V Ř E S K O V Á K
březen 2011
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, tak jsme se dočkali vytouženého jara, ale s tímto ročním obdobím jde ruku v ruce úklid a
zahájení prací na vašich zahrádkách a
v okolí vašich domů. Proto chci všechny
požádat, aby si uvědomili, že za svůj
odpad je zodpovědný každý sám. Nejdříve je potřeba množství odpadu minimalizovat (kompostovat, silnější větve pálit
v kotlích).
Pro dřevní odpad se osvědčil způsob
hromadného pálení na bývalé skládce
směr Lhovice. I letos nabízíme občanům
tuto možnost, termín pálení bude upřesněn (začátek května). Prosím nerozšiřovat spáleniště a s navážením začít až
v měsíci dubnu. 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

Vrby před č.p.43
Při posuzování stavu stromů odbornou firmou v naší obci jsem byl
upozorněn, ţe vrby před domem č.p.43 (Ruthovi) jsou ve stavu, který
připomíná pouze skanzen a mohou být spojovány jen se vzpomínkami. Bohuţel jejich stav je jiţ nebezpečný. Jako příklad byla uvedena
skutečnost, ţe pokud by se strom s někým zlomil a obec by nebyla
schopna doloţit, ţe nezanedbala údrţbu, tak by hradila případné
újmy. Něco jiného je, kdyţ někdo ze stromu spadne. Zajistit stromy
tak, aby si na nich děti nemohly hrát, je dost těţké. Prohlédněte si,
prosím, tyto vrby a sdělte svůj názor na obecní úřad.
Děkuji Václav Matoušek

Změna otevírací doby v restauraci U Mikeše
Po – Čt
18:00 - 22:00
Pá
18:00 – 23:00
So 12:00-14:00 18:00 – 24:00
Ne 12:00-14:00 18:00 – 22:00

Poděkování TJ
Tělovýchovná jednota Vřeskovice děkuje obecnímu úřadu a všem,
kteří přispěli svými dary do tomboly na Šibřinky.

Dětský maškarní ples
V sobotu, 5.3.2011, pořádal obecní úřad tradiční dětský maškarní
ples. Jako vţdy byla připravena bohatá tombola, spousta soutěţí a
sladkostí. O zábavu se rovněţ 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, ţe se zase zúčastnilo dostatek dětí a i rodičů, kteří se
aktivně zapojili do jednotlivých soutěţí.
Z vydařených akcí pro děti máme vţdycky největší radost, ještě
jednou proto všem díky!!

Oslava osmdesátých narozenin
Dne 18.3.2011 se doţila osmdesáti let naše občanka paní Marie
Marešová č.p. 87. Obecní úřad i všichni občané jí přejí do dalších let
vše nejlepší a hlavně mnoho zdraví.

Za obecní úřad blahopřáli starosta obce p. Václav Matoušek a
předsedkyně kulturní komise pí Andrea Faloutová.

Národní házená
Zimní halový pohár 2011
starší žáci
Nezvěstice 6. 3. 2011
V neděli 6. 3. 2011 jsme se zúčastnili kvalifikačního turnaje v Nezvěsticích. V případě úspěchu se nabízela moţnost postupu na závěrečný turnaj ve východočeských Lázních Bělohrad.
Do turnaje jsme vstoupili jako velká voda a v polovině zápasu jsme
vedli nad Újezdem 8:4. Po poločasu přišel výpadek a rázem to bylo
8:9. Hosté vycítili šanci a po přetahované skončilo utkání 13:13. Bylo
jasné, ţe o postupujícím rozhodne lepší skóre.
Přeštice letos zaţívají generační výměnu a na jejich výkonnosti je to
znát. V první půli jsme nechali zahrát celou střídačku, po změně stran
hrála především základní sestava. Výsledkem bylo slušných 29:16
(14:10).
Důleţité bylo vyhrát nad Tymákovem, se kterým jsme v podzimní
části jen remizovali. Po počáteční přestřelce se podařilo zastavit soupeře osobní obranou jejich střelce a výsledkem bylo uspokojující
vítězství 28:16 (15:11).
V zápase s Roţmitálem, který hrál mimo soutěţ, si zahráli opět
všichni a to i na neobvyklých postech. Roţmitál zvítězil 25:19 (12:8).
To nám ale vůbec nevadilo, protoţe postup v té chvíli byl jasný.
Tabulka:
1. Vřeskovice 5b 70:45
2. Újezd 5b 58:43
3. Tymákov 2b 63:60
4. Přeštice 0b 37:78

Střelci:
Krs 36
Bešta 20
Tureček 9
Rada 4
Míka 1

Roţmitál hrál mimo soutěţ.
Nejlepší brankář
Nejlepší útočník
Nejlepší obránce
Nejlepší střelec

1. Václav Hořký (Vřeskovice)
1. Jan Krs (Vřeskovice)
2. Jan Míka (Vřeskovice)
3. Jan Krs (Vřeskovice)

Lázně Bělohrad 12. 3. 2011
Vítězstvím v Nezvěsticích jsme se nečekaně kvalifikovali do finále
ZHP. Dějištěm bylo východočeské městečko Lázně Bělohrad. Jiţ
samotná účast na tomto turnaji byla velkým úspěchem.
Odjíţděli jsme s vědomím, ţe náš čas ještě nenastal a turnaj bude
velice přínosný do budoucnosti. Do dějiště jsme odcestovali v pátek.
Přenocovali jsme v areálu TJ Jičín a velice nás udivila vybavenost a
vysoká úroveň sportovišť. Večer jsme vyuţili k relaxaci v místním
aquacentru.
Večerka byla stanovena na 21:30.
Ráno v 7:30 jsme se přesunuli do haly v Bělohradě.
Turnaje se zúčastnila vítězná druţstva ze všech oblastí doplněná o
domácí výběr.
Sehráli jsme 6 zápasů. Všechny se sobě podobali v tom, ţe první poločas byl z naší strany velice dobrý, potrápili jsme všechny soupeře.
Bohuţel v druhých poločasech jsme doslova odpadli.
I přes poslední místo turnaj hodnotím jako velice pozitivní. Získali
jsme nenahraditelné zkušenosti, ukázaly se naše slabiny. Alespoň
víme, na co se začít soustředit. Doufám,ţe nám to pomůţe v jarní
části sezony a podaří se nám vybojovat účast na Poháru mládeţe
2011 v Nýřanech.
Výsledky:
Vřeskovice:
Vřeskovice:
Vřeskovice:
Vřeskovice:
Vřeskovice:
Vřeskovice:

Řevnice 10:16 (6:8)
Draken Brno 4: 8 (2:4)
Lázně Bělohrad 7:12 (3:7)
Stará Ves n/O 7:10 (5:6)
Krčín 5: 8 (4:3)
Ţatec 4:10 (1:4)

Střelci:
Krs 19
Tureček 9
Bešta 8
Rada 1

Pořadí:
1. Řevnice, 2. Krčín, 3. Stará ves n/O, 4. Lázně Bělohrad, 5. Draken
Brno, 6. Ţatec, 7. Vřeskovice
ZHP starší ţáci

Rozpis domácích zápasů národní házené
Blíţí se jarní sezóna a tak přinášíme pozvánku na mistrovská utkání
našich druţstvech:
Ne 3.4.11 muţi B - Dobřív 9:15
Ne 10.4.11 muţi A – Příchovice B 10:45
SO 16.4.11 muţi B- Nezvěstice C 14:30
Ţákovská druţstva nemají stanoveny pevné termíny, tak zatím přibliţně:
16.-17.4. starší ţáci - Všenice

Obecní knihovna
Knihovnice pí Eichlerová prosí občany o navrácení knih
z uveřejněného seznamu. Tyto knihy jsou zapůjčeny z knihovny
v Klatovech a do dnešního dne nebyly navráceny.
1. Vysoká škola hubnutí – Sipeky, Edita
2. Hledá se nejkrásnější – Hopkins, Cathy
3. Kámošky – Smetanová jana
4. Kometa – Jansson, Tove
5. Společenská – Krentz Jayne Ann
6. Noční plavba – Higgins Jack
7. Tři muţi ve člunu – Jerome Klapka
8. Ztracený ostrov – Coleman Clay
9.Havárie UFO – Randle Kevin D.

Akce v sále kulturního domu
9.4.2011 zábava, k tanci a poslechu hraje skupina Mash
22.4.2011 velikonoční zábava, hraje Tureček (býv.J.T.Speciál)

Zájezd na HOBBY
Zahrádkáři ZO Vřeskovice pořádají v sobotu 14.5.2011 zájezd na
výstavu HOBBY České Budějovice. Odjezd autobusu je v 7:00 hod
od kulturního domu. Platí se 250,-Kč, členové a děti 210,-Kč. Zájemci přihlaste se u pí Bauerové do 16.4.2011 ( platí se při přihlášení).
Vydáno dne 21.3.2011

