V Ř E S K O V Á K
prosinec 2011
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, nastává čas,
kdy se můžeme ohlédnout za tím, co se
nám během roku povedlo. V obci se
žádná větší investiční akce letos
nekonala, jelikož velké množství času
bylo věnováno přípravě na budování
kanalizace. Bohužel ani konec roku nám
nedovolí, abychom přípravu této akce
nějak podcenili.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se
podíleli na rozvoji a údržbě obce, např.
tím, že si dokážou udržovat své okolí, i
když se jedná o obecní pozemek, tím že
parkují auta na svém pozemku apod.
Závěrem mi dovolte, abych vám
popřál příjemné prožití vánočních svátků
a vše nejlepší v novém roce. Přeji štěstí
a zdraví Vám všem i Vašim blízkým.
starosta obce Václav Matoušek

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 a fax: 376 393 379
e-mail: obecniurad@vreskovice.cz
http: www.vreskovice.cz

Usnesení
ze 7. veřejného zasedání obecního zastupitelstva ve
Vřeskovicích, konaného dne 14.12.2011
Obecní zastupitelstvo:
Určuje:
87. Ověřovatele zápisu: p. Ruth Václav, p. Majer Jan
88. Zapisovatele: pí Kašparová Hana
Schvaluje:
89. Návrhovou komisi ve složení:
Předseda: pí Faloutová Andrea
Členové: p. Duchek Josef, p. Bohuslav Jiří
90. Program veřejného zasedání
91. Rozpočtové opatření č. 8/11 a č. 9/11 na rok 2011
92. Žádost o převod pozemku p.č. 1594/2 od Pozemkového fondu
ČR
93. Plánovací smlouvu na pozemek p.č. 570/2 mezi obcí Vřeskovi
ce a panem Lukášem Hodanem
94. Upřesnění změny katastrální hranice mezi katastrálními úze
mími Lhovice a Vřeskovice
– pozemek p.č. 1481/1
95. Smlouvu o zhotovení internetové prezentace mezi obcí Vřesko
vice a Galileo
Corporation s.r.o., Hornická 4387, 430 03 Chomutov.
96. Smlouvu o internetové prezentaci a poskytování
webhostingových služeb mezi obcí
Vřeskovice a Galileo Corporation s.r.o., Hornická 4387, 430 03
Chomutov
97. Odpisový plán majetku obce
98. Rozpočet na rok 2012
Souhlasí:
99. Se jmenováním inventarizačních komisí
100. S návrhem p. Šticha o možnosti zjištění úspor v provozu
veřejného osvětlení

Bere na vědomí:
101. Zprávu z mezidobí zasedání.
102. Zprávy předsedů komisí a výborů.
103. Možnost připojení ostatních objektů na dešťovou kanalizaci
Ukládá:
104. p. Matouškovi – obeslat majitele pozemků za zahradou
p.Brejchy a p. Cibulky ohledně údržby
105 . pí Faloutové – rozšíření kultury v obci pro seniory (plán na
rok 2012)
106. pí Faloutové – zadat psaní kroniky obce
107. p. Matouškovi – poptat firmu na rozšíření osvětlení v ulici u p.
Kadlece

Rozsvícení vánočního stromku
V neděli 27.11.2011 proběhlo rozsvícení vánočního stromku na
návsi. Akce se velmi zdařila, zúčastnilo se jí kolem 70 občanů. Na
rozsvícení se přijel podívat i pan farář, který chválil zejména
vystoupení dětí, které s dětmi nacvičily maminky, kterým tímto
chceme poděkovat. Děti dostaly sladkosti a čaj, ostatní pak teplé
svařené víno nebo grog.

Mikulášská a vánoční besídka
V sobotu 3.12.2011 se v sále KD
konala tradiční besídka, pro děti
byly připraveny soutěže se zimní
a
vánoční
tématikou
a
vyzkoušely si i tradiční vánoční
zvyky jako plavení svícnů ze
skořápky nebo krájení jablíčka.
Besídky se zúčastnilo asi 30 dětí
a ty si odnesly sladké odměny a
ovoce.

Mše v kostele
Vánoční mše – 24.12.2011 v 19.hod
26.12.2011 v 11. hod
1.1.2012 ve 12. hod.

Silvestrovská zábava
Kulturní komise při OZ Vřeskovice
srdečně zve všechny občany na
silvestrovskou oslavu, která se
uskuteční v soboru 31.12.2011 od 20.
hod. v KD. K tanci a poslechu bude
hrát SPECIAL MUSIC J. Tureček.
Večeři a další občerstvení lze objednat
na tel. 774893832 nebo v restauraci ve
Vřeskovicích.
VSTUPNÉ 150,KČ

Novoroční šlápota
Zveme všechny občany na tradiční Vřeskovickou šlápotu, která bude
zahájena v neděli 1.1.2012 ve 13.30 hod. před KD a jako již tradičně
bude zakončena v Roupově. Pojďte s námi na tradiční vycházku,
protože „jak na Nový rok, tak po celý rok“.

Tříkrálová sbírka
V pátek 6. ledna 2012 se uskuteční v naší obci Tříkrálová sbírka.
Pokud by někdo z dětí měl zájem se zúčastnit jako koledník, ozvěte
se na mail: kadlecovajana@seznam.cz nebo na tel: 377377868.

Výstup na Stramchyni
Všechny příznivce zdravého pohybu zveme též na již tradiční
dobývání kopce Stramchyně. To se bude konat 7.1.2012 a sraz bude
ve 12. hod. na vrcholu, zde se setkají výletníci z okolních obcí a bude
zde pro ně připraveno občerstvení. Na akci zve starosta obce Borovy.

Turnaj ve stolním tenisu
Příznivci sportu jsou zváni na každoroční turnaj ve stolním tenisu,
který se bude konat v sobotu 15.1.2012, soutěžit se bude v
kategoriích muži, ženy a děti. Pro soutěžící budou připraveny ceny a
těšíme se na Vaši bohatou účast!

SDRUŽENÍ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Výbor SDH Vřeskovice přeje všem členům, jejich rodinným
příslušníkům a ostatním občanům Vřeskovic příjemné prožití svátků
Vánočních a do nového roku hodně zdraví, štěstí a pohody.

Pozvánka na valnou hromadu
Výbor SDH Vřeskovice zve všechny své členy na výroční valnou
hromadu sboru, která se koná dne 14.1.2012 od 17. hod. v sále
kulturního domu ve Vřeskovicích.
Po skončení valné hromady bude následovat posezení a oslava
druhého místa v seriálu soutěží ZČHL v roce 2011, které získalo naše
soutěžní družstvo. Pohoštění je zajištěno a pro dobrou náladu bude
hrát malá „Česká kapela“ (hrála na has. soutěži ve stanu). Na tuto
akci jsou zváni i nečlenové sboru.

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA VŘESKOVICE
Vřeskovická přípravka v podzimním soutěžení
V letošním roce se naše družstvo nejmenších opět zapojilo do soutěže
přípravek, tedy kategorie pro ty nejmenší, začínající národní
házenkáře. Soutěž nazývaná „trojky“ spojuje pravidla národní i
mezinárodní házené a hraje se turnajově. Družstvo do 10 let, které
může hrát i smíšené, už přes rok trénuje Petr Štich. Tvoří ho zatím
především kluci. Jsou nejen z Vřeskovic, ale i z okolních obcí –
Roupova, Lhovic a Červeného Poříčí. V brance se zatím střídají
Michal Hošťálek, David Hájek nebo Filip Hohelbergr. Útočí a
zároveň brání Filip Slíva, David Hájek, Marek a Filip Hohelbergrovi,
Pavel Waldmann. Mezi kluky se neztratí ani dvě děvčata Simi
Voráčková a Lenka Kunclová nebo nejmenší Lukáš Voráček, Mirek
Chmelíř a Ládík Cink. V podzimní části se k tréninkům kluků přidaly
i další dívky, například Dia Majerová, Kačka Beštová nebo Majda
Roubová, ale ty do bojů z různých důvodů zatím nezasáhly.
Poprvé si kluci svoje získané dovednosti mohly prozkoušet na jarním
turnaji v Přešticích. Zjistili, že se musí ještě mnohému naučit a
především na tréninku víc poslouchat Petra. I když zápasy prohráli a
skončili na posledním sedmém místě, první vstřelené branky i
sportovní bojovná atmosféra podpořily jejich chuť dál chodit na
hřiště a zlepšovat se.
Letošní podzim se naše družstvo zúčastnilo dvou turnajů –
v Přešticích a v Božkově. Potkalo tam družstva Přeštic A, B a C,
Újezda, Božkova a Tymákova. Turnaje se hrály na dvou malých
hřištích zároveň systémem každý s každým a hrací čas byl 1x20 min.
V Přešticích se hrálo za krásného zářijového počasí a pro mnohé
hráče a hráčky byl turnaj první herní konfrontací v životě. Prohráli
jsme jen s družstvem děvčat z Tymákova a skončili na krásném
druhém místě s šesti body před třetím Božkovem taktéž s 6 body, ale
horším vzájemným zápasem. Získaný pohár trenér Petr Štich naplnil
coca colou a děti si mohly opravdu „vychutnat“ vítězství. Za měsíc
do Božkova vedle rodičů doprovázela děti Irena Langová, protože
Petr hrál na turnaji mužů v Kyšicích. Neočekávanou roli favorita naše
družstvo splnilo do puntíku. Zvítězilo ve všech zápasech a z Božkova
si odváželo diplom za první místo i krásný pohár a ještě na hřišti si

všichni pochutnali na ovocném dortu. Na vstřelených gólech se
podíleli David Hájek (18), Filip Hohelberger (12), Simi Voráčková
(5) a Pavel Waldmann (1). Mezi nejlepšími hráči turnaje se prosadil
nováček v družstvu David Hájek, který i když dva zápasy chytal, byl
třetím nejlepším střelcem turnaje.

Stojící zleva: Filip Slíva (ČP), Mirek Chmelíř (V), Filip Hohelbergr (O), Michal Hošťálek
(ČP), Marek Hohelberger (O), David Hájek a Simi Voráčkov (oba L)
Klečící sedící: Lukáš Voráček (V), Pavlík Waldmann (L)
vysvětlivky (V – Vřeskovice, L – Lhovice, O – Otěšice, ČP – Červené Poříčí)

Mikulášský turnaj
ČLÁNEK PŘEVZATÝ Z KLATOVSKÉHO DENÍKU
Ejpovice, Vřeskovice - Zcela suverénním způsobem dokázali starší
žáci TJ Vřeskovice vyhrát Mikulášský turnaj v národní házené v
Ejpovicích
Zcela suverénním způsobem dokázali starší žáci TJ Vřeskovice
vyhrát Mikulášský turnaj v národní házené v Ejpovicích, kterého se
zúčastnilo osm týmů z Plzeňského a Středočeského kraje. Mladí
vřeskovičtí házenkáři potvrdili své kvality a naznačili, že nebudou

bez šance ani na halovém mistrovství České republiky, na které se
pečlivě připravují.
Žáci TJ Vřeskovice byli v Ejpovicích zařazeni do čtyřčlenné skupiny
B, kterou s přehledem vyhráli, když získali 6 bodů a skóre 33:7.
Porazili Plzeň Újezd 8:5, Spoje Praha 11:0 a Čakovice 14:2.
V semifinále na ně čekali domácí žáci Sokola Ejpovice, kteří ve
skupině A skončili na 2. místě. Vřeskovičtí je porazili 10:4 a byli ve
finále. V něm se utkali o celkové prvenství s Tymákovem a ani zde
nezaváhali. Porazili svého soupeře vysoko 15:9, turnaj vyhráli jako
tým a navíc získali i několik individuálních cen.
Vřeskovický Jan Krs byl vyhodnocen jako nejlepší útočník a střelec
zároveň (vsítil 27 branek), Jan Míka byl vyhlášen druhým nejlepším
obráncem a Václav Hořký pak druhým nejlepším brankářem celého
turnaje.
Konečné pořadí turnaje:
1. TJ Vřeskovice, 2. Sokol Tymákov, 3. Plzeň Újezd, 4. Sokol
Ejpovice, 5. Praha Řevnice, 6. Talent Plzeň, 7. Praha Čakovice, 8.
Spoje Praha.
Sestava vítězného týmu Vřeskovic: Václav Hořký (gólman), Jan
Míka, Václav Hulec, Radek Tureček, Matěj Míka (obránci), Jan Krs,
Daniel Tureček, Milan Rada, Miroslav Bešta a Josef Míka (útočníci).
Branky Vřeskovic na turnaji: Jan Krs 27, Daniel Tureček 13,
Miroslav Bešta 10, Milan Rada 8.
Starší žáky ve Vřeskovicích trenérsky připravují bratři Josef a Jan
Míkovi již několik let a letošní výsledky jejich svěřenců jim dělají
velkou radost. Pětatřicátník Josef Míka i o dva roky starší Jan Míka
patřili vždy k velkým oporám vřeskovické házené. Nyní sice již hrají
„jen” za B tým mužů, ale zkušeností mají na rozdávání. Mikulášský
turnaj v Ejpovicích pojali jako přípravu na halové mistrovství České
republiky žáků, které se uskuteční koncem února v Ostravě. Zde
budou startovat podzimní vítězové oblastních přeborů (plzeňský,
středočeský, severočeský, východočeský, severomoravský a
jihomoravský) a Plzeňský kraj tam budou reprezentovat právě
Vřeskovice, suverénní vítězi podzimní části mistrovské sezony
2011/2012
oblastního
přeboru
plzeňského
regionu.
Karel Šot
Vydáno 15.12.2011

