V Ř E S K O V Á K
Prosinec 2021
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, v tomto čísle
Vřeskováka naleznete přehled všech
realizovaných investičních akcí ve
volebním
období
současného
zastupitelstva. Zároveň bych chtěl
poděkovat všem občanům, kteří nám
celoročně v obci pomáhají. Příští rok je
volební a tak doufám, že se podaří i
nadále udržet samostatnost obce a tím i
právo rozhodovat o dalším rozvoji obce .
V závěru vám všem i vašim blízkým přeji
hodně zdraví a štěstí v příští roce a
klidné prožití vánočních svátků.
starosta obce Jan Krotký

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: 376 393 379 / 724 180 805
e-mail: obecniurad@vreskovice.cz
http:
www.vreskovice.cz

Výstavba vodovodu v obci
V současné době probíhá stavební řízení na přivaděč vody do obce.
Tento přivaděč spojí vrt, který jsme za využití dotace ze SFŽP udělali
pod lesem směrem na Ježovy s odběrným místem v obci. Toto
odběrné místo bude v budově hasičské zbrojnice. Na tento přivaděč
vody má obec přiznanou dotaci ze SFŽP ve výši 3 miliony korun.
Následně bude zpracován projekt na rozvody vody po obci. Vodovod
v obci jsme si stanovili jako prioritu a pracujeme na něm již od
začátku tohoto volebního období.

Výsadba stromů
Na podzim letošního roku proběhla výsadba stromů v katastru obce a
to s podporou dotačního programu SFŽP. V tomto případě bylo
žadatelem Rodinné centrum Vřeskováček z.s. Tentokrát se sázelo
mimo zastavěné území obce a to převážně ovocné stromy. V místě
bývalé skládky v Akátí bylo vysázeno 20 kusů třešní . Na tuto
výsadbu byla schválena dotace ve výši 240.000,- Kč. Tato výsadba
probíhala více organizovaně po zkušenostech z minulého roku a
všem, kteří se ji aktivně zúčastnili patří velké poděkování.

Vybírání poplatků za popelnice a psy
Poplatky ze psů a za odvoz popelnic se budou vybírat ve středu
9.2.2022 od 16hod do 19hod na obecním úřadě ve Vřeskovicích.

Likvidace komunálního odpadu v obci
Od příštího roku se zásadně mění likvidace komunálního odpadu
z domácností. Od roku 2022 platí nový zákon o odpadech a tak
musela být na posledním veřejném zasedání schválena vyhláška o
likvidaci komunálního odpadu ( tedy odpadu z popelnic ). Za rok
2021 byl doplatek obce za likvidaci odpadů cca 200.000,- Kč. Nový
zákon určuje podíl tříděného odpadu k odpadu komunálnímu ( odpad
v popelnicích ) a postupně má být více odpadů tříděných než těch,
které se ukládají na skládku. Když obec nebude tyto limity plnit,
bude platit za tunu skládkovného výrazně vyšší částku a likvidace
odpadů se značně prodraží. Chtěli jsme zachovat systém na zvolení si
počtů vývozů ze strany občanů a tedy opět nálepkami na popelnicích.
Nový zákon nám pak určil povinnost stanovit množství komunálního
odpadu ( v litrech ) na 1 občana za měsíc a částku za 1 litr. Obecní
zastupitelstvo stanovilo 60 litrů za měsíc a 1 Kč za litr. Znamená to,
že každý občan zaplatí za likvidaci odpadu 60,- Kč/ měsíc, tedy 720,Kč za rok. Podle počtu obyvatel v domácnosti pak dostane známku
na počet vývozů v kalendářním roce. Pokud někomu nebude počet
vývozů vyhovovat, může zvolit častější vývozy, ale doplatí cenu do
ceny zvolené varianty.
Příklady:
1 osoba – 60 litrů / měsíc – 720,- Kč – 6ks známek jednorázových
2 osoby – 120 litrů / měsíc – 1440,- Kč – vývoz 1x / měsíc
3 osoby – 180 litrů / měsíc – 2160,- Kč – vývoz 1x / 14 dnů
4 osoby – 240 litrů / měsíc – 2880,- Kč – vývoz 1x / 14 dnů
5 osob – 300 litrů / měsíc – 3600,- Kč – vývoz každý týden
6 osob – 360 litrů / měsíc – 4320,- Kč – vývoz každý týden
Příští rok bereme jako zkušební a sami nevíme jak se osvědčí. Také
není jisté jestli tento nový zákon neprojde další změnou.
Tento systém určuje podíl každého občana na likvidaci odpadů.
Každý občan musí poplatek uhradit a to i ti, kteří dosud neplatili a ani
popelnici neměli. Pro likvidaci komunálního odpadu vyhláška obce
stanovuje sběrnou nádobu( popelnici ). Sběrnou nádobu si lze
pronajmout od svozové firmy.

Lampionový průvod
Kulturní komise pořádala 16.11.2021 tradiční lampiónový průvod. V
letošním roce se nás sešlo přes 80, prošli jsme obcí, u hřbitova na děti
čekalo pouštění lampionů štěstí. Poté jsme se přesunuli ke kulturnímu
domu a akci zakončili opékáním buřtů a teplým občerstvením.

Vřeskovická drakiáda
V neděli 7.11.2021 proběhla na louce za čističkou tradiční drakiáda.
V letošním roce nám vyšlo počasí na jedničku. Od rána vydatně
foukalo, a tak nic nebránilo bez větších potíží vzlétnout 25 drakům.
Modely draků byly díky stánku u silnice v Borovech opravdu krásné
a létaly vysoko. Některým pilotům se podařilo také přistát
v elektrickém vedení, ale za pomoci rodičů se povedlo všechny draky
dostat bezpečně zpět na zem. Odpoledne jsme zakončili ohněm a
v něm pečenými brambory. Na louce jsme napočítali přes 70
účastníků.

Typ na vánoční dárek pro děti
Na obecním úřadě je možno si zakoupit dětskou knihu „Ztratila se
Fífa“, kterou napsala a ilustrovala vřeskovická rodačka Daniela
Štichová.

Betlémské světlo ve Vřeskovicích
Ve středu 22.12. 2021 od 18:00hod do 19:00hod budou rozdávat
místní skautky u stromku na návsi betlémské světlo. Přijďte se
podívat, nasát předvánoční atmosféru a odnést si s sebou domů tento
krásný symbol Vánoc. Svíčky, případně lucerničky s sebou!

Vánoční přání
Výbor SDH Vřeskovice přeje všem členům SDH a občanům klidné
prožití svátků vánočních, hodně štěstí a hlavně zdraví v následujícím
roce.

Novoroční přípitek na odpočívce v „Akátí“
Přijďte si připít, vystřelit s ohledem na místní pejsky ohňostroje za
ves a užít si výhled na ohňostroji rozzářené nebe i z okolních obcí.
Přípitky s sebou.

Vřeskovická šlápota
Kulturní komise při OÚ vás zve na tradiční novoroční výšlap.
Sejdeme se 1.1.2022 ve 13:30hod před KD ve Vřeskovicích. Trasa
bude upřesněna dle počasí.

Tíkrálová sbírka
Ve dnech 1.-16. ledna proběhne v České republice ve prospěch
potřebných a na podporu charitních sociálních služeb a projektů,
tradiční Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou Česká republika. Přesný
termín, kdy sbírka proběhne ve Vřeskovicích bude upřesněn a
rozeslán na IK. Zájemci o koledování z řad dětí se, prosím, nahlaste u
paní Jany Kadlecové.

Pozvánka na valnou hromadu
Výbor SDH Vřeskovice zve všechny členy na valnou hromadu SDH,
která se bude konat v sobotu 15.1.2022 od 17:00 v kulturním domu
ve Vřeskovicích.
Podmínky konání budou oznámeny dle aktuálních protiepidemických
opatření. Kdo chce, může zaslat kontakt na e-mail:
sdh.vreskovice@email.cz (email, č.tel.) a na tento kontakt mu budou
opatření zaslána.

Novoroční turnaj ve stolním tenisu
V sobotu 8.1.2022 pořádá kulturní komise při OÚ tradiční turnaj ve
stolním tenisu. Registrace pro kategorii mužů bude probíhat od 9hod,
začátek turnaje 9,30 hod, registrace dětí a žen potom od 13,00 hod.
Jste srdečně zváni.

Podíl přijatých dotací na celkových příjmech obce
za léta 2014÷2021 (do konce října)
v mil. Kč
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Na poslední veřejné schůzi se objevil dotaz, jak je obec úspěšná v
žádostech o dotace. Podívejme se nejprve na data, která jsou za
všechny obce dostupná v aplikaci MONITOR Ministerstva financí
ČR. Tabulka ukazuje podíl přijatých dotací na celkových příjmech.
Podíl v posledních osmi letech kolísal v závislosti na dostupnosti
dotačních titulů a v posledních letech spíše roste. Obec se snaží žádat
o různé dotace, také ve spolupráci s dalšími subjekty (např. druhou
dotaci na sázení stromů získalo Rodinné centrum Vřeskováček s
finanční a administrativní podporou obce). Některé dotace jsou
úspěšné - kraj přispěl na opravy kulturního domu, veřejného
osvětlení, téměř pravidelnou se stala finanční podpora vybavení
hasičů, nový rozhlas či vodní vrt byly také dotačně podpořeny, velká
dotace je již přislíbena na vybudování přivaděče pitné vody do obce
nebo na pořízení osobního zásahové vozu. Ano, jsou i žádosti, kde
obec neuspěla, poslední např. dětské hřiště. Zde byla snaha získat v
minulosti prostředky i z jedné nadace, nyní přes Ministerstvo pro
místní rozvoj. Vybrány byly jiné obce, ale obec ušetřila díky
množství brigádnických hodin při souvisejících zemních úpravách. A
pak jsou akce, na které v daný okamžik zkrátka žádné dotace
neexistovaly - místní komunikace Na Dědinkách je tím typickým
příkladem. V příštím roce se snad podaří získat spolufinancování
oprav márnice jako součásti kulturní památky, i když avizované
rozpočtové provizorium může rozhodování posunout.
Ing. Jaroslava Kypetová

Investiční akce ve Vřeskovicích realizované za
současného zastupitelstva
Na příspěvek Ing. Jaroslavy Kypetové bych chtěla navázat detailním
přehledem všech investičních akcí, a to jak realizovaných za přispění
dotačních titulů, tak i realizovaných z vlastních zdrojů obce.
Výstavba komunikace na Dědinkách včetně odvodnění
komunikace – tato realizace byla bezesporu největší investiční akcí
od roku 2018. Jak již zmiňovala v příspěvku ing. Jaroslava Kypetová,
na tyto akce dotace nebyly vypisovány, tudíž celá výstavba byla
hrazena z prostředků obce. Je třeba také zmínit, že se danou lokalitu
podařilo po dohodě s firmou CETIN zasíťovat datovým kabelem
zcela zdarma jak pro majitele nemovitostí, tak i pro obec.
Celkové náklady …….4 435 833,-Kč
Kompletní rekonstrukce kulturního domu – tato akce probíhala ve
třech etapách již od roku 2019. V první etapě byly vyměněny
zbývající staré dveře a okna v zadní části KD, opraveny vstupy do
skladových prostor KD, vybudováno nové schodiště z restaurace na
dětské hřiště, opraven opadávající sokl, natřena fasáda včetně okapů
a dřevěného podbití, zrekonstruováno vstupní schodiště včetně
zhotovení nájezdové plošiny a byla vybudována letní zahrádka před
KD.
V druhé etapě došlo kompletně k rekonstrukci vstupních chodeb a
sociálního zařízení, včetně rozvodů vody a odpadů. Právě litinové
odpady byly po téměř 50 letech stáří této budovy v havarijním stavu
a vypouštěná voda se začínala různě ukazovat ve zdech.
V třetí etapě byly vybudovány nové rozvody elektřiny v chodbách a
restauraci včetně výměny svítidel za úspornější ledková. Elektřina
byla ještě původní, vedená v hliníkových vodičích v dřevěných
stropech. Na sále byl kromě standardní výmalby a praní opon před
setkáním rodáků kompletně obnoven nátěr dřevěného obložení. Také
byla nově natřena podlaha na jevišti a zábradlí na balkoně.
Restaurace prošla také kompletní rekonstrukcí. Využili jsme

karantény, kdy muselo být zavřeno. Takto rozsáhlá akce by se za
provozu nikdy nemohla realizovat. V restauraci byla vyměněna
podlahová krytina, obložení, bar a byl pořízen nový nábytek.
V současné době je kulturní dům po celkové rekonstrukci a kromě
běžné údržby se do něj nemusí investovat dalších 50let.
Celkové náklady …….2 371 638,-Kč
Dotace z PSOV Plzeňského kraje ……320 000,-Kč – žádáno o max
částku 500 000,-Kč
Nájezdová plošina a všechna zábradlí – materiál zdarma dodala firma
Asavet a.s. Biřkov a vyrobil v dílnách Asavetu p. Cibulka.
Díky úspěšnému jednání s firmou Asavet a.s.se obci podařilo ušetřit
částku cca 140 000,-Kč, za kterou nám zámečnické firmy nabízeli
výrobu těchto věcí.
Na zakoupení zahradního nábytku byl získán příspěvek od pivovaru
ve výši 40 000,-Kč.
Na vybavení restaurace je přislíben na rok 2022 také příspěvek
pivovaru ve výši 40 000,-Kč
Třetí největší investiční akcí od roku 2018 bylo vybudování
veřejného osvětlení. Tato akce byla vyvolána firmou ČEZ a.s., která
zde realizovala přeložku vedení do země. Souhlas se stavbou
poskytlo již minulé zastupitelstvo a zavázalo se připravit projekt na
VO. Bohužel k přípravě projektu nedošlo a po zjištění, že firma ČEZ
a.s. nám zde sloupy nenechá, jak minulé zastupitelstvo mylně
informoval bývalý starosta, jsme museli v rekordním čase projekt
připravit, získat stavební povolení a sehnat finance. Vzhledem
k nepřipravenosti se nám po jednání se zástupkyní ČEZ a.s. celou
akci podařilo o rok posunout a tím získat alespoň nějaký čas na
přípravu.
Celkové náklady vč.projektu ……………………1 912 059,-Kč
Dotace z PSOV Plzeňského kraje………………….500 000,-Kč
Poskytnuta v max. výši

Další významnou investiční akcí bylo vybudování
vodního zdroje u cesty na Ježovy. Při čerpacích zkouškách
se ukázalo, že je vrt dostatečně vydatný, aby mohl celou obec
v budoucnu zásobovat pitnou vodou. Laboratoře prokázaly že má
vodu v dobré kvalitě. Proto se zastupitelstvo rozhodlo pracovat na
projektu přivaděče, který se bude realizovat v příštím roce.
Celkové náklady na vybudování vrtu………….606 150,-Kč
Dotace ze SFŽP na vrt…………………………349 170,-Kč
Získáno v max. částce
Schválená dotace na přivaděč ze SFŽP………3 000 000,-Kč
Získáno také v max. možné částce
Náklady na výstavbu přivaděče budou přesně vyčísleny po realizaci
díla.

Veřejný rozhlas
Ruku v ruce s výstavbou nového veřejného osvětlení byla i nutnost
vybudovat nový veřejný rozhlas, který byl také společně s původním
osvětlením odstraněn. Z důvodu ceny se rozhodlo zastupitelstvo pro
rozhlas bezdrátový.
Celkové náklady………………………..229 766,-Kč
Dotace z PSOV Plzeňského kraje………160 000,-Kč
Získáno v max. možné výši

Výsadba stromů
Výsadba stromů se prováděla ve dvou etapách. Na první v roce 2020
získala dotaci obec. V roce 2021 na druhou etapu byla podána žádost
prostřednictvím rodinného centra Vřeskováček.
První etapa………………209 000,-Kč
Druhá etapa……………...240 000,-Kč
Obě dotace poskytnuty ze SFŽP ve 100% výši.

Dotace na nákup nového dopravního automobilu pro
hasiče
Na zakoupení vozidla byla obci přiznána dotace z MV ČR ve výši
450 000,-Kč a z Plzeňského kraje ve výši 300 000,-Kč. Tato
investice bude realizována v příštím roce. Po novém roce bude
probíhat výběrové řízení na dodavatele dopravního automobilu.
Celkové náklady budou vyčísleny po dodání automobilu.

Výměna oken, dveří a vrat v hasičské zbrojnici
Výměnu oken a dveří v hasičské zbrojnici obec financovala
z vlastních zdrojů. Vrata se podařilo domluvit na Asavetu a.s.
v Biřkově a byly pro obec vyrobeny zcela zdarma.
Celkové náklady…………106 821,-Kč
Nákup vybavení pro hasiče
Na nákup výbavy byly podány dvě žádosti o dotace.
Celkové náklady 1.žádost……….43 119,-Kč
Dotace Plzeňský kraj…………….29 900,-Kč
Celkové náklady 2. žádost…… 107 806,-Kč
Dotace Plzeňský kraj……………50 000,-Kč

Dotace na obnovu lesa
Zastupitelstvo také pravidelně žádá o dotace na obnovu lesa. Ve
sledovaném období se podařilo na lesy získat dotace v celkové výši
172 400,-Kč
Toto jsou všechny akce na které byly nebo budou čerpány již
schválené dotační tituly.

Dětské hřiště
Další větší investiční akcí bylo vybudování nového dětského hřiště.
Vzhledem k narůstajícímu počtu malých dětí v obci, si zastupitelstvo
tuto výstavbu dalo v letošním roce mezi hlavní priority. Na toto jsme
žádali o dotaci opakovaně, bohužel jsme ani v jednom z titulů
neuspěli. Vzhledem k nepřidělení dotace jsme se rozhodli tuto akci
realizovat v menším rozsahu než bylo původně plánováno. Velkou
úsporou peněz bylo nadšení rodičů, kteří svépomocí udělali
obrubníky okolo nové prolézačky, terénní úpravy a dva dny společně
s technikem prováděli montáž.
Celkové náklady………..356 246,-Kč
Realizované investice………………10 467 513,-Kč
Z toho z dotací……………………….2 030 000,-Kč
Schválené dotace na rok 2022……….3 750 000,-Kč
Dotace celkem 11/2018 – 2021………5 780 000,-Kč
V příštím roce bude podána žádost o dotaci na opravu autobusové
garáže, která bude sloužit pro potřeby hasičů. Znovu budeme žádat o
příspěvek na projektovou dokumentaci na rozvody vodovodní sítě po
obci. Zde jsme byli dvakrát neúspěšní z důvodu, že ještě nemáme
hotový přivaděč. Další žádost o dotaci bude podána na opravu
střechy márnice na hřbitově. Tato akce se bude realizovat pouze
v případě získání dotace.
Zůstatky na účtech obce k 15.12.2021
Účet vedený u KB a.s……..2 067 290,76
Účet vedený u ČNB……….1 894 967,31
Zůstatky na účtech celkem….3 962 258,07
Andrea Faloutová

Hasičský bál
V pátek 28.1.2022 od 20:00 se bude konat hasičský bál v kulturním
domu ve Vřeskovicích, k tanci a poslechu bude hrát skupina
Skalanka. Výbor srdečně zve všechny občany.
Stejně jako u valné hromady, podmínky konání budou upřesněny dle
aktuálních protiepidemických opatření.

Extra band revival s Radkem Zíkou
Taneční zábava se skupinou Extra band revival se uskuteční v sobotu
26.2.2022 od 21:00hod v sále KD ve Vřeskovicích. Srdečně jste zváni.

Poděkování
Závěrem posledního letošního Vřeskováka bych vám chtěla jménem
celé kulturní komice popřát krásné prožití Svátků vánočních , hodně
štěstí, zdraví a optimismu v příštím roce. Zároveň bych chtěla všem
poděkovat, že i v této nelehké době navštěvujete kulturní akce
v hojném počtu. Věřím, že příští rok bude lepší a umožní nám to se
vrátit zpět ke kulturnímu životu v obci, na který jsme byli dříve
zvyklí.
Andrea Faloutová
Vydáno 17.12.2021

OBLASTNÍ PŘEBOR MUŽŮ 2021/2022
1 Plzeň Újezd
2 Osek
3 Záluží
4 Rožmitál
5 Blovice
6 Vřeskovice
7 Přeštice B
8 Nýřany B
9 Chudenice
10 Kyšice B

Z

V

R

P

Skóre

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

8
7
6
5
5
4
3
2
2
1

1
0
0
1
1
0
1
0
0
0

0
2
3
3
3
5
5
7
7
8

240 : 193
199 : 170
189 : 170
210 : 179
165 : 157
181 : 174
202 : 208
153 : 193
158 : 191
156 : 220

Body

17
14
12
11
11
8
7
4
4
2

STŘÍDAVÝMI ÚSPĚCHY, JAK MŮŽETE VIDĚT V PŘILOŽENÉ TABULCE.
BOHUŽEL U MLÁDEŽE JSME ALE NEUDRŽELI DRUŽSTVO PŘÍPRAVKY,
KDE SE ZÁKAZ AMATERSKÉHO SPORTOVÁNÍ PROJEVIL NEJVÍCE. AČ
SNAHA TRENÉRŮ HANY KADLECOVÉ A JANA KADLECE BYLA
ENORMNÍ, SE ZÁKAZY SPORTOVÁNÍ SE NEDALO S ÚSPĚCHEM
BOJOVAT. V SOUČASNOSTI SE DO PŘÍPRAVY MLÁDEŽE (MINI
PŘÍPRAVKY, DĚTI OD ČTYŘ LET) ZAPOJIL PETR ŠTICH, POMÁHAJÍ I
TRENÉŘI BÝVALÉ PŘÍPRAVKY. JSEM RÁD, ŽE SPORTOVÁNÍ DĚTÍ U
NÁS BUDE POKRAČOVAT. AŤ UŽ SE DĚTI BUDOU VĚNOVAT NÁRODNÍ
HÁZENÉ, NEBO JAKÉMUKOLIV JINÉMU SPORTU. DĚKUJI VŠEM
TRENÉRŮM, ŽE VĚNUJÍ SVŮJ VOLNÝ ČAS MLÁDEŽI. PŘEJI JIM I VÁM
VŠEM HODNĚ ŠŤESTÍ A ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE, KLIDNÉ A
SPOKOJENÉ VÁNOCE A VŠEM SPORTOVCŮM HODNĚ ÚSPĚCHŮ
V JEJICH SPORTOVÁNÍ.
V. KADLEC

