V Ř E S K O V Á K
prosinec 2007
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, dostává se
vám do rukou poslední číslo Vřeskováka
v tomto roce. V závěru roku vždy přichází rekapitulace, co vše se v uplynulém
roce podařilo a hlavně plány do roku
dalšího. Další rozvoj obce by pak měl
usměrňovat rozpočet obce, který byl
schválen na veřejném zasedání 10.12.
2007. Schválenou podobu rozpočtu si
můžete přečíst uvnitř listu. Dnešní výtisk
je navíc rozšířen o příspěvek našich
hasičů a házenkářů.
V závěru mi dovolte, abych vám popřál
příjemné prožití vánočních svátků a vše
nejlepší v novém roce. Přeji štěstí a
zdraví vám i vašim blízkým. Těm nejmenším pak přeji bohatého „Ježíška“.
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: 376393379
e-mail: obecniurad@vreskovice.cz
http: www.vreskovice.cz

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
V pondělí, 10.12.2007 od 19,00 hodin se v sále KD uskutečnilo
v pořadí již 8. veřejné zasedání obecního zastupitelstva. Jedním
z hlavních bodů programu bylo schvalování rozpočtu na příští rok.
Jeho konečnou schválenou podobu najdete uvnitř listu.
Usnesení
8. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice
dne 10.prosince 2007.
Obecní zastupitelstvo:
Volí:
50. Návrhovou komisi ve složení:
Předseda: Ing. Josef Falout
Členové: p. Vladislav Babka, p. Luděk Štich
Bere na vědomí:
51. Zprávu z mezidobí zasedání.
52. Zprávy předsedů komisí a výborů.
53. Jmenování inventarizačních komisí starostou obce k inventarizaci
majetku k 31.12.2007

Schvaluje:
54. Rozpočet obce na rok 2008

Rozhoduje:
55. O bezplatném převodu pozemku č. 1619/1 o výměře 997 m2 ve
vlastnictví státu Česká republika na obec Vřeskovice. Tento pozemek
slouží jako komunikace.
Ukládá:
56. Místostarostovi obce p. Matouškovi připravit anketu o koupi
pozemku parc.č. 61/10

ROZPOČET OBCE NA ROK 2008
(Vložená příloha, můžete si vyjmout z listu)
Příjmy:
Kap. 02 – Vodní hospodářství a ŢP
Vodné z vodárny
Známky na odvoz TKO – popelnice
Příspěvek na třídění odpadů
Celkem

10.000,90.000,20.000,120.000,-

Kap. 09 – Lesní hospodářství
Prodej dřeva
Celkem

10.000,10.000,-

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

50.000,40.000,90.000,-

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

36.000,10.000,22.000,3.500,75.000,-

Kap. 41 – Všeobecná pokladní správa
Poplatky ze psů
Daň z nemovitostí
Sdílené daňové příjmy
Úroky z účtů
Správní poplatky
Celkem
Dotace na výkon státní správy
Celkem příjmy

4.000,170.000,2.028.051,5.000,2.000,2.209.051,7.200,-

2.507.751,-

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
Celkem
Kap. 09 – Lesní hospodářství
Údržba lesního porostu
Celkem

10.000,7.000,10.000,9.000,200.000,20.000,256.000,-

20.000,20.000,-

Kap. 10 – Doprava
Oprava místních komunikací
Zimní údržba cest
Dopravní obslužnost
Celkem

400.000,8.000,6.000,414.000,-

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

100.000,25.000,125.000,-

Kap. 16 – Kultura
Výdaje na provoz kult. domu:
- spotřeba plynu
- materiál
- elektrika
- běžné opravy
Celkem

50.000,25.000,30.000,20.000,275.000,-

Ostatní kulturní činnost:
Vítání občánků
Dětský karneval
Den matek
Dětský den
Vánoční besídka
Kronika obce
Jubilanti
Ostatní (pouť, drakiáda)
Sportovní akce
Celkem

8.000,7.000,8.000,2.000,1.000,1.000,1.000,10.000,10.000,48.000,-

Knihovna:
Nákup knih a předplatné časopisů
Mzda knihovnice
Materiál
Celkem
Celkem k u l t u r a

8.000,14.000,5.000,27.000,200.000,-

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

30.000,1.000,7.000,30.000,160.000,220.000,14.400,41.600,5.000,110.000,12.000,15.000,10.000,12.000,5.000,673.000,-

Kap. 39 - Místní hospodářství
Spotřeba elektriky – veřejné osvětlení
80.000,Oprava veřejného osvětlení
20.000,Rozšíření veřejného osvětlení („Dědinky“)
30.000,Veřejná zeleň–údržba
50.000,Údržba hřbitova
3.000,Prodloužení vodovodu na hřbitově
25.000,Stavební úpravy bývalého kluziště
150.000,Projekty (chodníky,oprava pož. nádrží,kanalizace) 400.000,Autobusová čekárna u pomníku
70.000,Lavičky u rybníka
10.000,Oplocení dětského hřiště+prolézačka
50.000,Opravy v kampeličce
20.000,Spotřeba elektriky v kampeličce – „Fitko“
14.000,Spotřeba elektriky v kampeličce – Knihovna
14.000,Spotřeba elektriky v autobusové garáži
3.000,Koupě pozemků
60.000,Celkem
769.000,-

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

CELK EM VÝDAJ E

50.000,3.000,5.000,58.000,-

2.745.000,-

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

SDH Vřeskovice-sezóna 2007

Hodnocení sezóny:
Letošní sezónu jsme zahájili poprvé na soutěži v Dolním Hradišti už 13.1. Následovaly čtyři měsíce, kdy jsme sledovali videa
z hasičských soutěží a snažili se aspoň trochu pohybovat. Cílem
letošní sezóny byla pravidelná účast na Západočeské hasičské
lize (ZČHL) a umístění se v první desítce této ligy. Znamenalo to
začít na sobě pracovat trochu víc, než jsme byli doposud zvyklí. Na
rozdíl od předchozích sezón, kdy jsme běhali kratší trať (tzv.: na dvě
Béčka), v soutěžích patřících do ZČHL se běhá trať, kdy je celé vedení delší o hadici B(20m). Z počátku jsme si mysleli, že tento přechod bude trvat několik týdnů, ale nakonec to trvalo půlku loňské
sezóny a celou letošní.
První závody začaly už na začátku května. Po okrskové soutěži u nás a několika závodech v okolí jsme zavítali na Chodsko, kde
se nám už tradičně dařilo. Na první soutěž ZČHL zavítalo naše družstvo do Horní Lukavice, kde nás potrápila místní trať a déšť. Na dalších kolech ligy jsme dosahovali spíše průměrných výsledků. Jedinou
výjimkou bylo 5. kolo, kde se nám podařilo dosáhnout
2. nejlep-

šího času, ale po zaváhání jednoho člena týmu jsme byli diskvalifikováni.
Přestože byly výsledky průměrné, zvyšovali jsme rychlost útoku na
každém závodě, což se ukázalo jako špatný krok. Většinu výborně
rozběhnutých útoků ukončila chyba na proudech, kdy se nepodařila
spojit proudnice, nebo se nepodařilo sestříknout v krátkém čase.
Během sezóny jsme samozřejmě jezdili i na soutěže v okolí, kde se
nám víceméně dařilo. V polovině prázdnin také vznikl druhý tým,
kterému se podařil velký skok - po měsíci trénování dosáhli výborného času na naší soutěži, na soutěži v Oplotě dokonce 2.místa. Zaslouženého úspěchu se nám podařilo dosáhnout až na soutěži v Uhercích.
Ta byla posledním kolem Extraligy ČR v PÚ, kam se sjela nejlepší
družstva z Čech i Moravy. Čas 17.38s se stal naším nejlepším časem
a zároveň se zařadil na 13.místo v historii ZČHL. Lepšího času se
podařilo dosáhnout za 4 roky trvání této ligy jen 3 družstvům ze západu Čech, zbylých časů dosáhla družstva z Moravy, kde mají požární útoky na vysoké úrovni dlouholetou tradici. Ve zbytku sezóny
se nám už nepodařilo dosáhnout lepšího výsledku.V závěrečném
hodnocení ZČHL jsme na konec nedosáhli první desítky a skončili
jsme na 13. místě. Po úspěchu na Extralize v Uhercích jsme obsadili
22.místo této nejprestižnější ligy.
V příštím roce bychom opět rádi pravidelně jezdili na ZČHL a
zaútočili na nejvyšší příčky. Máme také v plánu vyrazit na tři závody
Extraligy
Složení soutěžních družstev:
Tým A:

Koš: Aleš Mraček(Páka)
Savce: Michal Hodan(Puška)
Strojník: Honza Červenka(Komár)
Dopravní vedení: Zdenda Kuna(Kundís)
Vašek Cibulka(Cíba)
Troják:Pepa Ruth(Elegáááán)
Levý proud: Roman Kuželík(Kužel)
Pravý proud: Roman Štengl(Ohájo)

Tým B:

Koš: Vašek Chmelíř(Rapl)
Savce: Míra Blohmann(Ford)
Strojník: Honza Baxa(Pařez)
Dopravní vedení: Tomáš Blohmann(Fordík)
Troják:Honza Matoušek(Radar)
Levý proud: Jarda Drda(Kýbl)
Pravý proud: Honza Kadlec(Soudruh)
Interní hodnocení družstva:
Kromě výsledků všech soutěží si vedeme i podrobnou statistiku všech chyb a prohřešků, kterých se každý člen týmu dopustil.
Nemá cenu se zde dlouze rozepisovat, a proto zde uvedu jen ty nejdůležitější fakta. Mezi největší hříšníky se zařadil: Aleš Mraček(8
chyb), Roman Štengl(8 chyb), Roman Kuželík(9 chyb), u zbytku
družstva se jednalo pouze o pár náhodných zaváhání. Největším hříšníkem(šibalem) družstva se stal, ne počtem, ale originalitou svých
prohřešků, Michal Hodan. Některé stojí za zveřejnění v tomto článku,
např.:diskriminace soutěžních družstev (určování pořadí na naší soutěži), nesportovní chování (kecy), sobectví („Já sem nabral dobře, ne,
výborně!“), stranění se kolektivu, atd…. Doufáme proto, že si všichni
vezmou své prohřešky k srdci a v příštím roce se nic z toho nebude
opakovat. ;-)
Seznam soutěží absolvovaných v roce 2007:
tým A
datum
13.1.
5.5.
8.5.
12.5.
19.5.
19.5.
27.5.
2.6.
7.6.
16.6.
17.6.

Místo konání soutěže
Dolní Hradiště
Vřeskovice-okrsek
Hradec
Příchovice
Horní Kamenice
Staňkov
Horní Lukavice-ZČHL
Kbel
Všekary
Bučí-ZČHL
Krašovice-ZČHL

umístění počet týmů
8.
28
1.
3
1.
16
4.
9
1.
11
1.
19
16.
41
2.
11
1.
17
7.
37
11.
36

typ soutěže
2B-úzké
2B-široké
2B-úzké
2B-úzké
2B-úzké
2B-úzké
3B-úzké
3B-úzké
2B-úzké
3B-úzké
3B-úzké

čas(s)
18.40
17.00
16.23
17.74
15.31
15.39
21.74
18.97
15.26
19.73
20.23

23.6.
30.6.
1.7.
5.7.
6.7.
21.7.
28.7.
29.7.
4.8.
11.8.
12.8.
19.8.
26.8.
1.9.
8.9.
15.9.
22.9.
29.9.
7.10.
13.10.

tým B
7.6.
19.8.
26.8.
15.9.
7.10.
13.10.

Honezovice
Štěnovice
Poděvousy-ZČHL
Lhůta-ZČHL
Seč-ZČHL
Pasečnice
Dolní Hradiště-ZČHL
Nekmíř-ZČHL
Kout na ŠumavěZČHL
Dražovice-ZČHL
Strážov-ZČHL
Bolkov
Dolce
Horní Hradiště-ZČHL
Úherce-ZČHL +
Extraliga ČR
Vřeskovice
Hůrky-ZČHL
Nezvěstice
Oplot
Chlumčany

1.
1.
7.
31.-37.
27.
12.-13.
21.-34.
15.

12
9
32
37
35
13
34
36

2B-úzké
2B-široké
3B-úzké
3B-úzké
3B-úzké
3B-úzké
3B-úzké
3B-úzké

16.97
16.25
19.04.
NP
23.90
NP
NP
20.50

24.-27.
20.
5.
2.
11.-12.
16.

27
34
32
11
12
30

3B-úzké
3B-úzké
3B-úzké
2B-široké
2B-široké
3B-úzké

NP
20.88
18.93
17.74
NP
23.38

4.
3.
27.-32.
3.
8.
6.

42
14
32
18
9
36

3B-úzké
2B-úzké
3B-úzké
3B-široké
2B-široké
2B-úzké

17.38
17.48
NP
21.24
38.42
15.65

Červené Pořičí
Bolkov
Dolce
Vřeskovice
Oplot
Chlumčany

1.
5.
11.-12.
3.
2.
30.

7
11
12
14
9
36

klasika
2B-široké
2B-široké
2B-úzké
2B-široké
2B-úzké

36.34
19.98
NP
18.97
21.30
21.94

Všechny informace o soutěžním družstvu můžete najít také na naší
internetové stránce(http://sdhvreskovice.wz.cz), nebo na stránkách
Západočeské hasičské ligy(www.zchl.cz). Pro zajímavost ještě stránky extraligy v požárním útoku(www.extraliga-pu.cz) .
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří nás v uplynulé sezóně
podporovali a doufáme, že nás přijdou opět podpořit na naší soutěž,
nebo i na jiné soutěže.

Národní házená
Není to tak dlouho, co skončily soutěže národních házenkářů, a už se
všechna družstva připravují na jarní část sezóny. Děkujeme touto
cestou Obecnímu úřadu Vřeskovice, že družstvo mladších žaček může trénovat v sále Kulturního domu.
Přehled střelců branek jednotlivých druţstev – podzim 2007
Číslo v závorce u každého hráče představuje celkové pořadí v tabulce
střelců soutěže. U dospělých nemáme celkové pořadí střelců
k dispozici.
Mladší žačky:
Martina Matoušková 17 (24.), Monika Seklová 17 (24.), Michaela Votýpková 11
(30.), Markéta Černá 9 (34.), Michaela Babková 5 (42.), Pavlína Strejcová 3 (55.),
Šárka Seklová 2 (60.)

Mladší žáci:
Jan Krs 70 (4.), Miroslav Bešta 15 (24.), David Voráček 8 (41.), Josef Míka 7 (44.),
Filip Hájek 4 (52.)

Starší žáci:
Ondřej Brejcha 66 (1.), Tomáš Blohmann 11 (20.), Rostislav Rabas 8 (24.), Jan Krs
2 (32.), Jaroslav Urban 1 (34.)

Dorostenci:
Jan Matoušek 74 (2.), Miroslav Černý 48 (6.), Marek Mařík 11 (23.), Václav Lang
5 (30.), Richard Mrskoš 4 (33.), Jan Hájek 3 (36.), Ondřej Brejcha 1 (41.)

Muži:
Jiří Vogeltanz 108 (2.), Jan Černý ml. 81 (10.), Martin Stehlík 51 (23.), Milan
Štengl 16, Jan Matoušek 10, David Štych 7, Miroslav Černý 7, Jan Černý st. 4, Jan
Fait 4, Michal Štich 2

12. ročník Zimního halového pohár mládeţe 2008
I v této sezóně se družstva mládeže zúčastní Zimního halového poháru mládeže, který se uskuteční v lednu a v únoru 2008. Přihlášeni
jsou družstva mladších žáků (obhajují stříbrné medaile), starších žáků
a dorostenců (budou obhajovat 1. místo). Družstvo mladších žaček
přihlášeno není.
Program:
mladší ţáci:
starší ţáci:

kvalifikace
finále
kvalifikace

27. ledna 2008 (ne)
9. února 2008 (so)
12. ledna 2008 (so)

8:00 – 16:00
8:00 – 16:00
8:00 – 13:00

Nezvěstice
Přeštice
Ejpovice

dorostenci:

finále
kvalifikace
finále

8:00 – 16:00
8:00 – 13:00
8:00 – 15:00

19. ledna 2008 (so)
5. ledna 2008 (so)
20. ledna 2008 (ne)

Nezvěstice
Ejpovice
Borská Pole

Mikulášský turnaj
Minulý týden se družstvo mladších žaček zúčastnilo Mikulášského
turnaje, který pořádal Klub netradičních sportů – SK Plzeň Bolevec
ve školní tělocvičně v Plzni – Doubravce. Zúčastnilo se ho 6 družstev
(host z Chomutova). Účinkování zhodnotila trenérka družstva Irena
Langová takto: „Skončily jsme na posledním místě se ziskem 1 bodu
za remízu s družstvem Štěnovic (3: 3). Bohužel naše mužstvo oslabila nemoc a jen díky půjčované hráčce z Tymákova jsme mohly nastoupit – bylo totiž jen 6 hráček, které si však výborně zahrály. Malá
Dianka Majerová (6 let) získala cenu jako nejmladší bojovnice.“
V sobotu 15. prosince 2007 se mladší žačky zúčastní Vánočního turnaje pro starší žačky v Ejpovicích (pořádá stejný oddíl), na kterém si
děvčata zkusí, jak to bude za rok.
Memoriál V. Jánského
V neděli 2. prosince 2007 se zúčastnilo družstvo mladších žáků Memoriálu V. Jánského v Přešticích, který pořádala TJ Příchovice. Zde
se naši hráči střetli se stejně starými soupeři z Přeštic, Příchovic a
Tymákova. Hrací doba byla 2x20 min.
Výsledky:
TJ Příchovice – TJ Sokol Tymákov
TJ Vřeskovice – TJ Přeštice
TJ Sokol Tymákov – TJ Přeštice
TJ Příchovice – TJ Vřeskovice
TJ Vřeskovice – TJ Sokol Tymákov
TJ Přeštice – TJ Příchovice

37: 0 (23: 0)
11: 9 (5: 6)
2:17 (1: 8)
25: 9 (10: 7)
23: 5 (12: 2)
2:20 (1: 8)

Konečné pořadí turnaje:
1.
2.
3.
4.

TJ Příchovice
TJ Vřeskovice
TJ Přeštice
TJ Sokol Tymákov

3
3
3
3

3
2
1
0

0
0
0
0

0
1
2
3

82:11
43:39
28:33
7:77

6
4
2
0

+71
+4
-5
-70

TJ VŘESKOVICE PŘEJE VŠEM OBČANŮM OBCE VŘESKOVICE A
PŘÍZNIVCŮM NÁRODNÍ HÁZENÉ PŘÍJEMNÉ PROŢITÍ VÁNOČNÍCH
SVÁTKŮ A HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A ÚŠPĚCHŮ V ROCE 2008.

Poradna zdraví
Redakce Vřeskováka byla opět požádána o zveřejnění následující
informace (této žádosti rádi vyhovujeme a uvádíme v plném znění):
„Dnes bych chtěla probrat obávané slovo nemoc. Když onemocníme
měli bychom se zamyslet ,,proč‘‘ tomu tak je. Nemoc nemáme vnímat jako trest, ale jako cestu k nápravě něčeho co ve svém životě
děláme špatně.
Podceňujeme nedostatek vitamínů a minerálů v těle. V potravě už
jich moc není . Po všech úpravách a prodloužení trvanlivosti. Už
dávno neplatí, že mlékem zabráníme odvápnění kostí. Dále se zapomíná na psychiku a emoce, které potlačujeme.
Neslyšela jsem, že by medicína někoho vyléčila. Buď se hned operuje nebo předepíšou léky, které nemoc potlačí, ale neléčí a člověk se
s tím musí smířit.
Alternativní léčení hledá příčinu nemoci a začne léčit tělo i psychiku.
Jinak léčba nemá smysl.
Negativní myšlení pomáhá tělu aby onemocnělo.
Jsou to – zlost, závist, žárlivost, nenávist, křivda, strach, pocity viny, odmítání změn v životě.
Malá ukázka co nám chce tělo říct.
Zácpa - nechci se zbavit starého myšlení a věcí
Srdce - citové problémy
Oči - odmítnutí něco vidět, dětí hlavně doma
Alergie - kdo nebo co nás dráždí, je to alergie na osobu blízkou
Krev- značí malé radosti v životě, že nic nemá cenu
A mnoho dalších příznaků, které nás trápí. Jen se nebát a udělat krok
dopředu.“
Více na tel. 377 533959, 604970526
Těší se na vás Ivana Holková

Kominické práce
V sobotu 12.1.2008 přijede do naší obce kominík a bude provádět
čištění komínů od topidel na tuhá paliva a revize komínů na plyn.

Kdo má zájem o provedení těchto prací, ať se přihlásí na obecním
úřadě do středy 9.1.2008.
Zajistit si kominické práce je povinností každého jednotlivce, tímto
můžete využít toho, že kominík byl pozván obecním úřadem.

Pozvánka na vánoční dětskou besídku
Dne 15.12.2007 v 16.00hod se uskuteční dětská vánoční besídka
v sále KD. Je připraveno mnoho zajímavých soutěží 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 country bál
Na program dětské vánoční besídky plynule naváže program pro dospělé, a to country bál. Začátek je stanoven na 20.00 hodin, k tanci a
poslechu bude hrát kapela „Sešlost Wjekem“. Zkuste odhodit předvánoční starosti a přijďte se pobavit.

Pozvánka na šipkový turnaj
V sobotu, 22.12.2007 se v hostinci v KD uskuteční turnaj v šipkách.
Začátek je v 15.00 hodin, startovné činí 30,- Kč a soutěžit se bude
bez rozlišení kategorií. Srdečně jsou zváni všichni, nebude se jednat
o vrcholové zápolení, ale spíše o příjemně strávené odpoledne.

Oznámení o uzavírací době hostince

Provozovatelka hostince oznamuje, že ve dnech 23. ÷ 26.12.2007
bude místní hostinec uzavřen.

Pozvánka na turnaj ve stolním tenise
Již tradičně na konci roku se v neděli 30.12.2007 uskuteční turnaj ve
stolním tenise v sále KD. Sraz účastníků podle kategorií je následující: - muži v 8.30 zápis a losování
- děti do 15-ti let a ženy 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 snaží) . Nejlepší z
těchto skupin se pak střetnou ve finálovém klání o již tradičně hodnotné ceny. Startovné u mužské kategorie činí 50,- Kč, pro větší zájem v dětské a ženské kategorii nebude startovné žádné.

Pozvánka na silvestrovskou veselici s tombolou
Nechcete doma sami slavit silvestra? Nechcete se hádat, na který
program televize se dívat? Přijďte se tedy pobavit s přáteli do sálu
KD, kde proběhne silvestrovská veselice se živou kapelou a bohatou
tombolou. Vstupné bude činit 100,- Kč. Je možná rezervace stolů,
popřípadě i teplé večeře (u provozovatelky hostince).

Pozvánka na novoroční vřeskovickou šlápotu
Dne 1.1.2008 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 12.1. 2008 koná SDH ve Vřeskovicích výroční valnou
hromadu v sále KD od 17 hodin. Všechny členy sboru srdečně zve
výbor SDH Vřeskovice.
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 2008.

Vydáno dne 12.12.2007

