V Ř E S K O V Á K
prosinec 2006
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, i když počasí
tomu neodpovídá, blíží se čas vánočních
svátků. Jménem svým i jménem zastupitelstva obce bych vám chtěl popřát příjemné prožití těchto svátků. Přeji vám i
vašim blízkým hodně zdraví , štěstí a
rodinné pohody a to nejen v období
svátků, ale i v příštím roce. Těm nejmenším pak přeji bohatého „Ježíška“.
Kdo z občanů má zájem, může navštívit štědrovečerní bohoslužbu, která se
koná 24.12. 2006 od 16,30 hodin
v kostele sv. Jana Křtitele.
starosta obce Jan Krotký

Úřední hodiny na obecním úřadě
Pondělí : 13,00 – 19,00
Úterý : 8,00 – 14,00
Středa : 8,00 – 12,00
Čtvrtek : 8,00 – 14,00
Pátek : 8,00 – 13,00

16,00 – 19,00

Telefon: 376393379, tel/fax: 376383163
e-mail: obecniurad@vreskovice.cz
http: www.vreskovice.cz

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
V úterý, 12.12.2006 se uskutečnilo v pořadí jiţ 2. veřejné zasedání
obecního zastupitelstva, které se konalo v restauraci Na Sauně a to od
19,30 hodin. Jedním z hlavních bodů programu bylo schvalování
rozpočtu na příští rok. Jeho konečnou schválenou podobu najdete
uvnitř listu.

Usnesení z 2. veřejného zasedání obecního zastupitelstva
obce Vřeskovice dne 12. prosince 2006.
Obecní zastupitelstvo:
Volí:
14. Návrhovou komisi ve sloţení:
Předseda: Ing. Josef Falout
Členové: p. Štich Luděk, p. Štengl Roman
Bere na vědomí:
15. Zprávu z mezidobí zasedání.
16. Zprávy předsedů komisí a výborů.

Souhlasí:
17. Se jmenováním inventarizačních komisí

Schvaluje:
18. Změny rozpočtu obce na rok 2006
19. Rozpočet obce na rok 2007
Vřeskovice 12.12.2006

ROZPOČET OBCE NA ROK 2007
návrh
Příjmy:
Kap. 02 – Vodní hospodářství a ŢP
Vodné z vodárny
Známky na odvoz TKO – popelnice
Příspěvek na třídění odpadů
Celkem

25.000,85.000,15.000,125.000,-

Kap. 16 – Kultura
Pronájem nebyt. prostor v KD
Příjem z činnosti KD (vytápění)
Celkem

40.000,40.000,80.000,-

Kap. 39 – Místní hospodářství
Nájemné z obecních bytů
Nájemné z autobusové garáže
Hřbitovní poplatky
Celkem

36.000,10.000,29.000,75.000,-

Kap. 41 – Všeobecná pokladní správa
Poplatky ze psů
Daň z nemovitostí
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů FO podávajících přiznání
Daň z příjmů FO – zvláštní sazba
Daň z přidané hodnoty
Úroky z účtů
Správní poplatky
Celkem
Dotace na výkon státní správy
Celkem příjmy

4.000,180.000,300.000,380.000,60.000,15.000,520.000,5.000,10.000,1.474.000,-

6.958,-

1.760.958,-

-

Výdaje:
Kap. 02 – Vodní hospodářství a ŢP
Opravy ve vodárně
Spotřeba elektriky vodárna
Rozbor pitné vody
Rozbor odpadních vod
Odvoz a likvidace odpadů
Odvoz nebezpečných odpadů
Přepad u rybníka + jímka
Celkem
Kap. 09 – Lesní hospodářství
Údržba lesního porostu
Celkem
Kap. 10 – Doprava
Oprava místních komunikací
Zimní údržba cest
Dopravní obslužnost
Celkem

10.000,5.000,4.000,9.000,200.000,10.000,20.000,258.000,-

20.000,20.000,-

350.000,8.000,6.000,364.000,-

Kap. 14 – Školství
Neinvestiční náklady na provoz ZŠ
Neinvestiční náklady na provoz MŠ
Celkem

80.000,20.000,100.000,-

Kap. 16 – Kultura
Výdaje na provoz kult. domu:
- uhlí, dříví
- mzda topič
- materiál
- elektrika
- běžné opravy
- plynofikace KD
Celkem

25.000,30.000,15.000,30.000,15.000,160.000,275.000,-

Ostatní kulturní činnost:
Dětský karneval
Den matek
Dětský den
Vánoční besídka
Kronika obce
Jubilanti
Ostatní (pouť, drakiáda)
Sportovní akce
Celkem
Knihovna:
Nákup knih a předplatné časopisů
Mzda knihovnice
Materiál
Celkem
Celkem k u l t u r a

6.000,12.000,6.000,24.000,337.000,-

Kap. 19 – Vnitřní správa
Kancelářské potřeby
Archiv OÚ
Občerstvení
Předplatné (Sbírka, Samospráva)
Telefonní poplatky
Mzdy pracovnice OÚ
Mzdy OZ
Zdravotní pojištění 9%
Sociální pojištění 26%
Oprava rozhlasu
Rozšíření rozhlasu
Požární ochrana
Cestovné
Pojištění (majetek, úrazové)
Poplatky z účtů
Počítač (aktualizace, konzultace)
Internet, správa domény
Celkem

25.000,5.000,1.000,8.000,30.000,140.000,190.000,12.600,36.400,5.000,5.000,70.000,10.000,15.000,10.000,12.000,5.000,580.000,-

6.000,7.000,1.500,1.000,1.500,1.000,10.000,10.000,38.000,-

Kap. 39 - Místní hospodářství
Spotřeba elektriky – veřejné osvětlení
Oprava veřejného osvětlení
Rozšíření veřejného osvětlení („Dědinky“)
Veřejná zeleň–údržba+nákup traktůrku na sekání
Údržba hřbitova
Prodloužení vodovodu na hřbitově
Stavební úpravy bývalého kluziště
Úprava pozemku před kostelem
Opravy v kampeličce
Spotřeba elektriky v kampeličce – „Fitko“
Spotřeba elektriky v kampeličce – Knihovna
Spotřeba elektriky v autobusové garáži
Koupě pozemků (točna+pěšina)
Celkem

Kap. 41 – Všeobecná pokladní správa
Příspěvek Tělovýchovné jednotě
Příspěvek Penzionu pro důchodce
Příspěvek Svazu zahrádkářů Vřeskovice
Celkem
CELK EM VÝDAJ E

50.000,5.000,70.000,120.000,3.000,20.000,250.000,50.000,20.000,6.000,8.000,2.000,60.000,664.000,-

50.000,3.000,5.000,58.000,-

2.381.000,-

Rozdíl mezi výdaji a příjmy bude hrazen ze zůstatku na
účtu v letošním roce.

Víceúčelové hřiště TJ
V současné době probíhá rekonstrukce hřiště národní házené v naší
obci. Z důvodů, ţe okolo této rekonstrukce probíhá veřejná diskuse,
poţádal nás výbor TJ Vřeskovice o uveřejnění jejich vyjádření .
Citace:
Vzhledem k tomu, ţe se mezi občany naší obce šíří různé teorie a
polopravdy o stavu financování rekonstrukce povrchu hřiště na národní házenou, přichází výbor TJ Vřeskovice s tímto vyjádřením:
O nutnosti rekonstruovat povrch hřiště národní házené se vedou
v TJ Vřeskovice debaty jiţ několik let. V roce 2005 bylo o tomto
návrhu jednáno ve výboru TJ a na Valné hromadě v roce 2006 byl
tento návrh na celkovou rekonstrukci hřiště pro národní házenou
schválen. Vzhledem k tomu, ţe se jednalo o finančně nákladnou akci
( rozpočet činil 6 mil. 900 tis. Kč,-), poţádali jsme o dotaci Ministerstvo školství, mládeţe, tělovýchovy a sportu (MŠMT), dále Plzeňský
kraj, Pošumavské sportovní sdruţení a oslovili jsme také se ţádostí o
finanční příspěvek Obec Vřeskovice.
V červnu letošního roku jsme obdrţeli dotaci od MŠMT ve výši 3
mil. Kč,-(dotace od Plzeňského kraje byla zamítnuta), od firmy
ASAVET Biřkov 120 000,- Kč a byl nám přislíben finanční příspěvek od obce ve výši 300.000,- Kč. Na základě značného převisu ţádostí na poskytnutí dotace v rámci programu MŠMT a nedostatku
dalších prostředků, musel být návrh na rekonstrukci hřiště zredukován na současný rozpočet ve výši 4 mil. 600 tis. Kč,-.
Celkem jsme získali pro letošní rok, tj. pro rok 2006, na tuto investiční akci následující finanční prostředky:
MŠMT 3 mil. Kč
Asavet biřkov 170.000,-Kč
Pošumavské sportovní sdruţení-stavební údrţba 35.000,-Kč
Vlastní finanční prostředky TJ 200.000,-Kč
Finanční příspěvek obce 300.000,-Kč
Ohledně dofinancování zbývající částky se vedou další intenzivní
jednání se všemi současnými partnery. Chtěli bychom touto cestou
poděkovat všem partnerům, kteří nás podpořili a snad budou dále
podporovat v naší snaze o zkvalitnění sportovního areálu v naší vesnici.
Výbor TJ

Návrh na „Provozní řád pro hřiště národní házené“
1.
Hřiště bude trvale uzamčeno a klíče budou uloţeny u určeného
správce hřiště – důvod – smrtelné úrazy na hřištích handbalu.
2.
Klíče od hřiště budou vydávány proti podpisu pouze osobám
starších dvanácti let. Osoba podepsaná (zákonný zástupce) při předávání klíčů od hřiště je odpovědná za případně způsobené škody na
tělovýchovném zařízení včetně hřiště – plná finanční úhrada při
opravě způsobených škod. Po ukončení sjednané sportovní činnosti je
tato osoba povinná klíče od hřiště vrátit a nahlásit případné škody.
3. Vstup na hřiště je dovolen pouze ve vhodné obuvi. Není nutné
pouţívat speciální obuv, ale je zakázáno pouţívat kopačky a to ani
s gumovými kolíky a nesmí se pouţívat obuv s černou podráţkou.
4.

Vstup dětem je dovolen jen v doprovodu osoby starší 12-ti let.

5.

Je zakázáno jezdit po ploše hřiště na kole.

6. Je zakázáno pouţívat na ploše hřiště lavičky a jiné předměty,
které by mohly způsobit poškození umělého povrchu hřiště bez předchozího souhlasu správce hřiště. Posouvání a přemisťování branek
pro národní házenou není dovoleno. Instalace a jakákoliv manipulace
s doplňkovým vybavením (sloupky na sítě) je povolena pouze osobám starším osmnácti let.
7. Je zakázáno na ploše hřiště provozovat sporty, ke kterým se pouţívá hokejky – vysekávání umělé trávy.
8. Je zakázáno odhazování pouţité ţvýkačky na ploše hřiště – zbytek jiţ nejde odstranit.
9. Ve všech prostorách a na prostranství hřiště je přísný zákaz kouření dle příslušného zákona.
10. Přednost při sportování mají tréninky jednotlivých druţstev
v národní házené a členové TJ při předem ohlášených akcích.
11. Příloha tohoto provozního řádu hřiště tvoří rozpis tréninků a
zápasů jednotlivých druţstev oddílu národní házené.

Okénko TJ
Protoţe skončila podzimní část házenkářské sezóny 2006/2007, byli
jsme poţádáni o zveřejnění výsledků našich druţstev po zmíněné
podzimní části. Na dalších stránkách tedy tomuto přání velice rádi
vyhovujeme.

Výsledky druţstva muţů
Druţstvu muţů se konečně podařilo po vydařené minulé sezóně postoupit do oblastního přeboru (dříve „kraj“). Vzhledem k tomu, ţe
všechna utkání podzimní části soutěţe odehrálo druţstvo na hřištích
soupeřů, není výsledek po podzimní části vůbec špatný.
Tabulka oblastního přeboru:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

TJ Sokol Osek A
TJ Spartak Roţmitál A
TJ Sokol Záluţí
TJ Plzeň Litice
TJ Sokol Nezvěstice B
TJ Úslavan Ţdírec
TJ Dioss Nýřany B
Sokol Blovice
TJ Sokol Hůrky A
TJ Sokol Ejpovice B
TJ Vřeskovice
TJ Boţkov
TJ Kyšice A
TJ Sokol Dobřív A

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

12
11
9
9
6
5
5
5
5
5
5
4
3
3

0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1

1
2
4
4
6
7
7
7
7
8
8
8
9
9

291:184
285:200
236:218
261:213
196:223
230:254
216:222
191:232
197:209
222:227
202:228
196:228
203:234
207:266

24
22
18
18
13
11
11
11
11
10
10
9
7
7

Útočníci se na vstřelených brankách podíleli následujícím způsobem:
Jiří Vogeltanz
70 branek
Jan Černý ml.
48 branek
Milan Štengl
31 branek
Jan Černý st .
22 branek
Michal Štich
16 branek
Ladislav Drda
8 branek
Miroslav Černý
6 branek
Jan Fait
6 branek

Mladší ţáci
Tabulka:
1. TJ.
Všenice
8 8 0
2. TJ.
Příchovice
8 6 0
3. TJ.
Přeštice
8 4 0
4. TJ.DIOSS Nýřany
8 1 0
5. TJ.
Vřeskovice
8 1 0
Střelci:
Blohmann 33, Rabas 10, Krs 9, Lehocký 3

0
2
4
7
7

159 : 87 16
148 : 100 12
102 : 90 8
87 : 137 2
55 : 137 2

Starší ţáci
Tabulka
1. Sokol
Dobřív
12 11 0 1 188 : 124 22
2. TJ.S.
Nezvěstice
11 9 1 1 205 : 150 19
3. TJ.S.
Ejpovice
12 9 1 2 202 : 143 19
4. Sokol
Stupno
12 9 0 3 221 : 131 18
5. TJ
Přeštice
11 6 0 5 176 : 153 12
6. TJ.
Příchovice
12 5 2 5 182 : 173 12
7. Sokol
Osek
12 5 1 8 174 : 167 11
8. TJ.
Všenice
11 2 4 5 133 : 163 8
9. Sokol
Tymákov
10 3 2 5 127 : 123 8
10. TJ
Vřeskovice 10 3 0 7 147 : 153 6
11. TJ
Kyšice
11 3 0 8 166 : 217 6
12. DIOSS Nýřany
11 2 1 8 142 : 213 5
13. Sokol
Blovice
11 0 0 11 83 : 236 0
Střelci:
Matoušek 92, Brejcha 43, Blohmann 6, Mařík 5, Krs 1

Dorostenci
Tabulka:
1. Sokol
Tymákov
6 6 0 0 139 : 87 12
2. TJ.DIOSS Nýřany
6 5 0 1 153 : 106 10
3. TJ.
Přeštice
6 4 0 2 133 : 103 8
4. TJ.
Kyšice
6 3 0 3 131 : 127 6
5. TJ.
Nezvěstice
6 2 0 4 88 : 134 4
6. TJ.
Vřeskovice 6 1 0 5 132 : 154 2
7. TJ.
Plzeň-Újezd 6 0 0 6 124 : 189 0
Střelci:
Vogeltanz 57, J.Černý 51, M.Černý 20, Matoušek 4

Tříděný odpad
Jiţ několik let se snaţíme občanům vyjít vstříc a pod kulturním domem je umístěn kontejner s nápisem ţelezo. Jak nápis jistě napoví je
určen k ukládání starého ţelezného šrotu. Bohuţel nyní se v tomto
kontejneru nachází i starý koberec a nějaké fóliové plachty. Chtěli
bychom věřit, ţe tento velkoobjemový odpad nepochází od ţádného
z našich občanů a ţe zde byl zanechán nějakým projíţdějícím vandalem.
Myslíme si, ţe uţ jsme se naučili třídit odpad celkem dobře (vedle
kontejnerů u konzumu uţ se objevuje nepořádek uţ jen ojediněle), a
ţe svoz velkoobjemového odpadu 1x ročně plně postačuje.
V průběhu roku můţe kaţdý sám tento odpad dovézt na skládku ,,U
Štěpánovic“ či ,,Na vysoké“.
Přivítáme jakékoliv návrhy a náměty, které se týkají odpadového
hospodářství v obci Vřeskovice.

Vyuţívání sálu v KD
Sice jste nám neposlali ţádné náměty na vyuţití sálu v KD, my teď
tedy na tomto místě Vřeskováka uvádíme sami naše nápady či náměty. Kromě jiţ notoricky známých akcí, které pořádá obec a sloţky v
obci pravidelně v kaţdém roce jsme chtěli ještě rozšířit vyuţití sálu a
to především v zimních měsících. Jako vhodný nápad se nám jeví
moţnost vyuţít sál pro cvičení našich ţen, nejlépe asi aerobic. Pro
tento účel jiţ máme dokonce domluvenou i cvičitelku a po dohodě
s ní oznámíme termín prvního cvičení. Ostatní pak uţ bude záleţet
jen na vás. Jak se redakci Vřeskováka podařilo zjistit přímo od cvičitelky, program cvičení bude připraven tak, ţe vyhoví všem věkovým
kategoriím.

Jazykové kurzy
Jak jsme se jiţ zmínili na veřejném zasedání, máme v plánu „rozjet“
v obci pro naše občany jazykové kurzy angličtiny a němčiny. Samozřejmě vše bude záleţet na vašem zájmu. Obec je připravena nabídnout k výuce prostory, zajistit lektory a popřípadě se finančně spolupodílet na výuce. Pro tuto aktivitu bychom potřebovali od vás písemné vyjádření, zda máte zájem, o jaký jazyk a jak jste pokročilí.

Pozvánka na vánoční dětskou besídku
Dne 16.12.2006 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 na konci roku se v sobotu 30.12.2006 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 novoroční vřeskovickou šlápotu
Dne 1.1.2007 ve 13.30 hodin se opět vydáme 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 6.1. 2007 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 2007.
Vydáno dne 14.12.2006

