V Ř E S K O V Á K
únor 2009
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, jako každý rok i
nyní vás upozorňuji na možnost pálení
dřevního odpadu pod dohledem našich
hasičů. Myslím, že je to pro všechny
z nás nejlepší řešení. Prosíme jen o dodržování druhu odpadů. Každý rok se na
místě pálení objevují nespalitelné věci a
bohužel od občanů Vřeskovic. Dále vás
prosím o pomoc při dohledu na dodržování vyhlášky o odpadech. Pokud někdo
zakládá skládky kolem obce, špatně třídí
odpady do kontejnerů a plní kontejnery u
hřbitova nebezpečným odpadem, tahá
peníze nás všech z obecního rozpočtu.
starosta obce Jan Krotký

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: 376393379
e-mail: obecniurad@vreskovice.cz
http: www.vreskovice.cz

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Další, v pořadí čtrnácté veřejné zasedání obecního zastupitelstva se
bude konat v úterý, 3.3.2009 v 19.30 v restauraci KD. Srdečně zveme všechny občany.

Zimní pohár 2009
V neděli 25.1.2009 pořádala TJ Přeštice zimní pohár mladších žáků
západočeské oblasti.Turnaje se měla zúčastnit všechna družstva,která
hrají i v dlouhodobé soutěži. Den před turnajem se odhlásil Tymákov
a Všenice se dostavily s pouhými 4 hráči.
Družstvo Vřeskovic dorazilo v nevděčné roli favorita a chtělo dokázat,že mu tato role náleží právem.
V zahajovacím utkání s Přešticemi se zřejmě projevil nedostatek
spánku našich hráčů (poločas 3:0),ale v dalším průběhu nebylo co
řešit a výsledek 10:1 dával naději do dalších zápasů.
Dalším soupeřem bylo družstvo Nezvěstic. Ani oni nedokázali dlouho vzdorovat a po poločase 5:1 podlehli 9:2.
Všenice bez 3 hráčů a navíc bez trenéra se jen těžko bránili našemu
rozjetému útoku.Nakonec byli rádi,že rozhodčí Tausche ukončil
utkání. Konečný stav se zastavil na 16:2 (10:2).
Odpolední souboj s družstvem Ejpovic,které prohrálo dokonce i se
Všenicemi, měl být pouze povinnou výhrou. Začátek vyšel opět
podle představ. Poločas 5:1 naznačoval poklidný průběh zbytku zápasu. Pak přišla obrovská krize v obraně, ani brankář,do té doby
téměř neprůstřelný, si mnohokrát na balon nesáhl a logicky následovalo drama v koncovce. Naštěstí útok nezklamal a konec zápasu byl
pro nás po výhře 12:9 vysvobozením.
V zápase s Kyšicemi byla znatelná únava z dlouhého turnaje. Po počáteční nervozitě se útok chytil. Ve druhém poločase pak nastřílel 9
golů a bylo rozhodnuto.15:8 (6:4).
Pořadí v turnaji: 1.Vřeskovice
8b
2.Nezvěstice
5b
3.Přeštice
5b
4.Ejpovice
2b
5.Kyšice
0b
Výsledky družstva Všenic byly anulovány, jelikož družstvo mělo
málo hráčů a bylo doplňováno z ostatních družstev.

Mezi nejlepší hráče turnaje patřili především naši borci.
Lukáš Kulhánek………..nejlepší brankář
Jan Krs………………….nejlepší útočník i střelec (37 branek)
Sestava: Kulhánek Lukáš
Hulec Václav,Míka Matěj,Rada Milan ,Voráček Milan,Míka Josef ml.
Krs Jan, Bešta Miroslav, Voráček David
Vedoucí družstva: Josef Míka
Branky: Krs
37
Bešta
18
Voráček
7
Vítězstvím si družstvo TJ Vřeskovice zajistilo postup na Zimní halový pohár mládeže ČR, který se koná 7.3.2009 v Řevnicích.

Nejúspěšnější sportovec roku 2008 okresu Klatovy
Anketu připravilo Pošumavské sportovní sdružení Klatovy ve spolupráci s Klatovským deníkem, jehož čtenáři si prostřednictvím tištěných kuponů také zvolili svého sportovce roku.
V bohatém asi tříhodinovém programu moderovaného Radkem Šilhanem a Evou Aichmajerovou, tvářemi známými z televizní obrazovky, se početnému publiku představili nejúspěšnější sportovci,
trenéři, cvičitelé, rozhodčí a sportovní kolektivy z Klatovska. Program zpestřila zpěvačka Marcela Holanová, Duo Gloria, s biketrialovou show se představil Tomáš Zedek a v latinskoamerickém rytmu
tančil Dance.
Tato akce byla pro naši obec zajímavá tím, že zde byli vyhodnoceni i
dva členové TJ Vřeskovice. V mládežnické kategorii Jan Krs – hráč
žákovského družstva a v kategorii trenér se umístil Josef Míka – trenér mladších žáků

Poděkování výboru SDH
Výbor SDH děkuje obecnímu úřadu, všem sponzorům a všem občanům, kteří přispěli svými dary do tomboly na hasičský ples.

Brigáda od jara do podzimu
Na jarní a letní měsíce obecní úřad Vřeskovice nabízí v rámci placené brigády práci s křovinořezem. Náplní práce bude vyžínání trávy a
křovin v katastru obce. Zájemci prosíme hlaste se na obecním úřadě.

Novoroční hokej
Po třech novoročních kláních mezi ženatými a svobodnými se uskutečnilo v pořadí už čtvrté utkání v těchto „kategoriích“. Vzhledem
k tomu, že byl díky počasí zamrzlý rybník, bylo tentokrát sehráno
utkání v ledním hokeji. Pro svobodné jsou tato klání zřejmě zakletá,
protože i když ženatí neměli nikoho na střídání a ke konci hodinového mače jim notně ubývaly síly, přesto mladíci odešli , i když velmi
těsně, poraženi a to výsledkem 8:7. Zdá se, že jedinou šancí pro svobodné, jak dosáhnout vítězství je oženit se.

Pozvánka na dětský maškarní ples
V sobotu, 7.3.2009, od 14-ti hodin, pořádá obecní úřad tradiční
dětský maškarní ples. Jako vždy bude připravena bohatá tombola,
spousta soutěží a sladkostí. O zábavu se bude starat kapela „Asfalt“.
Srdečně zvou pořadatelé.

Pozvánka na tradiční „Šibřinky“
TJ pořádá v sobotu, 7.3.2009, od 20-ti hodin tradiční maškarní
„Šibřinky“. K tanci a poslechu bude hrát kapela „Mars“ . Připravena
je bohatá tombola. Srdečně zvou pořadatelé.

Akce v sále kulturního domu
27.2.2009 zábava, k tanci a poslechu hraje skupina Argema
7.3.2009 dětský maškarní bál
7.3.2009 Šibřinky
20.3.2009 zábava, k tanci a poslechu hraje skupina Sifon
Vydáno dne 15.2.2009

