V Ř E S K O V Á K
září 2009
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,je po prázdninách
a vám se dostává do ruky další číslo
Vřeskováka. V úvodu bych chtěl poděkovat všem těm slušným, kteří pochopili
význam závory u garáže. Škoda, že jsou
v menšině. Bohužel je mnoho těch, kteří
závoru úmyslně nechávají otevřenou.
Nevím zda pro svoji lenost ( odemčení a
uzamčení závory je otázka 1 minuty)
nebo nechápou, že cesta je nás všech a
pokud si ji necháme zničit nadměrnou
dopravou, budeme muset znovu investovat do opravy. Každopádně k 1.říjnu
bude most u rybníka průjezdný a závora
zmizí.
V závěru vás chci pozvat na veřejné zasedání obecního zastupitelstva v úterý
22.9.2009
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
Další, v pořadí šestnácté veřejné zasedání obecního zastupitelstva se
konalo v úterý, 4.8.2009.
Usnesení z 16. veřejného zasedání
obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 4.8. 2009.
Obecní zastupitelstvo:
Volí:
110. Návrhovou komisi ve složení:
Předseda: ing. Falout Josef
Členové: p. Jiří Bohuslav, p. Josef Mraček st.
Bere na vědomí:
111. Zprávu z mezidobí zasedání.
112. Zprávy předsedů komisí a výborů.
Souhlasí:
Schvaluje:
113. Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2009.
Rozhoduje:
114. O výběru dodavatele na vybudování přístupového místa
CzechPOINT – firma CompAct Bohemia s.r.o. Klatovy
Ukládá:
115. Místostarostovi p.Matouškovi prověřit možnost odvodnění
po obci (na kritických místech)

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
V úterý, 22.září 2009 se od 19,30 v restauraci „Na sauně“ uskuteční
v pořadí již 17. veřejné zasedání obecního zastupitelstva. Srdečně
zveme všechny občany.

Knihovna
V obecní knihovně je změna otevírací doby:
pondělí a čtvrtek 17:30 h - 19:30 h
Od 1.8.2009 se o čtenáře postará Monika Marešová.
Další změnou je zpoplatnění služeb tisku a kopírování:
A4 černobíle 1 stránka 2,- Kč
barevně
1 stránka 20,- Kč
Provozování internetu je i nadále zdarma.

Czech POINT
Na obecním úřadě byla již nainstalována výpočetní technika pro pracoviště Czech POINT. Po získání potřebných certifikátů
k provozování této služby, bude občanům oznámeno jeho zprovoznění.

Volejbalový turnaj
O prázdninách, 25.července 2009, se uskutečnil ve spolupráci s TJ na
hřišti za farou volejbalový turnaj za účasti šesti přespolních a třech
domácích družstev. Celkovým vítězem se stalo družstvo Strážova, na
druhém místě se horším skore (o jeden jediný bod!) umístilo naše
domácí družstvo a pomyslnou bronzovou medaili si odvezlo družstvo
Klatov. Zbylá naše dvě družstva pak obsadila šesté a osmé místo.

Hasičská soutěž o pohár starosty obce Vřeskovice
SDH Vřeskovice pořádala v sobotu 5.9. 2009 na louce u vodárny
soutěž v požárním sportu na 2B - široké hadice a stříkáním na sklopné terče.. Této soutěže se zúčastnilo 10 mužských družstev a 4 družstva žen. Putovní pohár si tentokrát odvezlo družstvo Malince, které
dosáhlo času v druhém kole 14,93s. Domácí „A“ družstvo se muselo
spokojit s druhým místem, když dosáhlo času 16,02s. Neztratilo se
ani naše velmi mladé „béčko“, které obsadilo velmi pěkné 5.místo
s časem 18,37s. Mezi ženami se staly zaslouženými vítězkami ženy
z Bolkova časem, 22,44s

Cvičení v sále KD
Od 4. října 2009 bude možné opět chodit cvičit do sálu v KD a to
vždy ve středu a neděli od 19.30. Bude se jednat zhruba o stejný obsah cvičení jako v minulém období. Znamená to, že cvičení bude opět
určeno pro všechny kategorie i pohlaví. Předcvičovat bude paní
Blanka Šlajerová.

Zpívaná s kytarou
V pátek 2.10.2009 zve nájemce restaurací ve Vřeskovicích p. Mařík
na zpívanou při kytaře do restaurace Na sauně. Tato akce ukončí letošní provoz Na sauně a od soboty 3.10.2009 bude otevřena restaurace ,,U Mikeše“ v kulturním domě.

Místní komunikace a požární nádrž
Jistě si někteří z vás všimli, že v letních měsících byla zrekonstruována komunikace ,,Na dědinkách“. Z finančních důvodů je pouze
3,5m široká, krajnice jsou dosypány štěrkem. (Vzkaz pro ,,hrdinu“,
který úmyslně ničí zámky na závoře, která částečně chrání tuto cestu
před zničením: zámků na stejný klíč lze dokupovat neomezené množství). I když je nyní tato cesta v dobrém stavu nic to nemění na skutečnosti, že je v obytné zóně a max. rychlost je zde 20 km/h. Bohužel
dopravní značky, které stály obec nemalé peníze, zatím nejsou respektovány, toto se týká nejen rychlosti, ale hlavně také parkování na
obecní komunikaci, tak požádáme policii o namátkové kontroly.
Další stavební akcí, byla rekonstrukce požární nádrže u víceúčelového zařízení TJ. Došlo k celkové opravě a utěsnění stěny u VÚZ,
srovnání, zpevnění a vyspárování panelů v celé nádrži. Při této akci
byla namontována filtrace, která bude čistit vodu a v letních měsících
umožní koupání v této nádrži.

Pozvánka na národní házenou
4.října

9:15h Vřeskovice B – Hromnice
10:45 h Vřeskovice A – Litice
11.října 9:15 h Vřeskovice B – Kyšice A
10:45 h Vřeskovice A – Božkov
25.října 9:15 h Vřeskovice B – Dobřív
10:45 h Vřeskovice A – Rožmitál
Bohužel utkání starších žaček a žáků nemají pevně stanovené termíny
a proto je nemůžeme zveřejnit.
Samomostatnou přílohou toho Vřeskováka jsou informace o oslavách
založení TJ.

Vydáno 20.9.2009

Příloha Vřeskováka září 2009
Oslavy založení tělovýchovné jednoty a oddílů národní házené a ledního hokeje ve Vřeskovicích
Den 22. 8. 2009 byl ve Vřeskovicích dnem slavnostním – slavilo se devadesáté výročí založení TJ, osmdesáté výročí založení národní házené a šedesáté výročí založení ledního hokeje v naší obci.
Již před devátou hodinou ranní v poměrně vytrvalém dešti organizátoři oslav připravovali na hřišti za farou vše potřebné k zahájení
sportovního svátku, který byl pojat především jako sled přátelských
utkání všech kategorií vřeskovických týmů NH.
Protože se nepodařilo v posledním prázdninovém termínu
sehnat soupeře pro družstvo mladších žáků, vše úspěšně začalo až
úderem 10. hodiny (reprodukovaná hudba hrála, moderátor moderoval, v bufetu se točilo pivo, pekly se bramboráky, lángoše, klobásy,
maso – což jsou důležité atributy všech společenských akcí). Návštěvníci určitě zaregistrovali nově postavenou tribunu a pergolu a
koupí kalendáře, vydaného právě u příležitosti těchto oslav, mohli
přispět spolu s dobrovolným vstupným k dalšímu rozvoji sportu u nás
a zároveň si odnést hodnotnou vzpomínku na tento den (neboť kalendář se tvůrcům opravdu moc povedl).
Jako první nastoupily na hřiště naše starší žačky, které měly
za soupeře toho z nejtěžších – vítěze oblastního přeboru a několikanásobné mistryně republiky v kategorii mladších žaček – děvčata
z Příchovic. Ale naše děvčata i přes nepříznivé výsledné skóre 14:6
předvedla, že za dva roky, po které se házené věnují, vstřebala cenné
rady od svého trenérského tandemu.
Dalším utkáním byl zápas starších žáků s družstvem Rožmitálu. Toto družstvo pod vedením trenéra Josefa Míky ze Stropčic dosáhlo v minulé sezóně výborných výsledků v kategorii mladších žáků. Kluci s přehledem vyhráli oblastní přebor a zimní přebor mládeže
a na mistrovství republiky získali cenné čtvrté místo. Zápas
s družstvem Rožmitálu naznačil, že ani ve starší kategorii se kluci
neztratí.
Třetí utkání obstarali naši muži B, kteří mají za sebou první
sezónu. Je to družstvo mladých dorosteneckých nadějí doplněné o

zkušené matadory jako je Vláďa Babka nebo Honza Černý st. Muži si
lehce poradili s družstvem Chudenic.
Na hřiště samozřejmě nastoupily i naše nejmenší naděje, které
na zmenšeném hřišti se zápalem potrápily stejně bojovného soupeře
ze Štěnovic. Těsný výsledek 9:8 udělal radost jak malým hráčům a
hráčkám, tak fandícím rodičům i prarodičům.
Příjemným osvěžením (a pro někoho „zlatý hřeb“ odpoledne)
bylo utkání, ve kterém nastoupil výběr vřeskovických žen proti družstvu ligového Tymákova. Některé odvážné hráčky si neváhaly obléci
při této vzácné příležitosti svůj původní dres z let minulých a doufaly, že se dres při opravdu vyhecovaném zápase, který skončil vítězstvím hostů 11:6 nerozpadne a oko diváka nespatří více, než měly
ženy v úmyslu ukázat…
Největším „tahákem“ a opravdu úžasnou podívanou byl bezesporu zápas našich borců z „áčka“ proti úřadujícímu mistru ČR 1.
NH Brno. Když pominu poměrně kvalitní estetickou úroveň hostů (to
je vzkaz pro naše mladíky – kdo posiluje, ten nejen vyhrává mistrovský titul, ale i hezky vypadá!), oba týmy předvedly skvělé sportovní
výkony, které přilákaly více než 200 diváků.
Jednotlivá utkání byla ještě proložena soutěžemi pro hravé
jedince o tekuté ceny (dětská a dospělá kategorie ve střílení „šestek“
a ve střelbě hokejkou na hokejovou branku). Nechyběla ani tradiční
tombola, v tento den mimořádně rozšířená z 5 cen na 40, z nichž jedna cena byla prémiová – 7 kg vepřová uzená kýta. V závěru sportovní
části se všichni přítomní současní i minulí členové TJ nechali vyfotografovat na společné hromadné foto a pokusili se napodobit krásný
počin z roku 1939, kdy se na hřišti shromáždilo 82 tehdejších členů
Dělnické tělocvičné jednoty.
Oslavy se v odpoledních hodinách přesunuly do prostor kulturního domu, kde proběhla slavnostní schůze členů TJ. Vedení TJ
tentokrát upustilo od nezáživných referátů a Irena Langová připravila
poutavou prezentaci na data projektoru. Závěrečný „gulášek s pěti“
schůzi formálně ukončil a účastníci oslav se mohli rozhodnout, zda
navštíví výstavku v přilehlé „Sauně“ připravenou z historických fotografických materiálů, pohárů, dresů, hokejek a dalších tématických
předmětů a půjdou domů nebo zda navštíví výstavku v přilehlé „Sauně“……. a vrátí se zpět do KD, aby si zatančili, pobavili se, popili,
případně „cosi vydražili“ (zasvěcení vědí). Zábava opravdu proběhla

ve slušném tempu i díky hostům z Brna a slavilo se do ranních hodin,
neboť oslavy tohoto druhu musí mít i adekvátní čas zakončení.
Vedení TJ děkuje všem účastníkům oslav, všem sponzorům,
díky jejichž finančním příspěvkům mohly oslavy proběhnout v této
podobě a všem členům TJ přeje do budoucna skvělé sportovní výsledky!
A ještě na závěr – protože se během oslav intenzivně fotilo, je
možné si fotografie vybrat a objednat do konce října na hřišti za
farou při zápasech našich družstev.

Družstvo žen, které se po letech sešlo, aby dokázaly, že stále sportovat dovedou, se soupeřkami s Tymákova

Družstvo starších žaček

Obrana mužů v akci, proti 1.NH Brno

