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Starostův sloupek...
další rok je již téměř za námi
a my máme možnost
ohlédnout se za sebe a
tento rok zhodnotit. Pro
každého byl ten rok jiný, pro
jednoho úspěšný a radostný,
pro jiného smutný. Pro
většinu z nás to byl ale rok
průměrný, obyčejný, jako ty předchozí.
Ve zkratce, co se týče investičních akcí v naší
obci: v říjnu byl na obecní úřad pořízen menší
traktor s vybavením (fekální vůz). Nyní mají
všichni občané možnost, nechat si vyvézt své
jímky, septiky. Nahlásit svůj vývoz můžete
osobně na obecním úřadě v úředních
hodinách.
Dále chci navázat na příjemnou atmosféru při
rozsvěcení vánočního stromu v naší obci, které
se konalo v pátek 29. listopadu a dle svého
opravdového přesvědčení Vám předat
následující vánoční přání: Těm nejmenším chci
popřát hodně dárků a úsměvů nejen na jejich
tvářích, ale také na tvářích jejich rodičů.

Vždyť Vánoce jsou nejkrásnější svátky především
pro naše nejmladší. Není nic hezčího, než
upřímně se radující dítě s nádherně zářícíma
očima před osvětleným stromečkem plným
krásně zabalených dárků.
Všem Vám dospělým přeji klid a dostatek
rodinné pohody, neboť jsme to právě my, na
kom vytvoření krásné vánoční atmosféry závisí
nejvíce. Darujme si lásku, pochopení a
vzájemnou úctu.
A až se letošní pohár naplní až po okraj všemi
letošními dny a my budeme vzpomínat na
prožité chvíle současného roku, na úspěchy, ale
také na prohry, které nás potkaly, nenechme se
drobnými neúspěchy odradit a posilme se
úspěchy a přivítejme Nový rok třeba právě s
tímto pohárem, pro nové kapky dnů roku 2020.
Chtěl bych Vám všem popřát šťastné prožití
vánočních svátků v kruhu svých nejmilejších a
přátel. Do Nového roku Vám přeji, aby se Váš
pohár naplňoval šťastnými a úspěšnými kapkami
dnů a splněných přání.
Přemysl Kotek
STAROSTA OBCE

Vcházíme do adventu, rozsvítili jsme vánoční strom
Stejně tak jako vloni, a předloni a ....no prostě již nějaké roky se na prahu adventního období
scházíme a potkáváme, abychom se zvolna naladili na vánoční čas.
Přítomní si mohli prohlédnout a zakoupit výrobky spoluobčanů i spoustu krásných suvenýrů, svíček a
vánočního zboží. Náves byla provoněna výborným svařáčkem pro dospělé a čajem nejen pro děti.
Počasí nám přálo, nálada byla sváteční a účast byla obrovská. Děkujeme za to, že jste přišli v tak
hojném počtu a děkujeme také těm, kteří se ve volném čase aktivně podíleli svou prací.
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Odvoz a likvidace odpadních vod
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neboli Český Podací Ověřovací Informační
Národní Terminál.

Již několik měsíců je možné si na obecním úřadě
objednat vývoz a likvidaci odpadních vod z
domovních jímek a septiků.
Odpadní vody jsou likvidovány na ČOV ve Štětí.
Pro občany je poskytován vývoz 8 m3 cisterny za
1 500,-Kč
Při vývozu menším jak 4m3 bude z důvodů
manipulačních účtována částka 750,-Kč

Od roku 2018 je v naší obci zavedeno kontaktní
místo veřejné správy služba Czech POINT.
Tato služba poskytuje občanům tyto služby:
! Výpisy z bodového hodnocení řidiče

Tato služba umožňuje občanům zjistit
KMVS stav trestných bodů.
Výpis je poskytován z Centrálního
registrů řidičů vedeného MD ČR.
! Výpis z rejstříku trestů
Žadatel o výpis z Rejstříku trestu musí
mít platný doklad totožnosti a mít
přidělené rodné číslo.
! Výpis z katastru nemovitostí
O výpis z Katastru nemovitostí ČR
může požádat anonymní žadatel.
Výpis lze požadovat na základě listu
vlastnictví nebo podle seznamu nem.
!Výpis z Živnostenského rejstříku
O výpis ze Živnostenského rejstříku
může požádat anonymní žadatel.
Výpis lze požadovat pouze na
základě znalosti indentifikačního čísla.
!Datové schránky
KMVS je prostředníkem mezi
občanem a informačním systémem
datových schránek. Na kontaktním
místě lze zajistit zřízení datové
schránky na žádost, zneplatnit
přístupové údaje či znepřístupnit
datovou schránku.

Poslední vývoz v tomto
roce lze objednat do
16.12.2019.
Vývoz můžete nahlásit v
úředních hodinách na
obecním úřadě.

Legalizace a vidimace
Obecní úřad v Žabovřeskách nad Ohří je
pověřen prováděním ověřování podpisu
/legalizace/ a ověřováním listin
/vidimace/.
Cena za ověřování je 30,- Kč za podpis nebo
stránku.
K ověření pravosti podpisu je potřeba:
- listina, na níž má být podpis ověřen
- průkaz totožnosti osoby, jejíž podpis bude
ověřen.
Ověření se provádí v kanceláři obecního
úřadu. K ověření se dostaví osoba, jejíž
podpis má být ověřen, osobně. Ze
zdravotních nebo jiných závažných
důvodů je možno požádat pověřenou
pracovnici o ověření na jiném místě, např.
v domácnosti /pouze v katastrálním území
obce/.
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Přechod na digitální vysílání DVB-T2
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Zprávy z činnosti obecního úřadu
Pozvánka na
jednání ZO
17.12.2019:

Srdečně Vás zveme na jednání
zastupitelstva obce, které se bude
konat 17. prosince od 19 hodin v
domku u Marty. Program na
webových stránkách obce a na ÚD.

Poplatek za psa
Upozorňujeme občany na povinnost zaplacení místních
poplatků za psy podle obecně závazné vyhlášky 1/2007 na rok 2020.
Ceník poplatků zůstává nadále stejný.
Za prvního psa - 50 Kč
Za druhého a každého dalšího psa - 75 Kč
Senioři jsou od poplatků osvobozeni.

Dovolená v době vánočních svátků na OÚ

od 19. prosince 2019

do 2. ledna 2020

bude obecní úřad z důvodu dovolené a
vánočních svátků uzavřen.
Evidence obyvatel, Czechpoint, ověřování listin a podpisů bude možné
naposledy 19. prosince 2019. V termínu od 19. 12. 2019 do 2. 1. 2020 nebudou
tyto služby poskytovány z důvodu čerpání dovolené.

Děkujeme za pochopení a přejeme Vám krásné prožití vánočních
svátků.
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značky každého
Simson v Čz nás
Novela zákona Největší
o voděsetkání
se dotkne
Na začátku roku vešla v účinnost novela, která zpřesňuje vodní zákon. Mimo jiné z ní vyplývá, že doklad o vyvezení
žumpy budeme muset doložit až od roku 2021, ale od 1. ledna 2019 je nutné pravidelně vyvážet žumpu a doklady
schovávat pro případnou kontrolu.
Odvoz odpadních vod budeme muset dokládat
Ne všichni lidé jsou uvědomělí a již si vybudovali u svých nemovitostí v
obci domovní čistírny odpadních vod. Samotná obec nemá zatím
vybudovanou splaškovou kanalizaci zakončenou centrální ČOV. V
minulosti byla sice v obci vybudovaná částečná kanalizace, ale jen
na povrchovou vodu. Stále velká část lidí v obci tak vypouští své
odpadní vody do žump s načerno vybudovaným přepadem nebo
přes septiky do obecní kanalizace, popř. do trativodu vsakujícího do
podzemních vod na jejich pozemku. Novela zákona č. 113/2018 Sb.
upravující zákon č. 254/2001 Sb., mimo jiné zpřísňuje požadavky na
odvoz odpadní vody z bezodtokových jímek. Lidé budou muset
dokládat odvoz splašků ze žump do čistíren odpadních vod od roku
2021.
Lidé si pletou žumpu se septikem
Mezi žumpou a septikem jsou zásadní rozdíly, pro jejich údržbu platí rozdílná pravidla,a především platí rozdílná
pravidla pro nakládání s odpadními vodami. Máte doma žumpu, nebo septik? A splňujete zákonné povinnosti?
Pojďme si shrnout zásadní rozdíly mezi jímkou a septikem a zodpovědět nejčastější otázky na toto téma.
Jímka na odpadní vody (žumpa) je nepropustná nádrž (beton, plast), ve které jsou odpadní vody shromažďovány
a dále vyváženy. Jímka musí být vodotěsná, odpadní vody z ní nesmí prosakovat nebo samovolně vytékat.
Z tohoto vyplývá, že odběr pitné vody pro domácnosti v takovém případě musí přiměřeně odpovídat vyvezenému
množství odpadních vod z jímky. Novelou vodního zákona dochází k povinnosti uschovávat doklady o vývozu
odpadní vody z žumpy. Citace dle zákona o vodách
§ 38, odst. 6:
„Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování odvozem na
čistírnu odpadních vod a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí předložit doklady
o odvozu odpadních vod za období posledních dvou kalendářních let. Odvoz může provádět pouze provozovatel
čistírny odpadních vod nebo osoba oprávněná podle živnostenského zákona. Ten, kdo provede odvoz, je povinen
tomu, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce vydat doklad, ze kterého bude patrno jméno toho, kdo
akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, lokalizace jímky, množství odvezených odpadních vod, datum
odvozu, název osoby, která odpadní vodu odvezla, a název čistírny odpadních vod, na které budou odpadní
vody zneškodněny.“
Splaškové odpadní vody se v žumpě akumulují, po naplnění akumulačního prostoru musí být žumpa vyprázdněna
a její obsah zneškodněn. Jelikož žumpa není zařízením způsobilým snížit znečištění akumulovaných odpadních vod
(není čisticím zařízením), nelze z ní odpadní vody přímo vypouštět do vod povrchových či podzemních. K
vypouštění nečištěných odpadních vod není vodoprávní úřad oprávněn vydat povolení. Znamená to tedy od 1.
ledna 2019 pravidelně vyvážet žumpu a doklady schovávat pro případnou kontrolu.
Septik je nepropustná nádrž rozdělená na dvě nebo tři komory. Odpadní vody protékají jednotlivými komorami,
tím dochází k jejich částečnému čištění a usazování kalu.
Ze septiku mohou být vypouštěny odpadní vody těmito způsoby:
1) Do kanalizace pro veřejnou potřebu (obecní kanalizace), na jejímž konci se nachází volná výusť do vodního
toku.
2) Do povrchových vod - vodního toku, rybníku apod., ať už přímo nebo pomocí kanalizace neznámého vlastníka,
která se historicky v obci nachází.
3) Do podzemních vod - trativod, zasakovací systémy.
Vlastník septiku, ze kterého jsou odpadní vody vypouštěny do povrchových nebo podzemních vod, musí mít
platné povolení k vypouštění odpadních vod, vydané po roce 2002, obnovované nejméně 1x za 10 let.
Vypouštění ze septiku bez platného povolení se vlastník dopouští přestupku podle § 116 odst. 1b) nebo správního
deliktu podle § 125a odst. 1 písm. b).
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Jaké povinnosti má majitel domu, který není napojen na kanalizaci a používá žumpu?
Především likvidovat odpadní vody v souladu se zákonem.

Fotoreportáž - V. ročník setkání historických vozidel

Při naplnění žumpy musí vyvézt odpadní vody do čistírny odpadních vod, ve které jsou v souladu se zákonem
zlikvidovány, resp. vyčištěny. Na takový vývoz poté majitel eviduje doklad, který předkládá při případné kontrole.
U septiku musí majitel dbát především na plnění kvality vypouštěných odpadních vod do kanalizace předepsané
Kanalizačním řádem, a to tak, že septik jednou či dvakrát za rok alespoň ze 2/3 vyveze stejným způsobem jako
žumpu.
U septiku by navíc měl kontrolovat kvalitu odpadních vod i odběrem vzorku pro zjištění účinnosti čištění resp.
souladu sledovaných parametrů dle Kanalizačního řádu provozovatele kanalizace. Oba způsoby likvidace
odpadních vod spojuje potřeba udržovat tyto stavby v dobrém technickém stavu a především vodotěsné. Toto
bývá předmětem kontroly! Netěsnosti mohou způsobit problém v životním prostředí nebo i poškození sousedních
nemovitostí či domu majitele samotného.
Co hrozí, pokud majitel nesplní zákonné povinnosti?
Jestliže vlastník požadované doklady kontrolnímu úřadu nepředloží, lze to bez dalšího považovat za porušení
povinností stanovených vodním zákonem pro nakládání s odpadními vodami. Sankce i pokuty jsou voleny dle
závažnosti, ale mohou vystoupat do výše desítek tisíc korun.
Kdy provádí magistrát kontroly - namátkově nebo na základě udání?
Jedná se o kontroly na základě oznámení nebo při haváriích s dopadem na životní prostředí, ale nijak výjimečným
nejsou i namátkové kontroly dodržování platné legislativy.
Často se stává, že žumpa je přepadem napojena na dešťovou kanalizaci, do které tak odtékají splašky. Kontroluje
i toto magistrát? Provádí se kontroly nějak systematicky? Co hrozí majiteli, když se na to přijde? Jak se na to
vlastně může přijít, když je potrubí zakopané v zemi?
V tom případě majitel porušuje několik zákonů najednou. Především není žumpa vodotěsná, tj. porušení stavebního
zákona, vypouští odpadní vody v rozporu se Zákonem o vodách a také porušuje Zákon o vodovodech a
kanalizacích.
Mimo to, že dešťové vody končí obvykle ve vodním toku a toto vypouštění může způsobit havárii na životním
prostředí, se dále vystavuje majitel postihu a nákladům s uvedením dešťové kanalizace do legislativního souladu, tj.
může být na něm požadovaná úhrada za odběry vzorků, čištění a monitoring.
Systematicky toto kontroluje provozovatel kanalizace, který poté zasílá podnět na místně příslušný vodoprávní
úřad. Při vzniku havárie však situaci ihned řeší vodoprávní úřad a obvykle ukládá sankci.
Zjištění tohoto stavu je díky moderní technice snadné, a to zejména díky kamerovému systému, kterým jsou
prověřovány kanalizace. Je identifikováno napojení, které zde buď nemá být vůbec, nebo má sloužit pro odvod
srážkových (dešťových) vod a je zde patrné, že jím jsou odváděny splašky (toto je specifické a lze ve většině
případů poznat). Lze také odebrat vzorek vod k analýze, dále je možno trasovat vody fluorescenčním barvivem.

Všichni psi musejí mít do konce roku čip
Už jen měsíc mají chovatelé psů na to, aby si zajistili nově povinné očipování svých domácích mazlíčků. Od
1.ledna příštího roku musí mít dle novely veterinárního zákona (č. 302/2017 Sb.)všichni psi v Česku
elektronický mikročip.
Psa bez mikročipu veterinář nenaočkuje proti vzteklině,což je
povinné.
Štěňata budou dostávat čip při prvním očkování proti vzteklině
mezi třetím a šestým měsícem.
Starším psům se pod kůži vpíchne při pravidelném přeočkování.
Výjimku mají starší psi, kteří byli tetovaní před 3. červencem 2011.
Podle veterinářů je čipování rychlý úkon, který nemá negativní
dopad na zdraví zvířete. Veterinář mikročip sterilní jehlou vpíchne
pod kůži zvířete.
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Vánoční trhy PIRNA
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Termíny svozu komunálního odpadu na zimnní období
2020
6. ledna 2020
13. ledna 2020
20. ledna 2020
27. ledna 2020
3. února 2020
10. února 2020
17. února 2020
24. února 2020
2. března 2020
9. března 2020
16. března 2020
23: března 2020
30. března 2020

Lístky na popelnice na rok 2020 je možné
si zakoupit na obecním úřadě v průběhu
prosince 2019 a to v úřední hodiny.
Svozovým dnem pro komunální odpad je
každé pondělí v týdnu.
Svoz popelnic s
komunálním
odpadem probíhá
i o vánoční svátky
(23.12.2018 a
30.12.2018).

InfoKanál přímo ve Vašem telefonu
Nově byl InfoKanál zprovozněn i jako mobilní aplikace přímo ve Vašem mobilním
telefonu. Do svého chytrého telefonu s operačním systémem ANDROID jej můžete
stáhnout přímo z obchodu Google Play pod názvem „InfoKanál"
Pro ty, kteří vlastní iPhone a operační systém iOS mohou stahovat přímo z AppStore
pod názvem "InfoKanál"
(https://apps.apple.com/cz/app/infokan%C3%A1l/id1477455383)
Pro ty, kteří ještě nejsou na InfoKanálu zaregistrováni, mají možnost se zaregistrovat
prostřednictvím webových stránek obce, případně osobně na obecním úřadě.
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Vánoční recepty našich babiček
Vezmi 1/4 kg hladké mouky, dej do hrnku 1/8 l vlažné vody, trochu
osol, přidej asi 1 dkg másla, jedno vejce. Vše zadělej v nepříliš řídké
těsto, dobře vypracuj, aby se tvořily puchýřky. Pak udělej z těsta
bochánek, popraš jej moukou a na chvíli přikryj zahřátou nádobou a
nechej odležet. Prostři na stůl čistý ubrus, popraš moukou a dej na
něj těsto, které trochu rozválej válečkem a pak pomalu táhni. Když
těsto vytáhneš, trochu jej posyp strouhánkou, dej na něj nastrouhaná
jablka, posyp cukrem a skořicí, můžeš přidat i rozinky. Potom zvedni
cíp ubrusu a zvolna stáčej závin. Polož na vymaštěný plech, závin na
povrchu omasti máslem a zvolna peč.
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