V Ř E S K O V Á K
leden 2022
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, máme tady
další rok a spoustu nových úkolů.
Největší investiční akcí bude výstavba
přivaděče pitné vody do obce. I
v letošním roce chceme žádat o dotace,
které by pomohly některé investiční akce
zrealizovat.
V letošním roce pak chceme uskutečnit
setkání rodáků, které bylo s ohledem na
COVID odloženo. Spousta lidí se ptá jak
to bude s platbou za popelnice. Uvnitř
listu se pokusím vysvětlit jaké změny nás
čekají.
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

Likvidace odpadů v obci
Několik čísel Vřeskováka bylo věnováno likvidaci odpadů v naší
obci. Jsem rád, když obyvatelé odpady třídí, ale v poslední době se
bohužel okolo kontejnerů na tříděný odpad vyskytuje hrozný
nepořádek. Vrcholem pak bylo naplnění kontejneru na sklo v úvodu
letošního roku. Spoustu lahví bylo naskládáno před kontejnerem. Na
ohradě je i doba, kdy jsou kontejnery vyváženy a tak máte možnost
počkat na vyvezení. Aby vůbec bylo možné kontejner vyprázdnit ,
musela odpadová firma dobu odklízet lahve a odebrat část
kontejneru. Vím , že nám kontejnery na tříděný odpad plní i občané
jiných obcí a nás bohužel likvidace stojí nemalé peníze. Z tohoto
důvodu přistupujeme k uzamčení prostoru s kontejnery u prodejny
ZKD ( každá domácnost obdrží klíč od ohrady při placení poplatku)
a k monitorování prostoru kamerovým systémem.
Likvidace komunálního odpadu, tedy popelnic , doznává zásadních
změn. Tyto změny si vyžádal nový zákon o odpadech, který se nedá
brát jako zvlášť povedený. Do konce roku jsme museli přijmout
vyhlášku, která určuje způsob výpočtu částky za likvidaci
komunálního odpadu. Skutečně není to náš výmysl a jde to i proti
třídění odpadu, ale bohužel zákon jsme nevymysleli my a pouze
musíme postupovat v souladu s tímto zákonem. Poplatek za likvidaci
komunálního odpadu tak spadá mezi místní poplatky a je tedy
vymahatelný. Jedinou výhodou zákona je jen to , že zaplatí všichni
občané. Tedy i ti, kteří do této doby popelnici neměli a tvrdili, že
všechen odpad vytřídí ( tady bych si dovolil tomuto tvrzení nevěřit ).
Ale ona i likvidace tříděného odpadu stojí peníze , rovněž tak
likvidace nebezpečných odpadů. Každý rok naplníme několik
kontejnerů. V metodických pokynech k zákonu byla i myšlenka, že
likvidace odpadů nebude pro obce prodělečná. Musíme si uvědomit ,
že všichni produkujeme nejen odpad komunální , ale i odpad tříděný ,
nebezpečný a velkoobjemový. Likvidace těchto odpadů pak stojí
obec nemalé peníze. Jen pro informaci – v minulém roce vybrané
peníze za popelnice pokryly polovinu částky za likvidaci odpadů a
obec doplácela z rozpočtu obce více než 200.000,- Kč.

Měli jsme možnost zvolit pouze 2 varianty výpočtu – poplatek na
osobu až 1500,- Kč a nebo stanovit částku za 1 litr odpadu ( tady se
vychází z kapacity sběrných nádob ) a množství v litrech na osobu.
Zvolili jsme druhý způsob , který se nejvíce přibližoval zaběhnutému
systému. Stanovili jsme 60 litrů na osobu za měsíc a 1 Kč za 1 litr.
V praxi to znamená, že každý občan zaplatí 720,- Kč za rok. Nadále
budou popelnice označeny nálepkami podle četnosti vývozů. Prosíme
tedy stále aby jste třídili odpad a zvolili četnost vývozů tak jak vám
to dosud vyhovovalo. Pokud částka za počet osob v domácnosti
nepokryje nákupní náklady příslušné nálepky , občan zaplatí plnou
cenu této nálepky. Příklad : 2 osoby v domácnosti – poplatek 1440,Kč, množství odpadu dle vyhlášky 120 litrů za měsíc. Stačil by tedy
měsíční vývoz. Pokud tato rodina zvolí vývoz každý týden – doplatí
do plné nákupní ceny příslušné známky.
Letošní rok je tedy zkušební a uvidíme po vyhodnocení v závěru roku
jak se systém osvědčil. Možná dojde ke změně zákona a opět budeme
muset na tyto změny reagovat.
V závěru bych vás chtěl poprosit, ať skutečně třídíte, protože poměr
tříděného odpadu a odpadu končícího na skládkách se má během 3 let
otočit. Obec, která nebude plnit tyto poměry, pak bude platit vysoké
částky za skládkovné. To znamená zase zvýšení poplatku za likvidaci
odpadu.
Výběr poplatků za popelnice a psy se bude vybírat na OÚ ve
středu 9.2.2022.
Jan Krotký

Tříkrálová sbírka
I v letošním roce v obci probíhala tříkrálová sbírka. Ve Vřeskovicích
bylo vybráno rekordních 13 892,-Kč. Koledníkům a všem co přispěli,
patří velké poděkování.

Vřeskovická šlápota
Na Nový rok již tradičně vyrazila početná skupina občanů na
novoroční šlápotu. Trasa tentokrát vedla přes Vlčí jámu, Stříbrnici a
Hůrku na lom, kde čekal na účastníky oheň a teplé občerstvení.

Novoroční turnaj ve stolním tenisu
V sobotu 8.1.2022 pořádala kulturní komise při OÚ tradiční turnaj ve
stolním tenisu. Turnaj proběhl s hojnou účastí. Zastoupeny byly
kategorie mužů, žen a dětí. Turnaje se zúčastnilo 14 mužů, 5 dětí a 4
ženy. Všem soutěžícím i divákům děkujeme za účast.

Dětský maškarní karneval
Z důvodu epidemické situace jsme se rozhodli letošní dětský
maškarní karneval pojmout jinak, než jsme byli doposud zvyklí.
Myšlenka je taková, že by mohl proběhnout podle počasí některou
únorovou sobotu na ledě na koupališti nebo na sněhu. Konkrétní
datum bude upřesněn. Pokud nám nebude v únoru dopřán sníh ani
led, karneval uspořádáme venku první březnovou sobotu s jiným
programem. Maminky mohou začít pomalu chystat masky pro své
ratolesti. Dětská tombola i občerstvení bude zajištěno. Srdečně
zveme všechny děti i dospělé.

Plánované kulturní a sportovní akce do srpna 2022
2.4.2022 – Ukliďme Česko – úklid obce a okolí
7.5.2022 – Oslava svátku Dne Matek
4.6.2022 – Oslava svátku Dne dětí
25.6.2022 – Pouťový turnaj ve fotbale
26.6.2022 – Vřeskovická pouť
23.7.2022 – Turnaj ve volejbale
27.8.2022– Setkání rodáku a oslava 670 let založení obce Vřeskovice
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