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Vážení spoluobčané,
máme zde opět konec roku a každý z nás se určitě ohlíží za událostmi celého roku.
Letošní rok byl hlavně o omezeních a nařízeních spojených s pandemii COVID-19.
Všichni jsme pocítili nastolené změny, a i když se nám nemusí všechna nařízení líbit,
jsou tady a je třeba se jimi řídit.
Jsem ráda, že v naší obci se pandemie drží v mezích a nerozšiřuje se tak moc jako je
tomu v jiných obcích. Tato nemoc tady je, a ještě nějakou dobu nejspíš bude. Naše obec
rozdala občanům roušky a dezinfekci. I nadále si můžete na obci dezinfekci i roušky
vyzvednout.
Již za několik dnů budeme slavit Štědrý den a následující vánoční a novoroční svátky.
Vánoční doba nám začala tradičním rozsvícením vánočního stromu. V letošním roce
jsme se museli obejít bez vánočního jarmarku a doprovodného programu. Na
stromečku nám svítí nové osvětlení, které jsme zakoupili díky nadaci ČEZ.
Každou adventní neděli se scházíme u adventního věnce a společně zapalujeme svíce.
Jsou to krásné okamžiky, kdy si uvědomíme, že Vánoce se blíží. Advent je doba určená
k zamyšlení a vzpomínkám. Ale Vánoce nejsou pouze nazdobený stromeček obložený
spoustou dárků a slavnostní večeře. Vánoční svátky a před nimi předcházející adventní
doba je čas kdybychom se měli v dnešní uspěchané době zastavit, zamyslet se a věnovat
čas svým blízkým a přátelům.
Jako každý rok, tak i letos půjdeme 24. prosince ve 14h společně na místní hřbitov
zapálit svíčky a zavzpomínat na své blízké, kteří nemohou být již s námi.
V letošním roce nemůžeme společně přivítat rok 2021 na náměstí obce, ale věřím, že i v
rodinném kruhu a s přáteli to bude příjemný vstup do Nového roku.
Dovolte mi, abych vám všem popřála jménem svým, jménem zastupitelstva a celého
kolektivu obce Mladecko co nejméně stresu, abyste si v této vánoční době našli více
času pro své blízké. Těm nejmenším bych chtěla popřát hodně dárků pod stromečkem.
Nám dospělým přeji klid, rodinnou pohody a hlavně pevné zdraví a dostatek životního
optimismu.

Krásné a poklidné Vánoce
Jana Švejdová
starostka

Pošta partner:
Pobočka Pošty Partner bude od 16. 12. 2020 opět otevřená.

Obecní úřad:
Po dobu nouzového stavu a dle nařízení vlády je stále omezen rozsah úředních hodin
na dva dny v týdnu v rozsahu 5hodin, a to v čase dostupném pro veřejnost.
Pondělí
8:00 – 12:00
Čtvrtek 10:00 – 15:00

Vánoční provoz:
Obecní úřad - 21. 12. 2020 – 3. 1. 2021 obecní úřad uzavřen.
Pošta Partner – beze změn
Obecní knihovna – výdej knih je možný jen po domluvě s knihovnici.
Prodejna potravin
24. 12. 2020 8:00 – 10:00
31. 12. 2020 8:00 – 10:00
25. 12. 2020 zavřeno
1. 1. 2021 zavřeno
26. 12. 2020 zavřeno
2. 1. 2021 7:00 – 10:30
Dle nařízení vlády může dojít ke změně otevírací doby.

Stavební úřad a matrika ÚM Litultovice:
Poslední úřední den v roce 2020 - pondělí 21. 12. 2020.
• 23. 12. 2020 a mezi svátky zavřeno pro čerpání dovolené.
• První úřední den v novém roce pondělí 4. 1. 2021.

Prodej kaprů:
Ve dne 22. 12. 2020 mezi 6:00 – 7:00 bude probíhat před prodejnou prodej
objednaných kaprů.

Svoz odpadu:
- Plasty, papír a drobný kov se bude svážet 6. 1. 2021 v dopoledních hodinách.
- Komunální odpad bude svážen TS Opava ve dnech 23. 12. 2020, 6. 1. 2021 a 13. 1.
2021.

Jízdní řád platný od 13. 12. 2020 do 11. 12. 2021:
Od 13. 12. 2020 jsou platné nové jízdní řády. Platné jízdní řády jsou zveřejněny na
webových stránkách obce, na informační tabuli u prodejny potravin a v kanceláři
obecního úřadu.

Mše svatá:
V pondělí 28. 12. 2020 ve 14h se koná vánoční mše svatá v mladecké kapli. Mše je
možné se zúčastnit pouze s pokrývkou nosu a úst.

Upozornění občanům:
Upozorňujeme občany, aby si hlídali svůj majetek. V naší obci a okolních vesnicích
došlo v minulých dnech k několika krádežím.

Gratulace:
Gratulujeme všem občanům, kteří v prosinci slaví narozeniny nebo jmeniny.

Balíkovna na Poště Partner:
Od 1. 12. 2020 je na naší pobočce Pošty Partner zřízena služba Balíkovna.
Balíkovna je nový standard obsluhy služeb na poštách. Na poštu přijďte s kódem pro
vyzvednutí, který vám zaslali v SMS nebo e-mailu.
Balíkovny jsou výdejní místa, kde si vyzvednete cenově nejdostupnější balík od České
pošty a je ideální pro zaslání vaší zásilky z e-shopu.
Informace pro občany k likvidaci odpadních vod od roku 2021:
Při likvidaci odpadních vod od roku 2021 dochází k výraznému zpřísnění
podmínek. Danou problematiku řeší tzv. vodní zákon, který ukládá všem
majitelům povinnost zajistit zneškodňování produkovaných odpadních vod v
souladu s podmínkami vydanými příslušným vodoprávním úřadem a platnou
legislativou.
Za standardní povolené zneškodňování odpadních vod je považováno
napojení nemovitosti prostřednictvím kanalizační přípojky do kanalizace pro
veřejnou potřebu, která může být splašková (splaškové odpadní vody) nebo
jednotná (splaškové odpadní vody a dešťové odpadní vody
Druhým způsobem, jak povoleným způsobem likvidovat odpadní vody, je
využít k tomu určeného vodního díla. V daném kontextu jde především o domovní
čistírny odpadních vod. Především v menších obcích a rozptýlené zástavbě je
dalším způsobem možné likvidace odpadních vod u jednotlivých nemovitostí
jejich akumulace v bezodtokových jímkách. Majitelé nemovitostí jsou v tomto
případě povinni zabezpečit zneškodnění těchto vod tak, aby nebyla ohrožena
kvalita povrchových a podzemních vod, to znamená, že jímka musí být vodotěsná.
Na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí navíc
musí vlastník nemovitosti doložit způsob zneškodnění těchto odpadních vod.
Nejhorším, ale bohužel stále poměrně rozšířeným, způsobem likvidace odpadních
vod je jejich přímé vypouštění do povrchových či podzemních vod. Jde o
jednoznačné porušení příslušného zákona. Riziku sankce se vystavují také lidé,
kteří likvidují odpadní vody tak, že vyvezou žumpu nebo septik na pole, zahradu,
do lesa, nebo dokonce přímo do vodního toku. Jde o přestupek, který může být
penalizován ze strany příslušného vodoprávního úřadu, nebo České inspekce
životního prostředí. Častým argumentem při sporných situacích bývá to, že si
majitelé objednali vývoz žumpy u některé z firem nabízejících tuto službu,

nicméně nemají jasný přehled o tom, kde odpadní vody končí. Řešení je
jednoduché. Vždy si tuto službu objednat u společnosti, která má k této činnosti
(vyvážení a nezávadná likvidace odpadních vod) oprávnění. Zároveň
doporučujeme, aby si lidé zároveň měli uchovávat tyto faktury nebo smlouvy. V
nich by mělo být uvedeno, v jakém množství a ve které čistírně odpadních vod
byly dané odpadní vody zlikvidovány. Lidé neuspějí ani v případě, že si vývoz
žumpy objednají pouze jednou za několik let a argumentují dostatečností tohoto
postupu, ačkoliv množství dodané vody do nemovitosti neodpovídá množství
vyvezené ze žumpy. Objem zlikvidovaných vod by měl odpovídat množství
dodané pitné vody do nemovitosti a toto lze jednoduše zkontrolovat
prostřednictvím údajů vodoměru vlastníka.
Kontroly dnes chodí hlavně na základě stížností, které úřady musí ze zákona šetřit,
a jsou velmi vytížené. Nic jim ale nebrání v namátkových nebo systematických
kontrolách. Mají právo vstoupit na pozemek, kde je žumpa umístěna.
PĚT NOVINEK PRO MAJITELE ŽUMP
Na splašky bude třeba papír
Majitelé domů mají už nyní povinnost uchovávat doklady o množství vyvezených
splašků ze žumpy, v přechodném období ale úřady neposuzují, zda množství
vyvezeného odpadu odpovídá spotřebě vody v domácnosti.
Pokuta za chybějící doklady
Pokud majitel doklady nepředloží nebo jich odveze jen málo, posoudí to od ledna
2021 úřad jako přestupek, za který může dát až 20 tisíc korun pokuty.
Až 100 tisíc za znečištění okolí
Pokud úředníci navíc prokážou, že ze žumpy unikají splašky do okolí, mohou
přidat další pokutu za znečišťování vod, a to až do výše 100 tisíc korun. Jedná se o
sazby pro fyzické osoby, touto částkou mohou majitele protékajících žump
pokutovat už nyní.
Doklad vydají jen specialisté
Majitel musí na žumpy objednat firmu, která má oprávnění pro tuto činnost. Na
dokladu, který dostane, musí být uveden objem vyvezeného odpadu i informace o
čistírně odpadních vod, kam ho odváží.
Obecní úřad Mladecko se začíná celou problematikou zabývat a mělo
několik jednání ohledně domovních čističek odpadních vod (DČOV). Protože jiné
východisko (způsob čištění odpadních vod) v naší obci s ohledem na její umístění
v ochranném pásmu vod II. stupně není. Bude nás to stát všechny hodně práce a
úsilí a tak nezbývá než požádat občany o součinnost a pomoc v této záležitosti, o
dalším vývoji Vás budeme nadále informovat.

Zpravodaj obce Mladecko vydává obecní úřad Mladecko v nákladu 80ks zdarma. Připravila: Jana Švejdová

Pro vánoční pohodu

Vánoční punč:
Voňavý, horký, na zahřátí. Uvařte si s námi vánoční punč s ovocem. Zahřeje vás nejen na duši!
Punč
 100 ml karibského rumu, 100 ml suchého červeného vína, 200 ml černého čaje,
100 g třtinového cukru, 200 ml pomerančové šťávy, šťáva z jednoho citronu.
Všechny ingredience dejte do hrnce a přiveďte skoro k varu. Jakmile začne tekutina probublávat, odstavte ji z
plotny. Míchejte, dokud se cukr nerozpustí. Pak nechte asi deset minut odležet – ovoce nasákne chutě punče a
ten mezitím tak akorát vychladne. Podávejte ještě horké.
Místo pomerančové šťávy punč dochuťte brusinkovým nebo ananasovým džusem.

