V Ř E S K O V Á K
červen 2009
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, minulé číslo Vřeskováka jsem vás chválil za pořádek při
pálení dřevního odpadu. Nyní však při
likvidaci nebezpečného odpadu jste opět
ukázali, že je pro vás nejdůležitější se
zbavit svého odpadu za každou cenu.
Zejména kontejnér na objemnější odpad
se toho stává důkazem. Zbytečně jsme
říkali, že likvidace proběhne v sobotu,
přesto již v pátek byl kontejnér přeplněn.
Několika lidem jsem říkal, aby vyčkali
z důvodu pátečního koncertu při Švihovském hudebním létě, přesto byli mezi
prvními, kdo začali kontejnér plnit
v pátek. Rád bych připomněl, že se snažíme vám pomáhat při likvidaci odpadů
a i kontejnér na velkoobjemový odpad
přistavujeme vždy vícekrát.
V závěru bych připomněl, že další číslo
Vřeskováka vyjde až po prázdninách.
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 / fax: 376 393 379
e-mail: obecniurad@vreskovice.cz
http: www.vreskovice.cz

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Další, v pořadí patnácté veřejné zasedání obecního zastupitelstva se
konalo ve středu, 27.5.2009.
Usnesení z 15. veřejného zasedání
obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 27.5. 2009.
Obecní zastupitelstvo:
Volí:
104. Návrhovou komisi ve sloţení:
Předseda: ing. Falout Josef
Členové: p. Jiří Bohuslav, p. Josef Mraček st.
Bere na vědomí:
105. Zprávu z mezidobí zasedání.
106. Zprávy předsedů komisí a výborů.
Souhlasí:
Schvaluje:
107. Závěrečný účet obce za rok 2008 bez výhrad.
108. Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2009.
109. Příspěvek TJ (do výše 20.000,- Kč) na republikový přebor
ČR mladšího ţactva.
Rozhoduje:
Ukládá:

36. ročník Švihovského hudebního léta
V pátek 5.6. 2009 se v kulturním domě ve Vřeskovicích uskutečnil
v rámci Švihovského hudebního léta koncert dechových orchestrů, a
to La Banda Sociale di Aldeno z Itálie a Dechový orchestr ZŠ Švihov se svou pohybovou skupinou (maţoretky). O tento koncert projevilo velký zájem mnoho občanů, bohuţel většinou z okolních obcí.
Celkově lze celou akci hodnotit jako velice zdařilou.

Turnaj „trojek“v národní házené
V minulém roce se v naší plzeňské oblasti začala hrát nová kategorie
pro nejmenší děti, nazývaná „trojky“. Tato přípravka, která spojila
pravidla národní i mezinárodní házené se hraje turnajově, v letošní
sezóně byly naplánované tři turnaje podzimní, tři zimní a tři jarní. O
pořádání jednoho z jarních turnajů byla poţádána i vřeskovická tělovýchovná jednota. Protoţe se hraje na menším hřišti, které je nalajnované napříč, nepřipadá v úvahu, ţe bychom mohli změnit čáry našeho umělého povrchu. Turnaj jsme tedy přestěhovali do Chudenic.
Osmého května na hřišti pod Bolfánkem, které se na jedno krásné,
téměř letní odpoledne stalo naším domácím, jsme přivítali druţstva
Přeštic, Újezda, Bolevce a Tymákova. Naše minidruţstvo bylo oslabeno o nemocné vřeskovické hráčky Kačku Beštovou, Verunku Křenovou a Dianku Majerovou a hrálo celý turnaj jen o 5 hráčích. Děti
na únavu ze hry rychle zapomněly, a se sladkostmi, které si mohly
zakoupit u místního stánku, prozkoumávaly o přestávkách mezi zápasy blízké okolí.
Po urputném boji ve své skupině druţstvo skončilo na pěkném druhém místě, kdyţ prohrálo jen s děvčaty z Újezda u Plzně, s jedním
z přeštických druţstev hrálo nerozhodně a s děvčaty z Bolevce vyhrálo.
Výsledky turnaje ve skupině, kde hrálo naše druţstvo:
Vřeskovice - Přeštice B
2:2
Plzeň - Újezd H – Bolevec
8:1
Vřeskovice - Plzeň - Újezd H
5:7
Bolevec - Přeštice B
7:4
Plzeň - Újezd H - Přeštice B 13:5
Vřeskovice - Bolevec
7:5
1. Plzeň - Újezd H 3-0-0 28:11 6
2. Vřeskovice
1-1-1 14:14 3
3. Bolevec
1-0-2 13:19 2
4. Přeštice B
0-1-2 11:22 1
Na poslední zápas letošní sezóny se mohou děti těšit na pouťovém
turnaji.

Ráda bych poděkovala za podporu Obecnímu úřadu Vřeskovice, který poskytl dárky pro účastníky turnaje a panu Josefu Mračkovi, který
poskytl Avii a dovezl branky.
Irena Langová, trenérka druţstva, 14. 6. 2009

Stojící zleva: Lenka Waldmannová (Lhovice), Markéta Černá, Lucka
Kulhánková (Švihov)
Ležící, sedící: Adámek Krs (Švihov), Vanessa Šliková (Borovy)

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
V sobotu 6.června proběhl svoz nebezpečných sloţek odpadu. Bohuţel přislíbený kontejner na velkoobjemový odpad, který měl být přistaven na dny 12. ÷ 14.června se nepodařilo zajistit. Z toho důvodu je
dohodnut s firmou ZKS Plzeň náhradní termín, a to od pátku
19.června do neděle 21.června.

Dopravní omezení v obci
Z důvodu opravy propustku u rybníka bude v době cca od 1.července
do konce září uzavřena v obou směrech pro všechna vozidla silnice
č.II/182 . Investorem této akce je Správa a údrţba silnic Klatovy.
Tento investor řešil i objízdnou trasu, která je vedena přes obce Roupov, Otěšice, Bolkov a Biřkov. Na veřejném zasedání bylo společně
s přítomnými občany rozhodnuto, ţe dojde k opravě cesty od autobusové garáţe ke kaštanům. Dále bylo rozhodnuto, ţe z důvodu předpokládané zvýšené frekvence vozidel po této cestě bude zde instalována závora, která bude uzamčena. Občané naší obce, kteří budou mít
zájem o klíče od této závory, si ho budou moci vyzvednout na obecním úřadě.

Naučná stezka Švihov a okolí
V sobotu 20.6.2009 od 10:30 hodin se uskuteční otevření naučné
stezky Švihov a okolí. Otevření proběhne před bránou vodního hradu
Švihov za účasti představitelů partnerské obce Traitsching.

Den dětí
V sobotu 30.května.2009 se uskutečnila oslava Dne dětí. I přes
nepřízeň počasí se tentokrát akce zúčastnilo téměř dvacet dětí, pro
které byly tentokrát připraveny nejenom sportovní a dovednostní
úkoly, ale rovněţ vědomostní. Všechny děti se s těmito úkoly
vypořádaly na jedničku. Na závěr byly tradičně opečeny buřty.
Pořadatelé doufají, ţe stoupající trend v účasti bude pokračovat i
v příštích létech.

Vypuštění poţární nádrţe
Jak jste si jistě mnozí všimli, je vypuštěna a vyčištěna dolní poţární
nádrţ. K této akci došlo z důvodu plánované rekonstrukce stěny nádrţe směrem k VÚZ, která je v havarijním stavu. Zároveň došlo
k výlovu a převezení ryb zpět do nádrţe na návsi, která je jiţ po rekonstrukci (kromě vjezdu, ale k tomu jiţ nebude třeba nádrţ vypouštět celou).

Pozvánka na pouťový turnaj
V sobotu 27.6.2009 se uskuteční pouťový turnaj muţů v národní
házené. Zahájení turnaje je v 9.00 hodin na hřišti za farou. Během
turnaje je zajištěno občerstvení. Rovněţ je připravena bohatá tombola.
V neděli 28.6. 2009 od 10,00 hodin budou sehrána utkání ţaček a
ţáků.
Před utkáním ţáků jim budou předány zlaté medaile za 1.místo
v oblastním přeboru.

Pozvánka na pouťovou zábavu
V sobotu, 27.6.2009 se uskuteční tradiční pouťová zábava v sále KD.
Začátek je téţ tradiční, a to ve 20.00 hodin. K tanci a poslechu hraje
skupina „FUTRÁL“. Jak jsme jiţ informovali, proběhlo výběrové
řízení na nového nájemce hostince v KD a výše zmíněná pouťová
zábava bude jeho první akcí.

Zájezd do Čimelic
Zahrádkáři ZO Vřeskovice pořádají zájezd na výstavu květin a zahradních doplňků do Čimelic v sobotu 22.8.2009
Odjezd autobusu od kulturního domu bude v 7:00h, další nástup je
moţný na trase Borovy, Červené Poříčí, Švihov, Malechov, Dolany
Platí se 180,-Kč, členové a děti 100,-Kč
Zájemci přihlaste se u p.Bauerové (č.tel.: 376 383 004) do 31.7.2009
(při přihlášení záloha 100,- Kč)
Vydáno 19.6.2009

Dopravní značení
Jak jste si jistě všimli, bylo v naší obci instalováno dopravní značení.
Zastupitelstvo tak reagovalo na oprávněné připomínky některých
občanů, ţe na některých křiţovatkách bez označení není dodrţována
přednost v jízdě. Umístění dopravního značení má všechny poţadované dokumenty a jejich schválení příslušnými orgány.
Část obce byla označena jako obytná zóna z těchto důvodů:
nepřiměřená rychlost (sníţení rychlosti ještě napomůţou dodatečně namontované zpomalovací práhy)
velmi nevhodné parkování
všechny křiţovatky v zóně jsou bez označení (ušetření za značky),
takţe je na nich přednost zprava
Pro řidiče na oţivení znalostí, výňatek z pravidel silničního provozu:
zastavení a stání
§ 25
(3) Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký
nejméně 3 m pro kaţdý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný
alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy.
§ 27
(1) Řidič nesmí zastavit a stát
d) na křiţovatce a ve vzdálenosti kratší neţ 5 m před hranicí křiţovatky a 5 m za ní; tento zákaz neplatí v obci na křiţovatce tvaru "T"
na protější straně vyúsťující pozemní komunikace,
Provoz v obytné a pěší zóně
§ 39
(1) Obytná zóna je zastavěná oblast, jejíţ začátek je označen dopravní značkou "Obytná zóna" a konec je označen dopravní značkou
"Konec obytné zóny".
(5) V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km.h.
Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí
ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno
jen na místech označených jako parkoviště.
pozn. zastupitelstva: Všichni řidiči si musí vytvořit parkovací místo
na své náklady a na svém či zapůjčeném (pronajatém) pozemku

Výsledky národní házené 2008 / 2009
Muži A
1. TJ Sokol Záluţí
2. TJ Plzeň - Litice
3. TJ Plzeň - Ujezd B
4. TJ Vřeskovice A
5. TJ Sokol Nezvěstice B
6. Sokol Blovice
7. TJ Příchovice B
8. TJ DIOSS Nýřany B
9. TJ Boţkov
10. TJ Sokol Kyšice A
11. TJ Sokol Ejpovice B
12. TJ Litohlavy B

471
433
442
418
373
390
440
372
404
371
356
289

: 374
: 353
: 376
: 401
: 361
: 392
: 440
: 403
: 417
: 392
: 405
: 445

35
35
29
23
23
22
19
19
18
15
15
11

Muži B
1. Sokol Osek B
2. TJ Úslavan Ţdírec
3. TJ Sokol Ţerovice
4. TJ Sokol Hromnice
5. Sokol Dobřív
6. TJ Sokol Nezvěstice C
7. TJ Vřeskovice B
8. TJ Sokol Kyšice B
9. Sokol Nová Hospoda
10. TJ Všenice B
11. TJ Sokol Chudenice

393
403
385
358
401
420
400
428
301
382
283

: 322
: 340
: 287
: 321
: 340
: 404
: 434
: 421
: 356
: 459
: 470

31
31
28
28
25
18
18
17
11
9
2

Dorostenci
8. TJ Vřeskovice

378 : 448

9

Stařší žákyně
10. TJ Vřeskovice

146 : 334

6

Mladší žáci
1. TJ Vřeskovice

264 : 102

26

