V Ř E S K O V Á K
květen 2015
Úvodní slovo
Vážení
spoluobčané,
oprava
komunikace kolem hřbitova ke hřišti a
autobusové garáži se blíží ke zdárnému
konci. Chtěl bych poděkovat za
trpělivost, kterou jste prokázali při
těchto pracích. I prostor před kulturním
domem je již vyasfaltován, nyní se ještě
budou osazovat zástěny na kontejnery a
lavičky kolem dubu.
V současné době jsou již rozjety
práce, které budou předcházet setkání
rodáků, které se bude konat 29.8., hlavně
v kulturním domu. Pravděpodobně od
22.-29.6. bude kulturní dům uzavřen.
Přesný termín bude zveřejněn.
starosta obce Václav Matoušek

Úřední hodiny na obecním úřadě
Pondělí :
Úterý :
Středa :
Čtvrtek :
Pátek :

13,00 – 19,00
7,00 – 15,30
7,00 – 12,00
7,00 – 15,30
7,00 – 15,30

15,30 – 19,00

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

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Další veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat
9.6.2015 od 19,30hod v restauraci kulturního domu.

Upozornění majitelům psů
Žádáme majitelé psů, aby po svých miláčcích uklízeli jejich výkaly
na veřejném prostranství. I když nejsme ve městě a nemáme
městskou policii, aby toto pokutovala, myslím, že bychom se mohli
vzájemně tolerovat a chovat se tak, abychom jeden druhého
neobtěžovali.

Sběr nebezpečného odpadu
Sběr nebezpečných odpadů proběhne v sobotu 6.června 2015. Na
tento den bude přistaven i kontejner na velkoobjemový komunální
odpad. Přijímány budou následující druhy odpadů: léky všeho druhu
včetně mastí a roztoků; zbytky starých barev, obaly z plastů a
plechovky od barev; zářivky, výbojky, televizory, rádia, pračky;
všechny druhy baterií, akumulátorů a autobaterií včetně náplní;
upotřebené motorové oleje v uzavřených nádobách; lednice;
pneumatiky – osobní.
9,40 – 10,10
Vřeskovice – u kulturního domu
Tyto služby jsou pro občany zdarma !!!
Další informace poskytne váš obecní úřad nebo pracovníci ZKS a.s.
na telefonním čísle 377 983 588-9.
Neodkládejte odpady na stanovištích, vyčkejte prosím na příjezd
sběrných vozů.

Dřevní odpad na skládce směr Lhovice
Možnost vyvážení dřevního odpadu na bývalou skládku u Lhovic
bude ukončena v pátek 5.6.2015. V sobotu 6.6.2015 bude probíhat
pálení odpadu.

Trochu k zamyšlení, jak člověk zachází s přírodou
Konverzace
Jednoho dne se Bůh zeptal Sv. Františka ....
Bůh: Franto, ty víš všechno o zahradách a přírodě, co se to děje tam
dole na zemi? Co se to stalo pampeliškám, fialkám, sedmikráskám a
těm dalším věcem, které jsem před věky vysázel? Měl jsem perfektní
bezúdržbovej zahradní plán. Ty rostliny rostly v jakékoliv půdě,
vydržely sucho a hojně se samy množily. Nektar z dlouhotrvajících
květů přitahoval motýly, včely a hejna zpěvných ptáků. Očekával
jsem tedy, že už uvidím krásné zahrady plné barev a květů. Ale
všechno co vidím jsou zelené fleky...
Sv.František: To všechno ten kmen, který se tam usadil, Pane.
Říkají si Příměšťáci. Začali říkat tvým květinám „plevel“, ze všech
sil je hubí a nahrazují trávou.
Bůh: Trávou? Ale to je tak nudné! Není to barevné. Nepřitahuje to
včely, motýly, ani ptáky, jenom ponravy a žížaly. Je to citlivé na
teplotní změny. Chtějí tihle Příměšťáci opravdu aby tam rostla tráva?
Sv.František: Očividně, Pane. Podstupují při jejím pěstování velké
utrpení. Začnou každé jaro hnojit a hubí všechny ostatní rostliny,
které se v trávníku objeví.
Bůh: Jarní deště a teplé počasí pravděpodobně způsobuje, že tráva
roste opravdu rychle. To musí být Příměšťáci velice štastní.
Sv.František: Vypadá to, že ne, Pane. Jakmile trochu povyroste,
sekají jí někdy i dvakrát do týdne.
Bůh: Oni jí sekají? Suší jí jako seno?
Sv.František: Nikoliv, Pane. Většina z nich jí hrabe a dává do pytlů.
Bůh: Do pytlů? Proč? Je to cenné? Prodávají to?
Sv.František: Ne Pane, právě naopak. Platí za odvoz.

Bůh: Tak počkej chvilku: Oni to hnojí aby to rostlo, a když to roste,
tak to sekají a platí za to, aby se toho zbavili?
Sv.František: Ano Pane.
Bůh: Tihle Příměšťáci musí cítit velkou úlevu v létě, když vypínáme
déšť a zapínáme horko. To dozajista zpomalí růst trávy a ušetří jim to
hodně práce.
Sv.František: Tomu nebudete věřit, Pane! Když tráva přestane růst
tak rychle, vytáhnou hadice a platí ještě více peněz za zalévání, aby
mohli pokračovat v sekání a odvážení.
Bůh: Děsnej nesmysl! Alespoň že si nechali nějaké stromy. To bylo
ode mne geniální, musím se pochválit. Stromům narostou na jaře
listy pro krásu a letní stín. Na podzim opadají a vytvoří přirozenou
pokrývku, aby zadržely vláhu v půdě a chránily tak stromy a keře.
Navíc se rozloží na kompost aby obohatily půdu. Je to přirozený
cyklus života.
Sv.František: Raději si sedněte, Pane. Místo toho je Příměšťáci
hrabou na velké hromady a platí za jejich odvoz.
Bůh: To není možné!! A co dělají aby chránili kořeny stromů a keřů
před mrazem, a aby udrželi půdu vlhkou a nespečenou?
Sv.František: Po tom co vyhodí listy kupují něco v igelitových
pytlích, co se nazývá mulč. Přivážejí to domů a rozsypávají to na
místo listů.
Bůh: A odkud tento mulč berou?
Sv.František: Oni kácí stromy a rozemelou je, aby tento mulč
vyrobili.
Bůh: Dóóóst!!! Už na to raději nechci myslet. Svatá Kateřino, ty máš
na starosti kulturu. Jaký film je na programu dnes večer?
Sv.Kateřina: „Blbý a blbější“ Pane. Je to opravdu hloupý film o…
Bůh: To je OK, klidně to pusť. Myslím, že jsem o tom už slyšel od
Františka.

Den matek
V sobotu 9.5.2015 se konala oslava Dne matek. Akce se zúčastnilo
43 žen a o doprovodný program se jako každý rok staraly místní děti
pod vedením paní Lenky Roubové. Poděkování patří všem, kteří se
podíleli na přípravě celé akce.

Pozvánka na dětský den do Biřkova
Obecní úřad v Biřkově pořádá v sobotu 30.5.2015 od 15hod oslavu
dne dětí. Na programu je vystoupení „ŠERMDIVADLA
CLATONIA“, po setmění ohnivá show a po celý den soutěže pro
děti. Občerstvení zajištěno.

Pozvánka na oslavu Dne dětí
Kulturní komise při OÚ ve Vřeskovicích pořádá v neděli 7.6.2015
oslavu Dne dětí. Sejdeme se ve 14 hod u kulturního domu. Pro děti
jsou připraveny soutěže se spoustou odměn a na závěr táborák
s opékáním špekáčků.

Pouťová zábava
V sobotu 20.6. 2015 od 20:00 pořádá kulturní komise při OÚ ve
Vřeskovicích tradiční pouťovou zábavu. K tanci a poslechu hraje
kapela „ ŽUŽLAN Z LUŽAN“. Srdečně jste zváni.

Volejbalový turnaj 2015
Kulturní komise při OÚ pořádá tradiční turnaj ve volejbalu, který se
bude konat 11.7.2015 od 9hod. Přijďte se pobavit a podpořit místní
družstva. Občerstvení po celou dobu turnaje zajištěno.

Pozvánka na setkání rodáků a přátel obce
Obecní úřad a komise pro přípravu setkání rodáků zve všechny
občany na IX. Setkání rodáků a přátel obce Vřeskovice, které se
uskuteční ve dnech 29.8.2015- 30.8.2015.
Program:
9:00hod

11:30
13:30
15:30
20:00

zahájení
vystoupení dětí
události v obci od posledního setkání
videoprojekce
oběd
koncert pěveckého sboru „CARMINA“
v kostele sv. Jana Křtitele
estrádní pásmo
Taneční zábava – k tanci a poslechu hraje kapela
„SKALANKA“
Vydáno 26.5.2015

