V Ř E S K O V Á K
únor 2015
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, v současné době
zastupitelstvo řeší možnosti likvidace
bioodpadu. Jednou z možností by bylo
získání kompostérů pomocí dotace a tyto
rozdat občanům. Chtěl bych požádat o
vaše názory na tento způsob zajištění
likvidace bioodpadu pro občany. Tento
způsob, se zdá být nejlevnější. Do 11.3.
bychom měli mít jasno, zda budeme o
tuto dotaci žádat.
Na dotazy některých z vás ohledně
propadů komunikací po výstavbě
kanalizace mohu zatím odpovědět tak, že
firma je si závad vědoma a po domluvě
s SÚSPK budou opravy provedeny
v jarních měsících.
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

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Srdečně zveme všechny občany na veřejné zasedání obecního
zastupitelstva, které se uskuteční ve středu 11. března 2015 od 18:30
hod v kulturním domě ve Vřeskovicích.

Kominík v obci
Dne 6.a 7. března 2015 bude v naší obci v době 08.00 - 16.30 hodin
provádět firma KOMKA kominictví s.r.o. kontroly a čištění
spalinových cest - komíny a kouřovody od spotřebičů na pevná,
plynná a kapalná paliva. Práce jsou prováděny v souladu s TPK a
tištěný protokol odpovídá požadavkům NV 91/2010 Sb.. Ceny budou
stanoveny podle stavu spalinové cesty:
* kontrola spalinové cesty - 450,-Kč
* kontrola a čištění spalinové cesty - od 600,-Kč
* čištění spalinové cesty - od 250,-Kč
V případě dotazů nebo upřesnění času provedení prací volejte v době
08.00 - 12.00 hod na tel.376 311 425, po 12.00 hod na tel. 602 450
750.
Kdo má zájem o využití těchto služeb, ať se nahlásí na obecním
úřadě nebo na tel.723 776 197 nejpozději do středy 4.3.2015

Objednávka sadbových brambor
Tak jako v minulých letech, bude pí Hana Kašparová zajišťovat na
obecním úřadě objednávky sadbových brambor od Ing. Jarošíka.
Zájemci hlaste se na obecním úřadě nebo na tel.čísle 376 393 379 do
27.2.2015. V nabídce jsou tyto odrůdy:
Velmi rané: Anuschka, Bellarosa, Colette, Red Sonia
Rané: Marabel, Belana, Venezia
Polorané: Bernina, Antonia, Laura
Polopozdní: Jelly

Obecní knihovna
Knihovna je otevřena úterý a čtvrtek od 16:30 do 18:30. Případná
změna provozní doby bude zveřejněna na obecní vývěsce a
v Konzumu.

Nejúspěšnější sportovec okresu Klatovy za rok 2014
Dne 23.2. 2015 se v Sušici konalo vyhlášení nejúspěšnějšího
sportovce okresu Klatovy za rok 2014. I obec Vřeskovice měla
želízko v ohni. Oceněným byl Miroslav Černý z oddílu národní
házené TJ Sokol Vřeskovice, který byl nejlepším střelcem
v podzimní části druhé ligy v národní házené. K úspěchu gratulujeme
a přejeme mnoho nastřílených branek i v jarní sezóně.

Pozvánka na dětský maškarní bál
Kulturní komise při OÚ pořádá dne 7.3. 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.

Tradiční šibřinky
TJ Vřeskovice vás srdečně zve 7.3.2015 od 20hod do sálu kulturního
domu ve Vřeskovicích na tradiční maškarní šibřinky. K tanci a
poslechu zahraje skupina Skalanka. Připravena bude i bohatá soutěž
o ceny a po půlnoci je zajištěn odvoz zdarma.

Valná hromada TJ
Výbor TJ Vřeskovice zve všechny členy na valnou hromadu, která se
koná v sobotu 14.3.2014 od 17.00 hod. v sále kulturního domu.

Cestovatelská beseda – daleké Mongolsko
Kulturní komise při obecním úřadě ve Vřeskovicích zve všechny
občany dne 24.3.2015 od 18hod do KD na další setkání s našimi
oblíbenými cestovateli Janem Rajčokem a Martinem Urbánkem, kteří
nás tentokrát provedou Mongolskem. Vstupné dobrovolné.
Vydáno 23.2.2015

