V Ř E S K O V Á K
prosinec 2014
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, přiblížil se konec
roku, ve kterém jsme dokončili a spustili
splaškovou kanalizaci, o té více
v samostatném článku. Další investiční
akcí bylo dlouho avízované a odkládané
obratiště u p.Blohmanna. Je připravena
projektová dokumentace na komunikace
kolem nové zástavby „Na dědinkách“,
nyní se budou shánět peníze. V letošním
roce se podařilo, hlavně díky nájemci
restaurace TJ, udržet v nádrži vodu na
koupání, bohužel počasí příliš nepřálo.
Letos jsme po dlouhé době investovali i
do vánočního osvětlení (9.000,-Kč), dle
kladných ohlasů jsme rádi, že efektivně.
Závěrem mi dovolte, abych Vám i
Vašim blízkým popřál příjemné prožití
vánočních svátků a vše nejlepší v novém
roce.
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 a fax: 376 393 379
e-mail: obecniurad@vreskovice.cz
http: www.vreskovice.cz

Provoz kanalizace
Vážení spoluobčané, na nátoku do ČOV se začalo objevovat větší
množství vlhčených ubrousků. Tyto ubrousky do kanalizace
nepatří, nedokáží ze rozložit a je potřeba je ručně vyjmout a dát
do popelnice. Bohužel nejsme jediná obec, kde se projevují příznaky
„civilizace“ a pohodlí. Pro vaši informaci jsem připravil výňatek ze
stránek společnosti Brněnské vodárny a kanalizace.
Myslím, že bychom si měli uvědomit, že samotná kanalizace už je
pro nás, občany Vřeskovic, velkým pohodlím. Náklady na její provoz
bychom si měli co nejvíce snižovat a toho dosáhneme pouze svojí
ukázněností. Jinak dosavadní odběry vzorků vod, které odtékají
z ČOV jsou velmi dobré.

Obecní úřad ve Vřeskovicích zve všechny občany na veřejné
zasedání obecního zastupitelstva, které se koná v pondělí 22.12.2014
od 19:00 hodin v KD
Program:
1) zahájení
2) zpráva z mezidobí zasedání
3) Zprávy předsedů komisí a výborů
4) rozpočtové opatření č. 8,9,10
5)rozpočet na rok 2015
6)rozpočtový výhled
7)smlouva o poskytnutí účelové dotace
8)smlouvy o zřízení služebnosti
9)dodatek č.1 k odpisovému plánu
10)cena stočného na rok 2015
11) zrušení OZV
12)jmenování inventarizačních komisí
13) rozprava
14)usnesení a jeho schválení
15) závěr

Vybírání poplatků
Dne 21. 1.2015 od 16hod se budou na OÚ ve Vřeskovicích prodávat
známky na popelnice a vybírat poplatky ze psů

Rozpočet na rok 2015 připraven
V pondělí 22. 12. se na veřejné schůzi bude projednávat návrh
rozpočtu na rok 2015. V této souvislosti přinášíme stručný pohled na
hospodaření obce. Vychází se zde z údajů Ministerstva financí, které
uvádí
na
veřejně
dostupných
webových
stránkách
monitor.statnipokladna.cz. (údaje za rok 2014 zachyceny k 30.9.)
Jak vyplývá z grafu č. 1 tvoří daňové příjmy nejstabilnější zdrojovou
položku – obec dnes může očekávat 2,9 mil. Kč. Výše nedaňových
příjmů (nájmy, svoz odpadu, nově také stočné) se pohybuje okolo 0,6
mil. Kč a kapitálové příjmy představují spíše výjimku. Dotace na
vybudování kanalizace a její víceleté proplácení podstatně ovlivňuje
celkové hodnocení příjmů i výdajů, jde však o situaci v budoucnu
pravděpodobně neopakovatelnou. Rok 2015 lze z pohledu výše
příjmů považovat za návrat k normálu, tedy ke zhruba 3,5 mil. Kč.
Graf č. 2 ukazuje, jak budování kanalizace ovlivnilo objem výdajů i
výsledného salda. Splácení úvěru na kanalizaci a její provoz znamená
nové výdajové položky, jejichž výši nebude možné zásadně měnit.
Obdobně není příliš reálné významně snížit náklady na svoz odpadu,
veřejné osvětlení, vytápění obecních objektů nebo samotný chod
úřadu. Odhlédneme-li od časového nesouladu mezi obdrženou dotací
na opravu místní komunikace a obdobím provedení prací, mělo by se
v roce 2015 hospodaření obce vrátit k mírnému přebytku.
Jaroslava Kypetová
Finanční výbor zastupitelstva

Daňové
Nedaňové
Kapitálové
Transfery
Příjmy
Výdaje
Saldo

2010
2433
327
0
127
2887
2802
85

2011
2439
323
3
183
2948
2401
547

2012
2561
395
0
368
3324
7457
-4133

2013
2979
691
490
6283
10443
20346
-9903

9.14
2637
336
270
8599
11842
3080
8762

Graf 1

Graf 2

Přání na vánoční svátky a Nový rok
Výbor SDH Vřeskovice přeje Všem svým členům, jejich rodinným
příslušníkům a ostatním občanům Vřeskovic příjemné prožití Vánočních
svátků a do Nového roku hodně zdraví, štěstí a pohody.

Přání na vánoční svátky a Nový rok
Výbor TJ ve Vřeskovicích přeje Všem občanům příjemné prožití
Vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí a pohody v novém roce

Vánoční turnaj ve stolním tenisu
Srdečně zvu všechny příznivce sportu na tradiční vánoční turnaj ve stolním
tenisu, který se uskuteční dne 27.12.2014 od 9hod v sále KD ve
Vřeskovicích.
Registrace : muži …………..9:00hod
ženy a děti…...13:00hod

Vřeskovický Silvestr 2014
Kulturní komise při obecním úřadě, stejně jako v minulých letech, pořádá
silvestrovskou zábavu. Oslava začíná 31.12.2014 od 20hod v sále KD ve
Vřeskovicích. Večeře, obložené mísy apod. je možné si objednat u nájemce
restaurace p. Kuneše na tel. 720 177 999. K tanci a poslechu hraje skupina
„ŽUŽLAN Z LUŽAN“a jako předkapela se představí stropčická kapela
KUP – RUM se zpěvákem Vojtou Berkou. Srdečně jste zváni.

Novoroční šlápota
1.1.2015 od 13:30hod zveme všechny občany na novoroční pochod. Trasa
bude upřesněna dle počasí. Akci zakončíme tradičně v bistru u pana
Stojanoviče v Roupově.

Pozvánka na valnou hromadu SDH Vřeskovice
Výbor SDH Vřeskovice zve všechny své členy na výroční valnou hromadu
SDH Vřeskovice, která se koná v sobotu 10.1.2015 od 17hodin v sále
kulturního domu ve Vřeskovicích. Nejdůležitějším bodem programu bude
volba nového výboru SDH Vřeskovice. Po skončení valné hromady se
uskuteční tradiční posezení s občerstvením při harmonice.

Pozvánka na EXTRA BAND REVIVAL
Srdečně zveme všechny občany na taneční zábavu, která se koná 16.1.2015
od 21 hod v sále KD ve Vřeskovicích. Ktanci a poslechu hraje „Extra
band revival.“

Pozvánka na myslivecký bál
Myslivecké sdružení zve všechny občany na myslivecký bál, který se koná
23.1.2015 od 20hod v sále KD ve Vřeskovich. K tanci a poslechu hraje
kapela „Skalanka“

Pozvánka na hasičský bál
SDH ve Vřeskovicích pořádá v sále KD dne 13.2.2015 od 20hod tradiční
hasičský bál. K tanci a poslechu hraje kapela „Skalanka“
Andrea Faloutová
Vložené přílohy:
1) výňatek ze stránek společnosti Brněnské vodárny a kanalizace
2) návrh rozpočtu na rok 2015
3) recept na vánočku
4) kalendáříky
Vydáno 18.12.2014

Vánoční speciál
Připravte si vynikající vánočku dle receptu paní Štěpánky Chmelířové.
Paní Chmelířová již několik let po sobě připravuje na vánoční besídku
těsto na vánočky, které si děti zkoušejí uplést, za což jí patří velké
poděkování. Nejen že nádherně vypadají, ale i výborně chutnají.

VÁNOČKA
1 kostka droždí, 100 ml vlažného mléka,100 g krupicového cukru, 500 g
hladké mouky, 3-4 vejce ( 1 vejce na pomazání),1 vanilkový cukr, špetka
soli, rozinky,100 g másla,mandlové lupínky na posypání, moučkový cukr
na posypání
Do misky rozdrobíme droždí a přilijeme vlažné mléko, přidat jednu lžíci
cukru a vanilkový cukr, připravit kvásek. Když kvásek vykyne, přidat
zbylé ingrediencí. Propracovat na vláčné tužší těsto a nechat kynout, klidně
hodinu. Po vykynutí uplést copy a dát je na sebe. Vánočku potřít
rozšlehaným vajíčkem a posypat mandlemi, nechat ještě chvilku kynout,
stačí 15 minut a pak dát péct. Po upečení se může potřít rozpuštěným
máslem a posypat moučkovým cukrem.

Výňatek ze stránek společnosti Brněnské vodárny a kanalizace

Co do kanalizace nepatří
Kanalizace není odpadkový koš
Mnoho lidí na celém světě si uvědomuje velké problémy s vodou a jejím
vlivem na prostředí a život kolem nás. S její ochranou by měl každý z nás
ale začít především sám u sebe. Je to velmi jednoduché, jen je třeba se
trochu nad svým jednáním zamyslet.
Do kanalizační sítě je odváděna odpadní voda z jednotlivých domácností a
firem. Kanalizace je určena k odvádění odpadních vod – tj. vody mírně
znečištěné během běžné denní hygieny,
užívání toalety, úklidu, praní, mytí nádobí.
Co do kanalizace nepatří a je zákonem zakázáno do ní vypouštět:
• biologický odpad – zbytky jídel, odpad z kuchyňských drtičů
• tuky – fritovací oleje, motorové oleje
• veškeré hygienické potřeby
• chemikálie a další nebezpečné látky
• léky
Záchodová mísa není odpadkový koš
Tím, že něco vyhodíte nebo vylijete do záchodu nebo dřezu, tím problém
s odpadem nezmizí, ale začíná.
Do kanalizace nepatří zbytky potravin, kterými přispíváme k
blahodárnému životu potkanů, a to ani po jejich rozmělnění v kuchyňských
drtičích odpadů. Drtiče způsobují zanášení kanalizace usazenými pevnými
látkami, na které se váži zejména tuky, což může mít za následek snížení
průtočnosti kanalizačních přípojek až do úrovně plné neprůtočnosti. Co
taková skutečnost může v nemovitosti napáchat je snad každému zcela
zřejmé. Skutečností je, že používáni drtičů domovního odpadu způsobuje
vážné problémy nejen s odvedením odpadních vod kanalizační sítí, ale také
při jejich čištění a následném vypouštění do toků. Z tohoto důvodu je
používání drtičů výslovně zakázáno.
Do kanalizace nepatří ani žádné hygienické potřeby, jako například dětské
pleny, vlhčené ubrousky, dámské hygienické potřeby, vatové tyčinky a
jiné čistící textilní materiály. Takovýto materiál skončí bez jakéhokoliv
úbytku v odpadu, produkovaném čistírnou odpadních vod a je třeba jej na
náklady nás všech také jako součást odpadu zlikvidovat.

Provoz čistírny odpadních vod může výrazně zkomplikovat řada
chemických a nebezpečných látek, z nichž některé jsou vysoce jedovaté
a výbušné, a mají výrazný negativní vliv na biologické procesy čištění
odpadních vod. Jedná se o ropné látky, louhy, kyseliny, ředidla, tuky,
oleje. I relativně malé množství těchto látek může zcela zlikvidovat
bakterie, které v čistírnách odstraňují biologicky odbouratelné látky.
Rovněž nadměrné užívání čistících, pracích a dezinfekčních prostředků
přírodě rozhodně neprospívá.
Kam tedy s odpadem?
K likvidaci zbytků potravin a hygienických potřeb použijeme nádoby na
tuhý domovní odpad – popelnice.
Tuky z domácností, ale i motorové oleje po jejich vychlazení slijeme do
PET lahví a odevzdáme ve sběrném středisku, které následně zajistí jejich
odbornou likvidaci.
Obdobně postupujeme při likvidaci ředidel, kyselin, mořidel, louhů a barev
- vždy odevzdáme do sběrného střediska – tzv. Ekodvora.
Nespotřebované nebo prošlé léky odneseme do lékáren, kde je vhodíme do
nádob k tomu určeným.
Uvědomme si, že odpady nejsou totéž co odpadní vody.
Opakovaně si připomínejme, že „voda je život“. Myslíme však vždy tu
vodu čistou. Z vody znečištěné nemůže být život kvalitní a zdravý. Udržme
si zdravý rozum a neznečišťujme vodu jen za cenu svého pohodlí.
Proč se vodárenské společnosti brání trendu likvidovat domácí odpady
pomocí drtičů?
Domácí kuchyňské drtiče jsou zařízením na likvidaci biologického
kuchyňského odpadu, který je tvořen potravinovým odpadem vznikajícím
při přípravě jídel a také zbytky těchto jídel. Výrobci drtičů však zamlčují
nebo se aspoň nevěnují otázce, co se děje s rozdrcenými odpady dále.
Hlavním naším argumentem proti je, že není možné zaměňovat dřezy,
výlevky či záchodové mísy za odpadkový koš či popelnici. Výsledné
produkty z drtičů jsou vnitřními domovními odpady odvedeny do
kanalizační přípojky a následně do kanalizační sítě, což způsobuje vážné
problémy nejen s následným odvedením odpadních vod touto sítí, ale také
při jejich čištění a následném vypouštění do vodních toků. Profily
kanalizačních přípojek a kanalizací nejsou dimenzovány pro odpady,
vznikající při používání drtičů a mnohde nemají vzhledem ke konfiguraci

terénu dostatečný spád. Je nezbytně nutné si uvědomit, že odpady nejsou
totéž, co odpadní vody. Drtiče způsobují zanášení kanalizace usazenými
pevnými látkami, na které se váží zejména tuky, což způsobuje, že
především kanalizační přípojky mohou mít omezenou průtočnost až do
úrovně plné neprůtočnosti. Co taková skutečnost může v nemovitosti
napáchat,
je
snad
každému
zcela
zřejmé.
Výrobci však uvádí, že drtiče se v zahraničí, a to i v nejvyspělejších
státech světa, jako jsou např. i USA či Velká Británie, používají.
Výrobci a prodejci drtičů skutečně uvádí, že úroveň pronikání drtičů na trh
v přímořských státech se pohybuje v řádu až desítek procent, ale to hovoří
o státech, kde není organizován sběr a likvidace odpadů jiným způsobem.
Kanalizační stoky, a to i v ulicích běžné občanské zástavby pak mají
profily až 2 m a jimi přepravovaný odpad, byť ve formě emulzí, končí v
moři. Naše republika tuto „výhodu“ nemá, přesto odborná literatura uvádí,
že za 10 let marketingu v oblasti pronikání drtičů na náš trh bylo v Praze
již cca 0,8 % domácností drtiči domovních odpadů vybaveno. K zamyšlení
však stojí, že v německy mluvících zemích, které jsou v oblasti
odkanalizování na světové špičce (a naše republika s nimi drží krok), také
není používání drtičů dovoleno nebo alespoň není doporučováno. Dále je
nutno podotknout, že kanalizační sítě měst a obcí České republiky, včetně
čistíren odpadních vod, jsou vodohospodářská díla a při jejich
provozování platí naprosto jiná právní úprava předpisů než pro nakládání
s odpady. Odpady se v ČR historicky likvidují naprosto odlišně a do
vodohospodářských zařízení se nesmí dostat.
Takže Vaše stanovisko je striktně NE! Co když si však někdo přesto drtič
do své nemovitosti nainstaluje?
Zaprvé si takový občan musí být vědom toho, že porušuje právní řád, se
všemi s tím spojenými důsledky. Pokud si přesto někdo svou domácnost
drtičem domovního odpadu se zaústěním do kanalizace vybaví, měl by
vědět, že odpadní vody jsou u producentů (včetně obyvatelstva)
analyzovány na jednotlivé druhy znečištění. Tyto jsou stanoveny i pro
skupinu všeobecnou, která platí mimo jiné i pro tzv. „obyvatelstvo“. Při
havárii většího charakteru je možno dohledat zdroj havárie i v této skupině
a za pomoci speciální techniky vytipovat zdroj znečištění s následným
uplatněním
postihu.

Pokud by však došlo k legislativní úpravě, bránilo by ještě něco možnosti
drtiče domovního odpadu používat? Pak by bylo jejich používání legální?
Opět musím zopakovat, že je nepřijatelné, aby byly, i z hlediska
budoucnosti, zaměňovány způsoby nakládání s běžně znečistěnými
odpadními vodami za likvidaci odpadů z domácností, se kterými by bylo
možné nakládat podstatně efektivnějším a životnímu prostředí šetrnějším
způsobem. Problém není ani tak v legálnosti používání drtičů, ale v
odpovědnosti a zdravém rozumu.
Například v městě Brně při čištění stok a dešťových vpustí je ročně
vytěženo zhruba 100 t odpadů, zejména sedimentů, tj. i látek, vznikajících
z drtičů domovního odpadu. Ročně je z procesu čištění odpadních vod v
ČOV Brno-Modřice likvidováno cca 8 800 t stabilizovaného kalu (100%
sušina), 2 600 t písků a štěrků a 1 150 t materiálu, zachyceného na česlích
při vtoku do čistírny. Jen toto nakládání s odpady přijde naši společnost a
tím samozřejmě obyvatele města na 25 miliónů korun ročně. Tato suma by
se pochopitelně při povolení používání drtičů podstatně zvýšila, což by
mělo dopad na výši stočného. Objem kalů by vzrostl téměř na
dvojnásobek. Při používání drtičů by velmi pravděpodobně došlo k
látkovému přetížení ČOV s následným zhoršením kvality vypouštěné vody
do řeky Svratky a tím ke zhoršování životního prostředí. Úprava
technologií v ČOV, které vycházejí zásadně z principů biologického
odbourávání znečištění, by si vyžádala extrémně vysoké náklady na
pořízení i provoz, nesrovnatelné s náklady současného způsobu likvidace
komunálního odpadu. Opakovaně si připomínejme, že „voda je život“.
Myslíme však vždy přitom tu vodu čistou. Z vody znečištěné nemůže být
ani ten život kvalitní a zdravý. Udržme zdravý rozum a neznečišťujme
vodu obecně jen za cenu pohodlí.

