V Ř E S K O V Á K
leden 2009
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, začínáme opět
další rok a dovolte mi, abych vám
v úvodu popřál hodně zdraví. Po dlouhé
době zažíváme i řádnou zimu a to
v podobě velkých mrazů. Dává to možnost využívat zamrzlé vodní plochy
k bruslení. Jsem rád, že se nám podařilo
opětovně napustit nádrž na obci po jejím
vyčištění. V jarních měsících tuto nádrž
opět vypustíme a provedeme konečné
opravy.
V letošním roce doufám se nám podaří
získat
další
finanční
prostředky
z dotačních programů a budeme tak realizovat další akce.
Uvnitř listu dnes najdete velice milý příspěvek od našich bývalých úspěšných
házenkářek, ve kterém popisují svoji
účast na zimním turnaji.
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 / fax: 376 393 379
e-mail: obecniurad@vreskovice.cz
http: www.vreskovice.cz

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Ve středu 10.prosince 2008 se od 19,00 v restauraci v KD uskutečnilo v pořadí jiţ 13. veřejné zasedání obecního zastupitelstva.
U s n e s e n í z 13. veřejného zasedání obecního zastupitelstva
obce Vřeskovice dne 10.12. 2008.
Obecní zastupitelstvo:
Volí:
89. Návrhovou komisi ve sloţení:
Předseda: ing. Falout Josef
Členové: p. Karel Zub ml, p. Jiří Bohuslav
Bere na vědomí:
90. Zprávu z mezidobí zasedání.
91. Zprávy předsedů komisí a výborů.
Souhlasí:
92. Se jmenováním inventarizačních komisí.
Schvaluje:
93. Provádění rozpočtových opatření v případě překročení finančních částek dle přiloţeného přehledu –rozpočtové opatření č. 3.
94. Rozpočet obce na rok 2009.
95. Smlouvu mezi obcí Vřeskovice a firmou ZČP Net, s.r.o. na zřízení věcného břemene na pozemcích obce parc. č. 892/12, 895/131,
1617 a 1619/4.
Rozhoduje:
96. O uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemcích
892/12, 895/131, 1617,1619/14 pro firmu ZČP Net, s.r.o. a to
z důvodu uloţení plynového potrubí. Částka za zřízení věcného břemene činí 37.950,- Kč.
97. O zadání změny územního plánu a přepracování do digitální
podoby.
Vřeskovice dne 10.12.2008

Mikulášský turnaj „veteránek“
Dne 7. 12. 2008 v odpoledních hodinách proběhl v Nezvěsticích
v nové krásné hale Mikulášský turnaj házenkářských „veteránek“. A
protoţe se ho zúčastnily i naše borkyně z Vřeskovic, určitě bude zajímat průběh turnaje vřeskovické občany. Tým vytvořily dvě frakce:
plzeňská (Irča Langová, Katka Langová – útok, Anča Sedláková –
obrana, Jana Faitová – brankářka) a pošumavská (Jarka Mračková –
útok, Jana Maříková, Pavla Hořká - obrana, Radka Štenglová – útok i
obrana). Katka samozřejmě veteránkou není, ale pro malý zájem zralých hráček byla povolena výjimka. Posléze jsme zjistily, ţe i
s Katkou je náš věkový průměr zdaleka nejvyšší v hale, neboť veteránkami jsme byly opravdu asi jen my. Zúčastnily se týmy z Přeštic
(ligový tým!!!), Litic, Blovic (stále aktivně hrající třicátnice), Bolevce (většina hráček stále hrající za Boţkov) a my. Vypadalo to na masakr v přímém přenosu. Dostavily jsme se ve výborné náladě s lahví
hruškovice a se záměrem si to uţít, ale ostatní týmy to pojaly velmi
váţně ve formě zimní přípravy. Po analýze našich moţností jsme si
daly za cíl hlavně PŘEŢÍT!!!
Prvním soupeřem byly Litice, a protoţe naše hvězdné hráčky se po
těch letech začaly opět seznamovat s míčem („ten míč je kulatej, nedrţí mi v ruce a skáče“) a pilovaly souhru, výsledek nikoho nepřekvapil – 9 : 0 pro soupeře. Druhý zápas s Blovicemi proběhl úplně
stejně, jen skóre se změnilo – 10 : 0 pro soupeře. Hostující kouč radil
zpřesnit střelbu a hlavně zmírnit tempo nasazení, neboť nám jiţ není
20 let, uţ nám není ani 30, střídačka prázdná, noţičky slabé, srdíčko
tepající aţ příliš zběsilou rychlostí, tváře hořící a jedna dorostenka
v útoku vše nezachrání … Hráčky musely navázat kontakt
s rozhodčím ve věku „křupavého salátku“, protoţe se zdálo, ţe nám
nepřeje. To se povedlo, ale byl zde také druhý rozhodčí ve věku
„ovadlé kapusty“ a s tím nikdo kontakt navazovat nechtěl …. Na třetí
a prestiţní zápas s prvoligovým týmem Přeštic se jiţ dostavil na tribunu partner jedné z hráček a svou přítomností dokázal změnit hráčský styl týmu. Jana v brance předvedla nevídané zákroky, obrana
běhala po čáře doslova jako o ţivot, nebyla nouze o zákroky na hranici trestného činu a konečně padla 1. branka! Irenka proměnila pokutový hod poté, co bekyně hnula nohou při trestném hodu. A pak to
šlo jako za mlada - ze hry padly ještě dvě branky z rukou Jarky a

Katky. Výsledek 13 : 3 pro Přeštice byl pro nás úţasným úspěchem a
my věděly, ţe jsme fakt dobrý!!! Čtvrtý zápas s Bolevcem byl ve
znamení boje o poslední místo a my ho vyhrály! Výsledek 10 : 4
(skórovala dorostenka Katka, ale i zkušené Jarča a Irča) znamenal pro
náš tým výsledek nejlepší a také vybojované poslední místo! Zároveň
jsme splnily náš cíl – přeţily jsme ve zdraví a bez podstatných zranění. Turnaj celkově vyhrály Litice, druhé Blovice, třetí (!) Přeštice a
dál uţ to víte.
Výborná akce, ještě proběhne rozbor ojedinělých chyb ve hře a opatření k nápravě. TJ Vřeskovice by měla zauvaţovat nad uspořádáním
podobného turnaje na našem skvostném hřišti, neboť je hřích nechat
leţet (sedět, stát) ladem naše stále úţasné a výkonné ţeny!
Váš nezvěstický dopisovatel
Alice Vogeltanzová, hostující manažer a kouč týmu

Redakce Vřeskováka děkuje za milý příspěvek a vynikající reprezentaci naší obce

Vybírání poplatků
Ve středu 21.1.2009 od 16:00 hodin se na OÚ ve Vřeskovicích budou
prodávat známky na odvoz komunálního odpadu a poplatky ze psů.
Ceny známek za jednu popelnici: 1 x týdně
1 780,- Kč
kombinovaný
1 500,- Kč
1 x 14 dní
1 180,- Kč
1 x měsíčně
660,- Kč
Tak jako kaţdý rok neplatí naši občané plnou sazbu za odvoz komunálního odpadu, ale její procentuelní část. Samostatně ţijící občané
důchodového věku a matky samoţivitelky (mající ve vlastní péči
alespoň jedno dítě mladší patnácti let) mohou uplatnit slevu 500,-Kč.
Poplatky ze psů:
za prvního
50,- Kč
za kaţdého dalšího
100,- Kč

Vánoční dětská besídka
V sobotu 20.12.2008 se uskutečnila dětská vánoční besídka v sále
KD. Jako jiţ tradičně bylo připraveno mnoho zajímavých soutěţí a
her pro děti všech věkových kategorií. Jak se redakci Vřeskováka
podařilo zjistit, besídky se zúčastnilo 17 dětí. To organizátory velice
potěšilo, vţdyť to byl téměř dvojnásobek oproti minulému ročníku.

Turnaj ve stolním tenise
V sobotu 27.12.2008 se uskutečnil turnaj ve stolním tenise v sále KD.
V letošním roce nebyla účast sice taková, jako v loňském roce, ale 25
sportovkyň a sportovců svou účastí pořadatele velice potěšilo.
V muţské kategorii se zúčastnilo 10 borců přespolních a 6 domácích.
Jiţ tradičně byli rozděleni do dvou skupin (domácí a „přespolní“),
přičemţ z domácí skupiny postupovali první tři a z přespolní pak
prvních pět hráčů. Absolutním vítězem turnaje se stal Michal Kurc ze
Švihova, nejlepší z domácích byl Martin Čácha (náš hostinský), který
byl celkově pátý (tradiční vítěz Pepa Simbartl se tentokrát turnaje
nezúčastnil). V další kategorii se zúčastnily 3 ţeny a vítězkou se stala
Andrea Faloutová. V kategorii chlapců do 15-ti let se zúčastnili rovněţ 3 sportovci a vítězem se stal Tomáš Chmelíř (v této kategorii se
nakonec rozhodla nastoupit k velké radosti účastnic ţenské kategorie
i Hanička Kadlecová). Poslední kategorie, kde se rozdávaly ceny,
byla kategorie děvčat do 15-ti let, vítězkou se stala Anetka Faloutová.

Dobývání Stramchyně

V neděli 28.prosince 2008 se uskutečnil jiţ druhý ročník tzv. dobytí
kopce Stramchyně. Stejně jako minulý i tento ročník byl velice zdařilou akcí, především pak zásluhou velice obětavé práce starosty obce
Borovy pana Jiřího Černého. Na vrcholu se sešli občané několika
spřátelených sousedních obcí a ţe byl o akci opět velký zájem dokazuje to, kolik občanů se tam sešlo. Podle odhadu účastníků to totiţ
bylo více neţ sto lidí (vţdyť jen z Vřeskovic to bylo 35 občanů)!!

Novoroční vřeskovická šlápota
Tak jako kaţdý rok jsme i letos vyrazili na Novoroční šlápotu. Trasa
letošní vycházky vedla přes Dlouhou Louku do Roupova. Tohoto
výšlapu se letos zúčastnilo 32 lidí a 1 pes.Všichni (včetně psa) nepohrdli po mrazivé procházce navštívit bistro „Pod hradem“, kde nás
jiţ tradičně čekalo občerstvení.

Pozvánka na výroční valnou hromadu SDH
V sobotu, 17.ledna 2009 v 17.30 hodin se v sále KD koná výroční
valná hromada SDH. Na tuto valnou hromadu zve všechny členy
sboru výbor SDH Vřeskovice.
Po valné hromadě se uskuteční posezení při harmonice!

Hasičský ples
V sobotu dne 31.1.2009 pořádá SDH ve Vřeskovicích tradiční hasičský ples. K tanci a poslechu hraje kapela ,,ASFALT“. Začátek je ve
20:00 hodin. Připravena je bohatá tombola. Kaţdý lístek vyhrává.
Přijďte se dobře pobavit.Svou účastí přispějete k dobré atmosféře
plesu a zároveň tím podpoříte i náš sbor. Srdečně zvou pořadatelé.

Zápis do 1.ročníku ZŠ a MŠ ve Švihově
Ředitelství ZŠ a MŠ Švihov oznamuje, ţe ve čtvrtek 5. února 2009
od 12,45 do 16,00 hodin proběhne zápis dětí, které budou ve školním
roce 2009/2010 navštěvovat 1.ročník základní školy. Rodiče přinesou
vyplněný Dotazník pro rodiče ţáka 1.ročníku ZŠ, rodný list dítěte a
vlastní občanský průkaz.

Akce v sále kulturního domu
23.1.2009 zábava, k tanci a poslechu hraje skupina Extra band revival
13.2.2009 zábava, k tanci a poslechu hraje skupina Kabát revival
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