V Ř E S K O V Á K
březen 2012
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, v letošním roce
se podařilo získat přidělení dotací hned
z několika zdrojů. Pro obec to jsou dotace dvě (kanalizace a Kampelička) a TJ
získala dotaci na opravu šaten. Spuštění
těchto akcí budou předcházet velká
množství jednání a hlavně shánění zbývajících peněz. Podrobněji uvnitř Vřeskováka.
S příchodem jara vám mohu sdělit, že
i v letošním roce můžete využít možnosti
ukládání dřevního odpadu na bývalé
skládce směr Lhovice. Termín hromadného pálení bude upřesněn (začátek
května). Prosím nerozšiřovat spáleniště
a ukládat pouze dřevní odpad, ne trávu.
Děkuji
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

Usnesení z 8. veřejného zasedání obecního zastupitelstva
ve Vřeskovicích, konaného dne 7.3.2012
Obecní zastupitelstvo:
Určuje:
108. Ověřovatele zápisu: p. Zub Jan, p. Bláha Václav
109. Zapisovatele: p. Bezděková Barbora
Schvaluje:
110. Návrhovou komisi ve složení:
Předseda: p. Faloutová Andrea
Členové: p. Duchek Josef, p. Chmelíř Václav
111. Program veřejného zasedání
112. Rozpočtové opatření č. 10/11
113. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 103/1 a 104/1 mezi obcí Vřeskovice a ČEZ
Distribuce, a.s. Děčín.
114. Strategický plán obce Vřeskovice jako následný dokument,
který navazuje na Program obnovy vesnice Vřeskovice, který byl
schválen 12.7.1996
115. Mandátní smlouvu s firmou MAZEPPA s.r.o. ohledně výkonu
a činností spojených s veřejnou zakázkou na akci „Splašková kanalizace a ČOV ve Vřeskovicích“.
116. Návrh změny č. 2 Územního plánu obce Vřeskovice
117. Smlouvu s Městskou knihovnou Klatovy o poskytování regionálních služeb.
Bere na vědomí:
118. Zprávu z mezidobí zasedání.
119. Zprávy předsedů komisí a výborů.
Ukládá:
120. P. Faloutové – zadat psaní kroniky obce

Dotace
Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2012
280.000,-Kč – Modernizace obecní budovy č.p.22 (kampelička)
Dne 2.2.2012 jsme požádali o dotaci na opravu Kampeličky
z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje, která
byla dne 12.3.2012 schválena ve výši 280 000,- Kč. Tato částka činí
max.70% celkových nákladů na opravu, což představuje, že Obec
musí doplatit 120 000,-Kč, aby dotace byla vyčerpána v plné výši .
Za tyto prostředky hodláme opravit střešní krytinu včetně komínů a
kompletně rekonstruovat WC v přízemí, které bude sloužit pro potřeby Knihovny a Fitnes centra . V případě,že finanční prostředky budou dostatečné, tak hodláme provést výměnu oken a to kompletně,
nebo pouze částečně.
V současné době jsme ve fázi nabídek od prováděcích firem, avšak
již počátkem dubna musí být podepsány smlouvy o dílo, abychom
mohli do 10.4.2012 podepsat smlouvu o dotaci.
Realizaci oprav předpokládáme v průběhu roku 2012.
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) - Program rozvoje
venkova - Obnova a rozvoj vesnic 14.469.030,-Kč – Splašková
kanalizace a ČOV
Dotace pro TJ Vřeskovice
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) - Program rozvoje
venkova – Zlepšení kvality života na venkově 449.375,-Kč –
Oprava šaten ve sportovním areálu TJ Vřeskovice

Venčení psů v obci
Prosíme všechny, kteří po obci venčí svoje psí miláčky, aby po nich
uklízeli psí výkaly. Na obecním úřadě jsme zaznamenali několik
stížností týkajících se tohoto problému. V dnešní době je úklid exkrementů samozřejmostí a proč tak znepříjemňovat procházky občanům, kteří neustále musí sledovat cestu, aby „něco“ nevyšlápli a nemohou se kochat krásami naší obce. Všem předem děkujeme!

Dětský maškarní ples
V sobotu, 3.3.2012, pořádal obecní úřad tradiční dětský maškarní
ples. O zábavu se tradičně skvěle starala kapela „Asfalt“. Obecní
zastupitelstvo velice děkuje všem spoluobčanům, kteří se jakkoliv
podíleli na přípravě i vlastním průběhu dětského maškarního plesu.
Těší nás, že se zase zúčastnilo mnohodětí a i rodičů, kteří se aktivně
zapojili do jednotlivých soutěží.

Oslava narozenin
V měsíci březnu slavily kulaté narozeniny paní Berková Věra a
Berková Anna. Oběma srdečně gratulujeme!

Rybářské povolenky
Od 2.4.2012 lze zakoupit rybářskou povolenku pro děti do 15 let na
OÚ ve Vřeskovicích. Cena povolenky je 200,- Kč.
Vydáno 27.3.2012

Vřeskovičtí házenkáři slaví titul mistrů České republiky
Článek převzatý z Klatovského deníku
Stará Ves, Vřeskovice – Mimořádného sportovního úspěchu dosáhlo družstvo starších žáků TJ Vřeskovice na halovém mistrovství České republiky v
národní házené, které se konalo ve Staré Vsi nad Ondřejicí u Ostravy.
Tým vřeskovických žáků, vedený trenérem Janem Míkou, zde vybojoval
první místo, a získal tím titul mistra české republiky pro rok 2012. Vřeskovičtí žáci odehráli na halovém MČR šest zápasů, ve kterých získali deset
bodů a skóre 61:45. Nejlepším střelcem mistrovského týmu byl Jan Krs,
autor 41 branek. Dalšími střelci byli Milan Rada (13 gólů), Daniel Tureček
(6), Miroslav Bešta (1).
Tým mistrů republiky má složení: Václav Hořký (brankář), Jan Míka, Jiří
Šimán, Václav Hulec, Matěj Míka, Radek Tureček (obránci), Jan Krs, Mi-

lan Rada, Daniel Tureček, Josef Míka a Miroslav Bešta (útočníci).
Vřeskovičtí kluci „válí“ již přes půl roku v oblastním přeboru Plzeňského
kraje, ve kterém po podzimní části 2011 s převahou vedou, a na jaře budou
chtít ve vítězné sérii pokračovat až do závěrečného kola, které by jim mělo
přinést, jak všichni doufají, titul přeborníka Plzeňského kraje.
Další úspěch si Vřeskoviští připsali 4. února, kdy získali titul „Vítěz Zimního poháru starších žáků Plzeňského kraje 2012“ v Nezvěsticích. Tento
halový turnaj svěřenci trenéra Míky suverénně vyhráli a ten je také katapultoval jako reprezentanty Plzeňského kraje na halové mistrovství republiky.
Ve Staré Vsi se na mistrovství představily v silné konkurenci reprezentační
týmy jednotlivých krajů a všechny toužily po titulu. TJ Šroubárna Žatec
reprezentovala Severočeský kraj, NH Řevnice Středočeský kraj, Sokol Krčín Východočeský kraj, TJ Sokol Ostopovice Jihomoravský kraj, SK Studénka Severomoravský kraj, TJ Stará Ves nad Ondřejnicí Severomoravský
kraj a TJ Vřeskovice Plzeňský kraj.
Vřeskovičtí starší žáci postupně porazili Ostopovice 12:10 (poločas 6:4),
Řevnice 10:4 (4:3), Krčín 13:9 (9:4), Starou Ves 12:11 (6:5) a Žatec 8:3
(5:1). Prohráli jen se Studénkou 6:8 (4:5), ale tato jediná porážka nic nezměnila na tom, že titul mistra ČR získalo družstvo z klatovského okresu.
Konečné pořadí mistrovství ČR: 1. TJ Vřeskovice, 2. TJ Sokol Ostopovice,
3. SK Studénka, 4. TJ Stará Ves nad Ondřejnicí, 5. Sokol Krčín, 6. NH
Řevnice, 7. TJ Šroubárna Žatec.
K velkému sportovnímu úspěchu patří blahopřání a poděkování všem hráčům i vedení v čele s trenérem Janem Míkou a vedoucím mužstva Josefem

Míkou, včetně fanklubu vedeným Klárou Hořkou a Barborou Gruszkovou.
Mistrovství mělo vysokou sportovní i společenskou úroveň, jedinou velkou
překážkou byla velká vzdálenost, a tím i finanční náročnost pro vřeskovický
tým. Proto je třeba poděkovat i obecním úřadům Vřeskovice, Borovy, Dolany, Kbel a Městskému úřadu Švihov za podporu, bez které by se talentovaný tým mladých házenkářů TJ Vřeskovice podobných akcí nemohl zúčastňovat.

Karel Šot

Zápasy Národní házené na hřišti TJ ve Vřeskovicích
30.3.2012

17.30 St. žáci

Vřeskovice – Ejpovice
PŘEDÁNÍ MEDAILÍ!!!
Muži B
Vřeskovice - Ždírec
Muži A
Vřeskovice - Všenice
Muži A
Vřeskovice - Příchovice
Muži B
Vřeskovice – Ejpovice C
Dorostenky Vřeskovice – Tymákov A
St. žáci
Vřeskovice - Příchovice

15.4.2012
15.4.2012
22.4.2012
28.4.2012
29.4.2012
29.4.2012

9.15
10.45
10.45
14.30
14.00

