhled plánovaných akcí (Integrovanou strategii území) do roku
2020. V pondělí 28.dubna od 18 hod proběhne v sále KD setkání
občanů a podnikatelů na území obce Vřeskovice, na kterém by měly
být upřesněny projekty, které by se měly v budoucnu uskutečnit.
Věřím, že rozvoj obce vám není lhostejný a že se sejdeme v hojném
počtu.

Kontejner na starý textil
Do poloviny dubna bude u kulturního domu osazen kontejner na
starý textil.

Svoz odpadů
V sobotu 7.6.2014 proběhne svoz nebezpečných odpadů a bude
přistaven kontejner na velkoobjemový odpad. Čas bude upřesněn.

Dřevní odpad
Ještě v měsíci dubnu mohou občané využít možnosti ukládat dřevní
odpad na bývalé skládce směr Lhovice. Prosím na k hromadě ve
spodní části.

Usnesení
z 20. veřejného zasedání obecního zastupitelstva ve Vřeskovicích,
konaného dne 24.3.2014
obecní zastupitelstvo:
Určuje:
276. Ověřovatele zápisu: p. Bláha Václav, p. Zub Jan
277. Zapisovatele: p. Kašparová Hana
Schvaluje:
278. Návrhovou komisi ve složení:
Předseda: p. Faloutová Andrea
Členové: p. Duchek Josef, p. Krotký Jan
279. Program veřejného zasedání
280. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-120008298/VB/001 na pozemcích
p.č.605/3, 607/8 a 1608/3 mezi obcí Vřeskovice a ČEZ
Distribuce, a.s., Děčín.
281. Smlouvu na prodej pozemku p.č. 1588/2 o výměře 24 m2.
282. Záměr prodeje části pozemku p.č. 1587/1 o výměře 35 m2.
283. Dodatek č. 1/2014 ke smlouvě o poskytnutí finančního
příspěvku Plzeňskému kraji na
zajištění dopravní obslužnosti.
284. Dohodu o předškolním vzdělávání dětí v mateřské škole
Borovy.
285. Smlouvu na zhotovení změny č. 3 územního plánu obce
Vřeskovice.
Bere na vědomí:
286. Zprávu z mezidobí zasedání
287. Zprávy předsedů komisí a výborů
288. Informace o splaškové kanalizaci
Ukládá:
289. P. Matouškovi obeslat majitele černého psa ohledně volného
pobíhání po obci.

Divadlo „Proutník pod pantoflem“
V sobotu 29.března 2014 od 18.hod. sehraje ochotnický spolek
Kbel komedii Georgese Feydeauha „Proutník pod pantoflem“
Vstupné bude dobrovolné. Srdečně zveme všechny občany.

Divadlo „ Moje šílená tchýně“
Poslední dubnovou sobotu 26.4. 2014 v 19.hod, přijede do Vřeskovic
ochotnický spolek Buřina z Příchovic se svým novým, velmi
úspěšným, představením „Moje šílená tchýně“.

Dětský maškarní ples
První březnovou sobotu se uskutečnil tradiční dětský maškarní ples.
O zábavu se skvěle starala kapela „Asfalt“. Obecní zastupitelstvo
velice děkuje všem, kteří se jakkoliv podíleli na přípravě i vlastním
průběhu dětského maškarního plesu.

Nacvičování dětského vystoupení na oslavu Dne matek
Letošní oslava Dne matek se bude konat v sobotu 17.5. 2014 , kdo
z dětí má zájem se zúčastnit každoročního nacvičování, prosím,
dostavte se na první informativní schůzku ve čtvrtek 10.4. v 18 hod
do kulturního domu. Informace na tel. 733 619 438 – Andrea
Faloutová.

Zápasy v národní házené na hřišti TJ ve Vřeskovicích
5.4.2014
6.4.2014
19.4.2014
19.4.2014
19.4.2014
26.4.2014
27.4.2014
27.4.2014

10.00
10.45
10.00
16.00
10.00
10.45
14.00

mladší žáci
muži B
mladší žáci
dorostenky
muži B
mladší žáci
muži B
muži A

Nezvěstice
Nezvěstice B
Ejpovice
Ejpovice
Ejpovice
Litohlavy
Plzeň Litice
Čakovice
Vydáno 26.3.2014

Občanské sdružení Diakonie Broumov - nezisková organizace, která poskytuje
sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným,
azylové ubytování i pracovní příležitost.

VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
-

Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a
zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše
nepoškozené
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní
Peří, péřové přikrývky a polštáře
Menší funkční elektrospotřebiče

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače, , matrace, koberce – z ekologických důvodů
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční :
dne: sobota 5.4.2014
čas:
10:00 - 12:00
místo: kulturní dům ve Vřeskovicích
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem

