V Ř E S K O V Á K
březen 2004
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,dostává se vám do
ruky březnové číslo Vřeskováka a to číslo rozšířené o jeden volný list. Na tomto
listu budete mít možnost ovlivnit další
vývoj naší obce a plánování investičních
akcí na další období. Vážíme si občanů,
kteří se snaží při veřejných zasedáních
dávat podněty k naší další práci, ale co
vy ostatní ? Chcete pouze kritizovat někde po straně
nebo alespoň využijete
možnosti nám napsat? Z důvodů, že připomínek nám přichází stále málo, budeme se snažit častěji dělat ankety abychom znali váš názor. Věřte, že i toto nás
stojí daleko více času než vás. Vyplněný
list prosím vhoďte do poštovní schránky
obecního úřadu u vchodu kulturního
domu.
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

Vypouštění odpadních vod
V roce 2000 získala naše obec povolení k vypouštění odpadních vod
do Vřeskovického potoka. Toto povolení má platnost do 30.6.2004 a
bylo podmíněno odebíráním vzorků ze 3 určených výústí kanalizace
do potoka a to čtyřikrát ročně. Další podmínkou bylo splňovat limity
znečištění vypouštěné vody. Do této doby jsme zatím stanovené limity plnili, ale pro prodloužení povolení k vypouštění odpadních vod
budeme muset splnit daleko nižší limity znečištění ( podle dosavadních rozborů jsme tyto nižší limity několikrát překročili). Bude nutné
udělat taková opatření, které nám zaručí možnost získat povolení
k vypouštění odpadních vod i v dalším období. V opačném případě
bude obec platit vysoké pokuty a tím budou scházet peníze jinde.
Zamyslete se proto všichni nad tím, co do kanalizace vypouštíte a jak
často si necháváte vyvážet odpadní jímky, septiky a jak často kontrolujete provoz domovní čístírny odpadních vod. Jedním z prvních
opatření může být povinnost občanů dokladovat tyto skutečnosti.
Návrh opatření nám v současné době zpracovává odborná firma, která bude na jejich dodržování dohlížet.

Zápach z Asavetu Biřkov
Jak jistě víte, zápach z Asavetu nás obtěžuje celou řadu let a stále
s ním marně bojujeme. Již několikrát jsme podali stížnost České inspekci životního prostředí. Ta sice naši stížnost prošetřila, podniku
uložila pokutu, případně další opatření. Naši situaci to ale neřeší, protože zápach nám tu zůstává nadále. V současné době probíhá projednávání žádosti Asavetu Biřkov k vydání integrovaného povolení,
nezbytného pro provoz tohoto zařízení. Obec Vřeskovice se na svoji
žádost stala účastníkem řízení pro vydání povolení pro Asavet. Doufáme, že se nám spolu s orgány působícími v oblasti životního prostředí povede ovlivnit činnost tohoto podniku. Další dobrou zprávou
je, že Česká inspekce životního prostředí má od letošního roku
k dispozici přístroj na měření zápachu a tím i objektivní vyhodnocení
situace. Na veřejných zasedáních se často téma Asavet diskutuje, ale
samozřejmě by bylo dobré znát názor vás všech. Prosíme vás proto o
vyjádření svého názoru na zadní stranu anketního lístku.

Možnosti investic z vlastních zdrojů obce
Na posledním veřejném zasedání jsme se dohodli, že připravíme
v tomto čísle Vřeskováka podklady pro veřejnou diskusi o prioritách
investic obce do budoucna. Protože bychom velmi rádi znali co nejvíc názorů o této problematice, rozhodli jsme se formou anketních
lístků získat váš pohled na věc, vaše stanoviska a názory. O vlastní
anketě se zmiňujeme v následujícím článku. Účelem tohoto příspěvku je přiblížit vám možnosti obce financovat investiční akce
z vlastních zdrojů, tedy bez dotací, abyste měli možnost si udělat
představu při určování vašich priorit.
Pro tento účel byl zpracován rozbor skutečných příjmů a výdajů obce
od roku 1999 až do letošního roku (včetně předpokládaného letošního
naplnění rozpočtu). U příjmů jsme očistili tuto položku od všech jednorázových, mimořádných příjmů, jsou zde tedy uvažovány pouze
příjmy pravidelné (tedy např. zde není uvažováno s příjmem
z prodeje plyn. rozvodů, akcií apod.). U výdajů jsme rozdělili tuto
položku na pět základních oblastí, do kterých jsme zahrnuli jednak
výdaje nezbytně nutné pro chod obce, jednak výdaje, vyplývající ze
zákonů a dále výdaje, spojené s likvidací odpadů. Zmíněných pět
oblastí (tučně jsou uvedeny průměrné hodnoty za šest let, včetně roku
letošního) tedy je:
1) Náklady, související s odpady – 145.000,-Kč
2) Příspěvky na základní školu – 67.000,-Kč
3) Výdaje na provoz kulturního domu – 133.000,-Kč
4) Provoz kanceláře obecního úřadu – mzdy, pojištění majetku obce,
požární ochrana, telefony atd – a dále náklady spojené s veřejným
osvětlením – 538.000,-Kč
5) Ostatní – sem jsme zahrnuli náklady na všechny kulturní akce,
úpravu a udržování zeleně a veřejného prostranství obce, náklady
na knihovnu a příspěvek na činnost TJ – 173.000,-Kč.
Průměrné roční příjmy činí 1.608.000,-Kč. Součet pěti nákladových
položek je 1.056.000,-Kč, rozdíl mezi příjmy a výdaji tedy činí
552.000,-Kč. Tuto sumu tedy můžeme průměrně každý rok použít
na investiční akce. Pro větší názornost si můžete ve vývěsní skříňce
prohlédnout graf, kde jsou zmíněné výdajové položky uvedeny.

Anketa
Součástí dnešního Vřeskováka je volný list, na kterém jsme abecedně
seřadili investiční akce, navržené obecním zastupitelstvem. Prosíme
vás o posouzení těchto akcí a případné doplnění o akce další. Rovněž
tak máte možnost se na zadní straně zmíněného listu vyjádřit
k problému Asavetu Biřkov a k vašim představám o sportovních a
kulturních akcích.

Parkování na veřejném prostranství
V naší obci se rozšířil velký nešvar v podobě parkování vozidel na
veřejném prostranství.
Je třeba si uvědomit, že na základě obecně závazné vyhlášky č.1
z roku 1995 o místních poplatcích má obecní úřad právo vybírat poplatek z parkovacího místa, a to za 1m2 a den 10,- Kč!!

Dětský maškarní bál
V sobotu, 6.3.2004 od 14-ti hodin proběhl dětský maškarní bál v sále
kulturního domu ve Vřeskovicích. Akce byla velmi zdařilá, zúčastnilo se 115 dospělých a 91 dětí. Termín byl zvolen prvně ve stejný den
jako tradiční Šibřinky, uvítali bychom vaše názory, zda vám to takto
vyhovuje.

Pozvánka na lední hokej
Kulturní a sportovní komise při OÚ ve Vřeskovicích zve všechny
příznivce ledního hokeje na utkání mezi obcemi Vřeskovice a Ježovy, které se koná ve čtvrtek 18.3.2004 ve 20:00 hod. na zimním stadionu v Klatovech. Soupiska hráčů není uzavřena, takže každý může
zvážit, pojede-li jako hráč či divák. Sraz účastníků je v 19:00 hod. u
KD. Odjezd je individuální.

Pozvánka na vřeskovickou šlápotu
4.4.2004 ve 13.00 hodin se vydáme po dlouhé zimě na první jarní
šlápotu. Trasa bude určena podle aktuálního počasí. Srdečně zveme
všechny příznivce pohybu a procházek.
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