V Ř E S K O V Á K
prosinec 2005
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, opět se přiblížil
konec roku a nastává tedy čas se za ním
ohlédnout. V tom ohlédnutí musím sebekriticky přiznat, že z akcí, které jsme
měli v plánu zrealizovat se toho příliš
neuskutečnilo. Jedním důvodem byla
příprava setkání rodáků, která nás stála
spoustu času a sil a druhým důvodem
bylo bohužel nezískání ani jedné dotace,
o které jsme na zmíněné akce žádali.
Současné zastupitelstvo vstupuje do svého posledního roku a dalo si předsevzetí,
že výše zmíněné resty musí příští rok
zvládnout. Závěrem mi dovolte popřát
vám mnoho zdraví, pohody a spokojenosti při prožití vánočních svátků a hodně zdraví do nového roku jak vám, tak
vašim blízkým.
starosta obce Jan Krotký

Úřední hodiny na obecním úřadě
Pondělí : 13,00 – 19,00
Úterý : 8,00 – 14,00
Středa : 8,00 – 12,00
16,00 – 19,00
Čtvrtek : 8,00 – 14,00
Pátek : 8,00 – 13,00
Telefon: 376393379, tel/fax: 376383163
e-mail: obecniurad@vreskovice.cz
http: www.vreskovice.cz

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Další, v pořadí patnácté veřejné zasedání obecního zastupitelstva se
konalo ve čtvrtek 1.12.2005 v 19.00 v KD. Jedním z hlavních bodů
programu bylo schvalování rozpočtu na příští rok. Rozpočet na příští
rok byl schválen podle návrhu, který jste nalezli ve svých schránkách
několik dnů před veřejným zasedáním. Největší diskusi vyvolala poloţka 300.000,- Kč jako příspěvek TJ. O této částce se proto dočtete
více v samostatném článku. Dalším diskutovaným bodem na veřejném zasedání byla otázka zavedení internetu do knihovny, která se
pak rozšířila na otázku zavádění vysokorychlostního internetu do
obce všeobecně. I o této problematice se dočtete více v samostatném
článku.

Usnesení z 21. veřejného zasedání obecního zastupitelstva.
Obecní zastupitelstvo:
Volí: 166. Návrhovou komisi ve sloţení:
Předseda: ing. Josef Falout
Členové: p. Štich Luděk, ing.arch. Baxa Jan
Bere na vědomí:
167. Zprávu z mezidobí zasedání.
168. Zprávu o čerpání rozpočtu obce k 31.10.2005.
169. Zprávy předsedů komisí a výborů.
170. Jmenování inventarizačních komisí.

Schvaluje:
171. Návrh rozpočtu obce na rok 2006.

Okénko TJ
Protoţe skončila podzimní část házenkářské sezóny 2005/2006, byli
jsme poţádáni o zveřejnění výsledků našich druţstev po zmíněné
podzimní části. Na dalších stránkách tedy tomuto přání velice rádi
vyhovujeme.

Výsledky druţstva muţů
Druţstvo muţů v letošní sezóně hraje Oblastní soutěţ 1. třídy a podle
papírových předpokladů je jedním z kandidátů na postup do Oblastního přeboru. V podzimní části sehrálo 12 mistrovských zápasů. Drtivá většina zápasů skončila jasným vítězstvím druţstva Vřeskovic.
Jen ve dvou zápasech se nepodařilo bodovat. Bohuţel to bylo
s druţstvy, které jsou po podzimu na čele tabulky.
Tabulka oblastní soutěže 1. třídy:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

TJ Sokol Nezvěstice B
TJ Vřeskovice
TJ Baník Kříše
Sokol Stupno B
TJ Sokol Ţerovice
Sokol Hůrky B
Sokol Radobyčice
TJ Litohlavy B
Sokol Nová Hospoda
TJ Sokol Kyšice B
Sokol Dobřív B
TJ Spartak Roţmitál B
TJ Sokol Chudenice

12
12
12
12
12
12
11
12
12
12
12
12
11

11
10
9
7
6
6
6
4
4
4
2
2
1

1 0261:131
0 2245:115
0 3189:132
1 4246:229
1 5193:167
1 5181:195
0 5160:175
2 6163:202
1 7210:216
1 7187:194
2 8158:207
0 10134:247
0 10145:262

23
20
18
15
13
13
12
9
9
6
4
2

+130
+130
+57
+17
+26
-14
-15
10
-6
-7
-49
-113
-117

Útočníci se na vstřelených brankách podíleli následujícím způsobem:
Martin Simbartl
79 branek
11,29 branky/utkání
Jan Černý
77 branek
8,56 branky/utkání
Milan Štengl
31 branek
2,58 branky/utkání
Jaroslav Drda
26 branek
2,17 branky/utkání
Michal Štich
18 branek
2,57 branky/utkání
Vladislav Babka
9 branek
0,90 branky/utkání
Jan Černý ml.
5 branek
2,50 branky/utkání

Na přiloţené fotografii stojící zleva (v závorce uveden počet odehraných zápasů): Petr ŠTICH (10), Tomáš MRSKOŠ (11), Aleš MRAČEK
(8), Zdeněk TRDLIČKA (6), Michal ŠTICH (7) a Milan ŠTENGL (12),
dole klečící Václav BERKA (12), Jaroslav DRDA (12), Jan ČERNÝ st.
(9), Josef MÍKA (12) a zcela vpředu leţící Pavel HEŘMAN (2)
Kromě těchto hráčů v podzimní sezóně ještě nastupovali
BABKA (10), Jan ČERNÝ ml. (2) a Martin SIMBARTL (7).

Vladislav

Výsledky mladších ţáků
1.Nýřany-Vřeskovice 16:12 (Brejcha-8, Blohmann-4)
2.Vřeskovice-Všenice 20:13(13:10) (Brejcha-10,Blohmann-8, Krs-1,
Kadlecová 1)
3.Přestice-Vřeskovice 8:3 (5:1) (Brejcha-3)
4.Blovice-Vřeskovice 10:15 (3:8) (Brejcha-8, Blohmann-7)
5.Vřeskovice-Příchovice 17:4 (7:2) (Brejcha-13, Blohmann-4)
6.Vřeskovice-Nýřany 12:13 (6:6) (Brejcha-11, Blohmann-1)
7.Všenice-Vřeskovice
23:22 (13:12) (Brejcha-22)
8.Vřeskovice-Přestice
9:14(6:8) (Brejcha-9)
9.Vřeskovice-Blovice
18:14(8:7) (Brejcha-17, Kadlecová-1)
10.Příchovice-Vřeskovice 23:16(8:8) (Brejcha-12, Blohmann-4)
Po podzimní části jsou mladší žáci na třetím místě s osmi body

Na přiloţené fotografii vzadu stojící Josef Míka, Vladimír Kadlec a
Ing.Miroslav Blohmann (trenéři), uprostřed stojící Rosťa Rabas, Mirek Bešta, Tomáš Blohmann, Tomáš Štengl, dole klečící Hanička
Kadlecová, Filip Hájek, Honzík Krs, Matěj Míka, Vojta Berka a dole
leţící Tomáš Chmelíř a Ondra Brejcha

Výsledky starších ţáků
1.Vřeskovice-Tymákov 13:14 (7:7) (Matoušek-8, Hájek-2, Mařík-3)
2.Přestice-Vřeskovice 8:11(13:4) (Matoušek-6, Hájek-2, Mařík-3)
3.Vřeskovice-Všenice 10:9 (6:5) (Matoušek-6, Hájek-2, Mařík-2)
4.Vřeskovice-Nýřany 13:11 (7:5) (Matoušek-7, Hájek-4,Brejcha-2)
5.Dobřív-Vřeskovice 10:10 (5:5) (Matoušek-5, Hájek-2, Mařík-3)
6.Vřeskovice-Osek 28:6 (11:0) (Matoušek-12, Hájek-4, Mařík-8,
Brejcha-3, Blohmann 1)
7.Nezvěstice-Vřeskovice 14:28 (8:12) (Matoušek-12, Mařík-9,
Brejcha 3, Blohmann 4)
8.Vřeskovice-Příchovice 16:16 (8:7) (Matoušek-13, Hájek-2,
Brejcha-1)
9.Vřeskovice-Ejpovice 15:9 (6:3) (Matoušek-10,Hájek-2, Brejcha-3)
10.Stupno-Vřeskovice 13:9 (9:3) (Matoušek-6, Hájek-1, Mařík-2)
Po podzimní části jsou starší žáci na 6. místě s dvanácti body

Na přiloţené fotografii vzadu stojící Vladimír Kadlec a Ing.Miroslav
Blohmann (trenéři), uprostřed stojící Mirek Blohmann, Honza Hájek,
Vašek Votýpka, Honza Matoušek, Ondra Brejcha, Vašek Chmelíř,
uprostřed klečící Marek Mařík, Tomáš Chmelíř, Tomáš Blohmann a
Jarda Mařík a vpředu leţící Honza Kadlec

Informace k vysokorychlostnímu internetu
Naše obec je přihlášena do akce ,,Internetizace knihoven“, coţ je
společná akce ministerstva informatiky a Plzeňského kraje, spolufinancovaná EU. Aby se mohly čerpat tyto dotace je nutno mít
v knihovně připojení o rychlosti min.256 Kbps. K vytvoření takovéto
přípojky se zavázal Český telecom do konce února 2006. Budeme
jednat o tom zda půjde připojit více uţivatelů.
Byly osloveny dvě firmy zabývající se bezdrátovým internetem, jedna se vůbec neozvala zpět a jednatel té druhé má velký zájem zde
tento internet provozovat. Nyní toto jiţ provozují v sousedním Biřkově. Bohuţel zatím se pokoušejí vyřešit problémy odkud k nám
internet napojit. Jsme v naprosto hluchém místě podobně jako se signálem mobilních operátorů. V 1.pol. 2006 by se chtěli propojit aţ do
Přeštic, takţe zde vidí reálnou moţnost i pro naší obec.

Příspěvek Tělovýchovné jednotě
Jak jsme se zmínili ve zprávě z veřejného zasedání, schválilo obecní
zastupitelstvo v rozpočtu na příští rok příspěvek TJ ve výši
300.000,-Kč. S ohledem na finanční moţnosti obce se jedná o velmi
významnou částku, logicky se proto v diskusi občané doţadovali vysvětlení takové sumy. A protoţe na veřejná zasedání chodí jen velmi
malé procento občanů, chceme touto formou vysvětlit naše rozhodnutí vám všem ostatním, abychom předešli moţným spekulacím a dohadům. Ono to vysvětlení je totiţ celkem jednoduché, TJ nás poţádalo o tuto částku z důvodu moţnosti realizace vybudování hřiště
s umělým povrchem. Tato akce je samozřejmě finančně velice náročná a proto nás výbor TJ na společném jednání o finanční pomoc poţádal a zastupitelstvo nakonec po diskusi souhlasilo. V případě realizace se samozřejmě podmínky finanční pomoci velice pečlivě
smluvně určí.

Pozvánka na vánoční dětskou besídku
Dne 17.12.2005 v 16.00hod se uskuteční dětská vánoční besídka
v sále KD. Je připraveno mnoho zajímavých soutěţí a her pro děti
všech věkových kategorií. Děti, které přednesou básničku či zazpívají
písničku, dostanou sladkou odměnu. Součástí besídky bude dětská
diskotéka. Nebojte se přijít i rodiče a prarodiče s vnoučaty, kteří nebydlí v naší obci.

Pozvánka na turnaj ve stolním tenise
Jiţ tradičně o vánočních svátcích se v pondělí 26.12.2005 uskuteční
turnaj ve stolním tenise v sále KD. Sraz účastníků podle kategorií je
následující: - muţi v 8.30 zápis a losování
- děti do 15-ti let a ţeny bez omezení věku ve 13.00
Pro větší zájem místních občanů (dle trvalého bydliště) jsme se rozhodli pro rozdělení kategorií do základních skupin na „místní" a
„přespolní"(neboli na ty, co to umí a na ty co se snaţí) . Nejlepší z
těchto skupin se pak střetnou ve finálovém klání o jiţ tradičně hodnotné ceny. Startovné u muţské kategorie činí 50,- Kč, pro větší zájem v dětské a ţenské kategorii nebude startovné ţádné.

Pozvánka na závody s modely autíček na dálkové ovládání
Ve středu, 28.12.2005 v 18.00 se v sále kulturního domu uskuteční
závody s modely autíček na dálkové ovládání. Soutěţit se bude jak
v rychlosti, tak ale i v dovednosti, takţe si kaţdý přineste co nejlepší
stroje!!

Pozvánka na novoroční vřeskovickou šlápotu
Dne 1.1.2006 ve 13.30 hodin se opět vydáme po delší pauze na novoroční šlápotu. Trasa bude určena podle aktuálního počasí. Srdečně
zveme všechny příznivce pohybu a procházek, ale i všechny ostatní.
Sraz účastníků bude před kulturním domem.

Valná hromada SDH Vřeskovice
V sobotu dne 14.1. 2006 koná SDH ve Vřeskovicích výroční valnou
hromadu v restauraci „Na sauně“ od 17 hodin. Po valné hromadě se
uskuteční posezení při harmonice. Všechny členy sboru srdečně zve
výbor SDH Vřeskovice.
A ještě přání:
Výbor SDH Vřeskovice přeje všem členům SDH Vřeskovice, jejich
rodinným příslušníkům a ostatním občanům Vřeskovic šťastné a veselé vánoce, vše nejlepší a hodně zdraví v novém roce 2006.
Vydáno dne 15.12.2005

POZOR
ZMĚNA TERMÍNU VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
Obecní úřad Vřeskovice oznamuje občanům, ţe veřejné
zasedání obecního zastupitelstva se bude konat v úterý
12.12. 2006 od 19,30 hodin v restauraci „Na sauně“
( v listopadovém čísle Vřeskováka byl uveden termín
8.12.). Na tomto zasedání bude projednáván rozpočet obce
na rok 2007. Obecní zastupitelstvo zve všechny občany.

Rozsvícení vánočního stromku
Obecní úřad Vřeskovice zve všechny občany na rozsvícení
vánočního stromku, které se uskuteční v sobotu 2.12.2006
od 17,00 hodin před hasičskou zbrojnicí. Pro děti je připraveno překvapení. Pro všechny je připraveno teplé občerstvení.
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