V Ř E S K O V Á K
leden 2016
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, začínáme další
již 26.rok samostatné obce Vřeskovice.
V tomto roce bude velká část činnosti
uschována v dokumentech - Příprava
nového územního plánu. Zde bych chtěl
požádat všechny občany, pokud bude
veřejné projednávání, aby jste se
zúčastňovali ve velkém počtu a
připomínky podávali ihned. Budeme se
snažit, aby jednání probíhala ve
Vřeskovicích a ne na MěÚ v Klatovech,
kde by měla být. Je důležité si uvědomit,
že územní plán ovlivní další využití
jednotlivých pozemků na několik dalších
let. O všech jednáních bude informace
na úřední desce a bude rozeslána
informačním kanálem obce.
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

Vybírání poplatků 2016
Ve středu 27.1.2016 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

Zápis do 1. ročníku Základní a Mateřské školy Švihov
Ředitelství Základní a Mateřské školy Švihov oznamuje, že se ve
čtvrtek 4. 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 2016/2017 navštěvovat 1. ročník základní školy.

Knihovna Vřeskovice
V poslední době opakovaně zmizel ze dveří štítek s otevírací dobou
knihovny. Tento problém jsme již vyřešili, štítek je nalepen zevnitř
dveří a navíc ještě na okně, tak snad na těchto místech již zůstane.
Knihovna je otevřena stále ve stejnou dobu, t j. v úterý a ve čtvrtek
od 16,30 do 18,30.
V knihovně jsou nové knihy z klatovské knihovny, mimo jiné např.
poslední kniha Michala Viewegha Zpátky ve hře, další titul od
oblíbené autorky Javořické, Od Šumavy k Novohradským horám od
Vojtěcha Fischera, 100 zajímavostí ze Staré Šumavy od kolektivu
autorů, Všechno o zahradě od Johna Noblese, Malujeme na sklo od
Jane Dunsterville a mnoho dalšího…..
Dále upozorňujeme zájemce, že je možné si objednat knihy
z klatovské knihovny a vyzvednout si je přímo v knihovně ve
Vřeskovicích, případně je možno podle zájmu určité knihy do
knihovny zakoupit.
To se může hodit zejména žákům, kteří potřebují knihy pro povinnou
školní četbu.
Dále je v knihovně množství zajímavých časopisů jak se
společenskou tematikou - Květy, tak také např. s cestovatelskou
tématikou- Lidé a Země, které lze využít nejen pro zábavu a poučení,
ale také pro inspiraci na dovolenou.
Velmi užitečný je pak časopis D-test, který poskytuje cenné rady při
nákupech spotřebičů a dalších výrobků.
Přijďte a přesvědčte se sami, naši mladí knihovníci Vás rádi uvidí…

Jana Kadlecová

Soutěž o nejkrásněji vánočně vyzdobený dům vyhodnocení
6. ledna bylo ukončeno hlasování o nejkrásněji vyzdobený dům či
okno.
Zde jsou výsledky:
1. místo ……..restaurace KD……….6 hlasů
2. místo…….. Hodanovi u Adélky….5 hlasů
3. místo…….. Votýpkovi…………...3 hlasy
4. Zubovi u Michalky a Tomíka….2 hlasy
5. -11. místo…..Bláhovi, Křenovi, Hrudičkovi, Zubovi st.,
Pěchoučkovi u Rozárky, p. Ivanov čp. 48, Hránkovi
Soutěžící, kteří se umístili na prvních třech místech, budou
odměněni na příštím veřejném zasedání OZ poukázkou do
zahradnictví Papež Dolany. Gratulujeme.

Tříkrálová sbírka ve Vřeskovicích
V sobotu 2.ledna 2016 se ve Vřeskovicích uskutečnila již tradiční
Tříkrálová sbírka. Počasí nám moc nepřálo, ale přesto děti vytrvaly a
obešly celou vesnici a tak se vybralo 7077,-Kč. Letos se nám
nepodařilo vytvořit dvě skupinky dětí, tak musela Markétka
Steiningerová, Ríša Vlček a Hanička Kadlecová zvládnout celou
vesnici, za což jim patří velký obdiv. Všem, kdo přispěli, mnohokrát
děkujeme. Poděkování patří dětem a manželům Kadlecovým, kteří
s dětmi vše absolvovali.

Novoroční turnaj ve stolním tenisu – výsledky
Vánočního turnaje se zúčastnilo celkem 11 mužů a 3 děti
Kategorie muži:
1.místo …….Jiří Kraft – Dobřany
2.místo……..Vladimír Kadlec – Vřeskovice
3.místo……..Josef Simbartl – Vřeskovice
Kategorie děti
1. místo….Kuba Kraft - Dobřany
2. místo….Matyáš Petrovický - Vřeskovice
3. místo….Pavel / vnuk Galuškových/ - Vřeskovice
Všem děkujeme za účast a těšíme se na další ročník.

Kytarový / hudební / kroužek
Od 1.2.2016 bude zahajovat činnost kytarový /hudební/ kroužek.
Kroužek je určen všem dětem, které mají zájem si chodit zahrát jen
tak pro radost a seznámit se se základy hry na kytaru. Schůzky se
budou konat v klubovně Vřeskováčku. První informativní schůzka
proběhne ve čtvrtek 4.2.2016 od 17hod ve Vřeskováčku k KD /
místnost bývalé knihovny/. Nástroje bude možné v omezeném
množství i zapůjčit. Kroužek povede Aneta Faloutová. Informace na
tel čísle 733 619 438 nebo na emailu: fanynka 32@seznam.cz.

Zdravotní přednáška o bylinkách a mastičkách
Ve středu 27.1.2016 od 16:30hod se bude konat v restauraci KD ve
Vřeskovících zdravotní přednáška na téma bylinky a mastičky na
potlačení bolesti pohybového aparátu člověka. Přednášejícím bude
lázeňský lektor Karel Štenbaur, bývalý spolupracovník bylinkáře
Pavla Váni. S sebou pouze dobrou náladu.

Pozvánka na taneční zábavu s kapelou „EXTRA BAND
REVIVAL“
Srdečně jste zváni na taneční zábavu se skupinou Extra band revival,
která se koná v pátek 22.1.2016 od 21hod v sále KD ve Vřeskovicích

Pozvánka na hasičský bál
SDH ve Vřeskovicích pořádá v sále KD dne 29.1.2016 od 20hod
tradiční hasičský bál. K tanci a poslechu hraje kapela
„SKALANKA“

Pozvánka na myslivecký bál
Myslivecké sdružení zve všechny občany na myslivecký bál, který se
koná 12.2.2016 od 20hod v sále KD ve Vřeskovicích. K tanci a
poslechu hraje kapela „SKALANKA“

Pozvánka na dětský maškarní bál
Kulturní komise při OÚ pořádá dne 5.3. 2016 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.

Pozvánka na tradiční maškarní ŠIBŘINKY
TJ Sokol Vřeskovice vás zve na tradiční maškarní Šibřinky, které se
konají dne 5.3.2016 od 20hod v sále KD ve Vřeskovicích. K tanci a
poslechu hraje kapela „SKALANKA“
Andrea Faloutová
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