V Ř E S K O V Á K
květen 2010
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,v letošním roce
opět při stavění máje a následné noci
došlo k několika incidentům a škodám
způsobených našimi mladými výtržníky.
K těmto událostem se vyjadřuje starosta
SDH uvnitř listu. Já za svoji osobu odsuzuji jakékoliv způsobení škody a to
zejména u starších občanů. Byl bych rád
za udržení zvyku stavění máje na vesnici,
ale zároveň si přeji, aby se neustále nestupňovala agresivita a působení škod
ostatním občanům.
V minulém čísle Vřeskováka jsem
psal o nepořádku okolo kontejnérů a
v okolí obce. Dnes skutečně lidé odhazují odpad kdekoliv se jim zlíbí. V této
souvislosti bych chtěl poděkovat několika našim občanům, že se snaží likvidovat
černé skládky v okolí naší obce.
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 a fax: 376 393 379
e-mail: obecniurad@vreskovice.cz
http: www.vreskovice.cz

„Stavění máje“ a s tím spojené aktivity „naší omladiny“
Využívám tento plátek,abych se vyjádřil k tomu co se událo v naší
obci z 30.4. na 1.5.2010 a reaguji na kolující řeči po vsi,že vandalismus,který se tuto noc udál, mají na svědomí „HASIČI“.Především
chci podotknout,že tak jako každý jiný rok před tím,jako starosta
SDH předem upozorňuji své členy na to, že tato akce „Stavění máje“není v žádném případě akcí našeho sboru, tudíž ani neneseme
odpovědnost za škody, které mohou nastat.Například – kdyby májka
na někoho spadla, nebo vznikla škoda jak na zdraví, tak na majetku.
A ani v budoucnu, neplánujeme tuto akci v naši režii. Náš Hasičský
sbor nemá s touto aktivitou nic společného. Přišli pouze za mnou,
zda bych je pustil do „HADICE“ – pro případ, že by pršelo. Právě
tak, jako je místnost u HADICE využívána ostatními občany naší
vesnice kde pořádají některé svoje akce. Proč ne? Ať místnost slouží
k užitku všech – těch, kteří po sobě uklidí a neudělají škodu.Vždycky
se dělala legrace, i za mých mladých let, ale toto už s legrací nemá
nic společného. Paní Rackové pomalovat vrata, v minulých letech p.
Vrškové rozlámat zahradní nábytek a slunečník, stavět na auta tvárnice… Ano, někteří z těch kluků jsou možná členy hasičů, ale jsou i
členy SOKOLA, ale především jsou to něčí děti.
Není na mě, abych někomu vychovával děti, / to ani náhodou /,
zvlášť ne na akci, která nemá s hasiči nic společného. Kluci, kdyby
jste byli frajeři, když už jste udělali tu blbost, už dávno by byly u
Racků vrata natřený……
Starosta SDH Jan Majer
/poznámka redakce: článek starosty SDH byl otištěn v plném znění a
to i přes to, že než bylo číslo Vřeskováka připraveno, došlo k nápravě
ve věci pomalovaných vrat u paní Rackové /.

Úprava u pomníku
Jistě jste zaregistrovali, že u pomníku padlých na návsi zmizely obě
lípy a došlo k úpravě rostlin v bezprostřední blízkosti pomníku. Pro
vysvětlení - jeden ze stromů byl suchý a druhý byl poškozen tak, že
nemělo cenu se pokoušet o záchranu. Na místě těchto stromů dojde
v nejbližší době k výsadbě nových lip.

Oslava devadesátýchprvních narozenin
Dne 7.5.2010 se dožila nádherných devadesátijedna let naše nejstarší
občanka paní Anna Křenová. Obecní úřad a jistě i všichni občané ji
přejí do dalších let především mnoho zdraví.

Na snímku blahořeje jubilantce a předává jí kytici
starosta obce Jan Krotký.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční v pátek
28.5. od 14,00 – 22,00 a v sobotu 29.5. od 8,00 – 14,00hodin. Volební místnost se nachází v kulturním domě v přízemí. Připomínáme
občanům, že na prokázání totožnosti je nutné mít platný občanský
průkaz nebo pas s sebou.

Vítání občánků
V letošním roce se 9.5. uskutečnilo vítání nových občánků naší obce.
Jednalo se o děti narozené od posledního vítání, které se konalo 16.3.
2008. Tentokrát jsme vítali 7 nových občanů naší obce.Samotné akce
se zúčastnilo jen 6 dětí, protože jeden z našich malých občánků bohužel onemocněl a této slavnostní akce se nezúčastnil.

Přednáška Karla Ihy
Zahrádkáři ZO Vřeskovice pořádají v pondělí 24.května 2010
od 18:00 hodin v kulturním domu ve Vřeskovicích p ř e d n á š k u
K a r l a I h y na téma :
- práce v letní a podzimní zahradě a ve skleníku
Přijďte si poslechnout užitečné rady, které vám pomohou při pěstování ovoce a zeleniny. Dále pak rady a zkušenosti při zkrášlení vašich domů a okolí. Můžete si připravit dotazy, na které p. Iha určitě
najde odpověď. Je možno si připravit i dotazy na roubování a stříhání
stromů.
Účast na přednášce jako host přislíbil předseda republikové rady ČZS
ing.Jan Hinterholzinger, CSc.

Oslava Dne matek
V sobotu 8.5.2010 se uskutečnila oslava dne matek. Této oslavy se
zúčastnilo 47 žen. Pro naše ženy si připravily děti krásný program.

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
Svoz nebezpečných složek odpadu se uskuteční v sobotu 12.6.2010.
Příjezd vozů ke kulturnímu domu je v 11,40 hodin. Podrobné informace najdete ve vývěsní skřínce u prodejny ZKD.
Zároveň bude přistaven kontejner na velkoobjemový odpad.
Vydáno dne 20.5.2010

