Webový zpravodaj květen 2011

Hasiči varují:

Klub důchodců v Řevničově

S přicházejícími teplými dny stoupá i nebezpečí
poţárů, zejména díky nezodpovědnosti občanů,
kteří přes zákaz vypalují trávu. Nejinak je tomu
i letos. Naše výjezdová jednotka SDH má za sebou jiţ několik zásahů. HZS Rakovník proto vydává toto upozornění:

pozval všechny své příznivce na tradičně
"netradiční" setkání u příleţitosti dne čarodějnic, které se konalo 30. dubna od 14:00 hodin
v prostorách klubu.
Odpoledne se nadmíru vydařilo, jen pět odváţných spolu s vedoucí se obléklo podle poslední
čarodějné módy a přibalilo si osvědčený dopravní prostředek. (kocoury pro jistotu nechaly doma) "Nejhezčí" čarodějnice nakonec nebyla vybrána a tak se láhev koňaku rozlila pro šest odváţných, ale i ostatní účastníci si přišli na své.
Litovat můţe snad jen ten, kdo se nenechal zlákat a na „slet“ se nedostavil.

HZS zaznamenává každoročně počátkem jarního období zvýšený nárůst počtu požárů od
pálení trávy, porostů a klestu. Věnujte prosím
této problematice maximální pozornost a dodržujte zejména tyto hlavní zásady:
1.Je zakázáno rozdělávání ohňů v období zvýšeného nebezpečí vzniku poţáru.
2.V lesích je celoročně zakázáno kouřit, rozdělávat nebo udrţovat otevřené ohně a tábořit mimo
vyhrazená místa.
3.Je rovněţ zakázáno rozdělávat nebo udrţovat
otevřené ohně do vzdálenosti 50 m od okraje
lesa.
4.Jste-li svědkem vzniku nějaké mimořádné události např. poţáru v lese, plošného vypalování
trávy, porostů apod. předejte informaci co nejdříve na tísňovou linku 150.
5.Nikdy nerozdělávejte oheň pod větvemi stromů, na pasekách, v blízkosti křovin, ve vysoké
trávě, poblíţ zemědělských plodin a stohů. Od
hořícího ohně neodcházejte, zalijte jej vodou,
vyhrabte zbytky dřeva, spáleniště s popelem překryjte vrstvou zeminy.
6.Dodrţujte zákaz vypalování trávy a porostů.
Jen tak se nebudete vystavovat porušení zákona
o poţární ochraně a pokutě aţ do výše 25 000,Kč.
7.Důsledná preventivní opatření učiněná z Vaší
strany zabezpečí Váš majetek před poţáry a
ochrání zdraví Vaše i Vašich dětí.
Jiří Vlček, Oddělení obrany a ochrany MěÚ Rakovník

Vandalismus stále živý!
PROČ? Otázka stará jako lidstvo samo, ale
v tomhle případě není odpověď. Na základě rozhodnutí byly z důvodu špatného stavu pokáceny
2 lípy ve Štefanikově ulici před č.p. 176. Po dohodě byla panem Kuţelem provedena náhradní
výsadba několika bříz, která vydrţela bez újmy
pouho pouhých 10 dní. V noci z pátku na sobotu
všechny ulámal neznámý vandal. Na základě
oznámení panem Kuţelem, volal starosta Policii
ČR se ţádostí o nasazení sluţebního psa.
S ohledem na jednoduchost případu zřejmě ideální prostředek na dopadení pachatele. Ke škodě
nás všech nebyl sluţební pes k dispozici a tak
nám zbývá jen protokol sepsaný policistou
a dohady jestli šel kdosi posilněný mokem
z hospody, nebo někomu vadí práce a úsilí druhých. Uvidíme, třeba příště (bude-li takovéto
příště) bude sluţební pes a dovede nás k někomu
domů, třeba nemusíme chodit daleko.

Dětský rébus
Vypadá to, ţe dětský rébus byl nad dětské síly.
Na otázku jak vepsat do tabulky z pěti políček
slova TŘI BRATŘI odpověděly správně jen
2 děti a to ţákyně 2. třídy Kateřina Peslová a ţák
3. třídy Jan Růţička. Gratulujeme a zasíláme slíbenou výhru.
Správná odpověď je:
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Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu:
Dne 13. května 2011 se uskuteční mobilní sběr
nebezpečných sloţek komunálního odpadu. Stanoviště pro sběr jsou určena:
od 13:00 do 13:15 nádraţí u obchodu
od 13:30 do 13:45 u obchodního domu
od 14:00 do 14:15 prodejna Jednoty (trafo)
Do sběru odevzdáváme:
Rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie,
pesticidy, zářivky, motorové oleje, barvy, tiskařské barvy a tonery, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky, baterie, akumulátory
a autobaterie.

Krádež kanalizačních roštů:
Ze soboty 23. na neděli 24. dubna došlo v obci
ke krádeţi litinových kanalizačních roštů. Krádeţ
nahlásil starostovi obce pan Rais v neděli ráno.
Okamţitě po nahlášení kontaktoval starosta Obvodní oddělení Policie ČR v Novém Strašecí. Po
následné prohlídce obce bylo zjištěno, ţe bylo
ukradeno celkem 6 litinových roštů. Škoda činí
odhadem 30.000,- Kč. Ţádáme tímto všechny
občany, kteří si všimli něčeho nebo někoho podezřelého, aby tuto skutečnost nahlásili policii
nebo na obecní úřad.

Květen:
Květen je pátým měsícem gregoriánského měsíce, pro všechny zamilované je máj také měsícem
lásky. Jiţ od 13. století je s májem spojeno pálením čarodějnic (Filipo Jakubská noc) z 30. dubna
na 1. máj a dalších lidových zvyků jako stavění
máje. 1. května se slaví mezinárodní svátek práce
a pro nás je významný svým datem 8. května,
kdy slavíme osvobození od fašismu. Název května je údajně odvozen od „záplavy květů“, téměř
ve všech kalendářích ho však najdete pod názvem máj. Skauti a severoameričtí indiáni nazývají květen měsícem sazenic.

Murphyho zákony na květen:
* Musí-li si člověk vybrat - vybere si vţdy horší
moţnost
* Jsou okamţiky - kdy se kaţdé nářadí stává kladivem
* Čím většího máte psa - tím méně vám zbývá
místa v posteli
* Řítí-li se všechny auta proti vám - jedete
ve špatném jízdním pruhu
* Nezapomeňte - všechny významné objevy byly
učiněny omylem

Zlatá svatba:
Po padesáti společně proţitých letech obnovili v
sobotu 30.4.2011 svůj manţelský slib manţelé
Břízovi. Obřad se uskutečnil v zasedací místnosti
OÚ Řevničov v rodinném kruhu. Ke zlatému
výročí gratulujeme a přejeme do dalšího ţivota
hodně štěstí zdraví a spokojenosti.

Dětský karneval ve foto:
Dětský karneval se opravdu vydařil. Díky Sokolu
Řevničov a aktivním maminkám se v sobotu
2. dubna 2011 uskutečnil v místní sokolovně dětský karneval. Odpoledne vyhrazené pro děti se
podařilo ještě okořenit cirkusem jehoţ vystoupení
zajistil OÚ Řevničov. Na
fotografie
z karnevalu se můţete podívat na:
aktivni-maminka.rajce.idnes.cz/
detsky_karneval_-_02._04._2011/

NATURA VIVA 2011:
Jedinečná výstava jak pro odborníky, tak pro
laickou veřejnost v oboru myslivost, rybářství,
včelařství a zahrádkářství, kterou můţete navštívit ve dnech 18. až 22. května 2011 na výstavišti
v Lysé nad Labem.
Spolupořadatelské svazy - Českomoravská myslivecká jednota, Český rybářský svaz a Český
svaz včelařů - připravily pro letošní výstavu reprezentativní expozice, v nichţ návštěvníky seznámí jak se svojí činností, tak i s řadou novinek,
které jsou na úseku jejich působnosti aktuální.
V komerční části výstavy si budou moci návštěvníci na stáncích renomovaných výrobců a obchodníků koupit vše, co pro pobyt v přírodě a
k vykonávání své záliby mohou potřebovat, a to i
lovecké zbraně či rybářské náčiní.

Oprava karlovarské silnice:
Po dlouhých strastech a urgencí se dočkáme
opravy Karlovarské silnice. Podle sdělení Krajského úřadu Stč. kraje bude z důvodu oprav uzavřena část silnice I. třídy I/6 od 9. do 16. května
2011. Spolu s opravou se připravte na zdrţení,
které pro nás všechny tato oprava bude znamenat. Provoz bude řízen semafory. Rozsah oprav
nám však není znám a tak nám nezbývá neţ věřit, ţe se jedná o nejhorší úseky v obci.

8. květen:
Osmého května si připomeneme 66. výročí konce druhé světové války. V rámci pietního aktu
budou poloţeny kytice na hrob sovětských vojáků, k pamětní desce E. Beneše a k pomníku padlých u Hříškova

