V Ř E S K O V Á K
květen 2004
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává poněkud později, což je způsobeno tím, že jsme jen obyčejní lidé se svými běžnými starostmi.
Vždy když píši úvodní slovo, přemýšlím,
co napsat. V dnešním jsem vás původně
chtěl příjemně jarně naladit , ale když
jsem viděl nepořádek u velkoobjemového
kontejneru při sobotním sběru , ihned
mne to přešlo. Nepochopím ty z vás, kteří vidí, že kontejner je již plný, ale přesto
svůj odpad uloží vedle. I když bych měl
být už zvyklý, protože při kontrole sběrných nádob na tříděný odpad často vyhazuji věci, které tam vůbec nepatří.
Doufám, že se nad tím zamyslíte a budete do jednotlivých nádob odkládat jen to,
na co jsou určeny!
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
Další, v pořadí jedenácté veřejné zasedání obecního zastupitelstva se
bude konat v pátek, 4.6.2004 v restauraci Na sauně ve 20.00 hod.
Hlavním bodem programu bude projednání dodatku ke kanalizačnímu řádu a návrh změny rozpočtu na letošní rok. Dalším jistě zajímavým bodem programu bude informace o jednání ohledně zápachu a
dalšího provozu Asavetu Biřkov.

Odpady v obci
V sobotu 15.5.2004 se v naší obci uskutečnil sběr nebezpečného odpadu. Je až neuvěřitelné, kolik odpadu se každoročně odveze jen
z naší obce. Povinnost zajistit svoz tohoto odpadu ukládá obci zákon, ale povinností již není dělat tyto služby zdarma. Samozřejmě je
potěšující a obci se vyplatí, když se tento odpad uloží do kontejnerů a
odveze k likvidaci. Proto děkuji všem, kteří těchto služeb využívají a
těmito odpady neznečišťují naše okolí.
Zároveň s tímto byl přistaven kontejner na velkoobjemový komunální odpad. Zde se již o velké ukázněnosti hovořit nedá. Do tohoto kontejneru patří odpad, který se dává do popelnic, ale pro svůj objem se
tam nevejde. Jinak řečeno kusy, které se vejdou do popelnice zde
nemají co dělat. Je hezké, že každý chce mít uklizeno a okamžitě se
zbavit svého odpadu, ale měl by si uvědomit, že odpad, který si vyprodukoval je především jeho starost. Každý je povinen předcházet
vzniku odpadů a již vzniklý odpad řádně třídit. Jako příklad bych
chtěl uvést, že při vyklízení půdy před předělávkou střechy jsem měl
značné množství odpadu. Tímto odpadem jsem postupně každý týden
doplňoval svoji popelnici. Likvidace mi sice trvala 5 měsíců, ale jsem
si vědom toho, že svoji starost jsem si zajistil a zaplatil já.
Václav Matoušek
místostarosta obce

Oslava diamantové svatby
Dne 22.dubna 2004 oslavili naši spoluobčané, manželé Votýpkovi
č.p.80, neuvěřitelných 60 let společného života. K tomuto jubileu se
s gratulací připojili i členové zastupitelstva. Touto cestou ještě jednou
srdečně blahopřejeme k nádhernému výročí a přejeme do dalších
společných let mnoho zdraví a štěstí.

U této významné události samozřejmě nemohl chybět starosta obce
pan Jan Krotký, který společně se členem zastupitelstva Josefem Faloutem popřáli jubilantům jménem obecního zastupitelstva i vás spoluobčanů. Jistě stojí za zmínku, že manželé Votýpkovi jsou první,
kteří oslavili diamantovou svatbu v novodobé samostatnosti obce.

Rybářské závody
V sobotu 24.4.2004 se konaly rybářské závody. Soutěžilo se
v kategoriích děti do 15 let a dospělí. Doufáme, že hlavně z důvodu
špatného počasí se zúčastnilo pouze 10 dětí a 8 dospělých. Pořadatele
zarmoutil hlavně fakt, že se soutěže z domácích v kategorii dospělých
zúčastnili pouze 3 soutěžící. V kategorii dospělých zvítězil Jan Sláma
z Nezdic, který za tři hodiny chytání nachytal v součtu délek ryb
neskutečných 700 cm. V dětské kategorii zvítězil Tomáš Chmelíř
s 271 cm.

Oslava Dne matek
Dne 1.5.2004 se uskutečnila tradiční oslava dne matek. Oslavy se
zúčastnilo 48 žen, pro které bylo připraveno občerstvení a bohatý
kulturní program, na kterém se největší měrou podílelo neuvěřitelných 15 místních dětí. Velmi rádi bychom těmto dětem poděkovali,
zvláště v dnešní době, kdy zájem o jakékoliv dění v obci je minimální. K tanci a poslechu tradičně (a opět skvěle) hrála skupina Asfalt.
Rovněž tradičně se z řad mužů našlo málo odvážných tanečníků, proto od příštího roku plánujeme tuto akci uspořádat jako odpolední
oslavu a večerní taneční zábavu.

Pozvánka na zájezdy
Svaz zahrádkářů Vřeskovice pořádá v sobotu, 10.7.2004 zájezd do
Lysé nad Labem a Přerova nad Labem (školky „Montáno“). Cena
zájezdu je 225,-Kč, členové zahrádkářů platí 185,-Kč
Dále pořádají zahrádkáři v sobotu, 21.8.2004 zájezd do Čimelic. Cena zájezdu je 195,-Kč, členové zahrádkářů platí 160,-Kč.
Zájemci o tyto zájezdy se mohou přihlásit ihned u paní Bauerové.
Z důvodu zajištění autobusu se prosím přihlaste co nejdříve.

Pozvánka na Den dětí
V sobotu 5.6.2004 se uskuteční oslava Dne dětí. Sraz účastníků bude
ve 14.00hod u autobusové garáže. Pro děti i rodiče je opět připraveno
překvapení a večerní posezení u táborového ohně.
Vydáno dne 18.5.2004

