obce Hladké Životice
číslo 2.
prosinec 2021
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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
S politováním konstatuji, že jsme se letos opět nepotkali na naší
oblíbené akci „rozsvěcování obecního stromečku“ . Je to smutné ,
ale jak se říká : do třetice všeho dobrého i zlého , příští rok to už
musí vyjít. Po obci jsme pro Vás rozsvítili „ uliční stromečky “ .Tak
aspoň u nich se na chvíli zastavte a zameditujte. Já si vždycky říkám,
že toho zlého už stačilo , takže už bude jenom líp. Uvědomuji si však,
že příští rok bude pro mnohé z nás rokem složitým. Jsme nejenom
uprostřed krize pandemické, ale také krize ekonomické a
energetické. Poplatky se na nás valí ze všech stran, ale opět se to
musí zvládnout. Také v obecní pokladně bude po novém roce pěkný
vítr . Ve škole a školce nám naskočí vysoké doplatky a nové zálohy
na energie – bohužel.Také to je dopad na změnu dodavatele energií
v minulosti.Naštěstí už je vše přeregistrováno a vzhledem k zateplení
a topení novými plynovými kotli v budově základní školy snad ten
rozdíl nebude tak velký.
Zastupitelstvo obce na svém prosincovém zasedání rozhodlo, že
poplatky za odvoz komunálu nebudeme zvyšovat. Zůstává stejná
částka a to 500,-Kč / osobu. Nedovedu si to nijak vysvětlit , nebo
spíše si nechci připustit, že se řadíme mezi obce, které jsou nejhorší
ve třídění odpadů . Prostě nejhorší, ze širokého okolí. Provedli jsme
si analýzu a příčina je jednoznačná. V žádné z okolních obcí
nenajdete takový luxus jako u nás a to jsou 240l popelnice. Odvážejí
se poloprázdné a ty, co jsou plné ? Však si je sami před svými domy
prohlédněte. Dáváte tam prostě všechno a to je ten důvod, že už od
měsíce října překračujeme limit na sníženou sazbu za odvoz.
Podrobnosti o svozovém systému naleznete na dalších stránkách ,
kde jsou limity přesně uvedeny. Už teď bychom nepokryli náklady za
odvoz ani kdybychom vybírali 1000,-Kč/na osobu. Musíme proto
provést razantní opatření a to tak, že v lednu 2022 vyměníme
všechny popelnice 240 l za 120 l. Musíme více třídit a klidně
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přidáme, dle Vašich požadavků, i další kontejnerová stanoviště.
Paradoxně , čím více třídíme, tím dostáváme větší finanční odměny
od společnosti Eko – Kom . Takto to bude probíhat celý příští rok a
pokud se nic nezmění, tak od 1.ledna 2023 budeme první obcí
v širokém okolí , která přejde na systém „ Door to door „ tj. třídění
odpadů přímo u vlastního domu. Každý RD dostane tři 120 l nádoby
( komunál, plast,papír ) a odpadne tak z větší části chůze ke
kontejnerům.Zruší se ta ohavná kontejnerová stání a tím pádem i
nepořádek kolem nich. Věřím pak tomu, že každý z Vás na plastovou
nádobu šlápne, než ji strčí do popelnice a jistě se nebude snažit
dovnitř narvat velkou papírovou krabici, aniž by ji před tím nenatrhal
na menší díly. Současně s odstraněním kontejnerových stanovišť
však musíme vybudovat sběrný dvůr , kde budete moci odkládat
nepotřebné věci . To vše můžeme začít projektovat až ve fázi, kdy
zastupitelstvo schválí nový Územní plán naší obce. Plánujeme to na
březen 2022 a jsem si vědoma toho, že na toto datum čeká hodně
z Vás, abyste třeba mohli nabídnout k prodeji nově vzniklá stavební
místa , nebo zažádat o stavební povolení na stavbu svých rodinných
domků .
Příští rok je také rokem komunálních voleb. Zastupitelstvo obce
v současném složení bude předávat své pozice novým zastupitelům
a já doufám, že to bude tým aktivních a pracovitých lidí, kteří naši
obec budou tlačit neustále dopředu. Ale abyste si nemysleli, že my
už jenom zahálíme
. Právě naopak. Teď v prosinci ještě podávám
3 žádosti na dotace a věřím, že akce : „Rekonstrukce budovy ve
dvoře OÚ“, „ Víceúčelové hřiště , běžeckou dráhu a doskočiště pro
žáky ZŠ“ a „ Obnovu míst aktivního a pasivního odpočinku v naší obci
(park,Oderská zahrádka atd..)“ ještě stihneme i vybudovat.
Dokončíme a otevřeme taky pro veřejnost multifunkční hřiště na
Kujavské ulici a pevně věřím, že se mi podaří dohodnout s majiteli
bytovky na Hlavní ulici a vybudujeme naproti mlýnu pěkné
parkoviště. Bohužel, co se týče stavby chodníků, tam nejsem tak
optimistická. I když jsme před třemi léty plánovanou trasu nových
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chodníků se všemi dotčenými vlastníky probrali a ti po malých
připomínkách s ní souhlasili, teď, když potřebuji jejich definitivní
souhlasy a podpisy tak mnozí couvli a nesouhlasí. Nic s tím
neudělám a nutit je změnit názor nebudu. Takže se nebude stavět
chodník od Kukačky k základní škole, nemůžeme vybudovat
autobusový záliv u výrobny a co mně mrzí nejvíce, tak nemůžeme
realizovat ani stavbu autobusového zálivu naproti mlýnu, kde je
výstup a nástup do autobusů situován přímo do křižovatky.
Potřebovali jsme zastávku posunout o pár metrů směrem ke kostelu,
ale bohužel, nezískala jsem souhlasy majitelů bytového domu. Ještě
je možnost zastávku posunout až před úřad ( tam jsou pozemky
obecní), ale to se mi zdá dost nepraktické. Takže projekty jsou
hotové a jsou nám k ničemu. Někdy Vám občané fakt nerozumím.
Takže je rozhodnuto: nebudeme na těchto etapách projektu dále
pracovat. Oproti tomu bude možné postavit chodník od satelitu po
malé nádraží. Do majetku obce získáme nutné pozemky od
Moravskoslezského kraje,vše je již v jednání.
Do října 2022 musejí být hotové rekonstrukce všech našich lávek
přes Husí potok.
Dalším důležitým tématem je výstavba obecních bytů. Dokážeme na
ně získat dotace, v obci je několik vhodných nemovitostí. Navrhnu to
našim zastupitelům k zamyšlení na nejbližším zasedání. Bylo by
vhodné zajistit byty jak pro mladé rodiny, tak pro starší občany se
sníženou mobilitou. Když se obec o své občany nepostará, tak kdo ?
Ale i přes různá omezení kvůli covidu jsme toho stihli hodně
dokončit. Povedla se nám krásná rekonstrukce vnitřních prostor
mateřské školy, školní kuchyně a jídelny. Máme novou přístupovou
cestu z žulových kostek ke hřbitovu. Vybavili jsme Životický park
dráhou na kuličky a petaque ,ping-pongovým stolem a novým
jevištěm. Celé léto se v parku promítalo a byl v provozu bufet.
Zakoupili jsme nový traktor a drtičku na větve a připravili jsme
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projekty, na které teď žádáme dotace. Takže, podtrženo a sečteno :
tento rok byl co se týče investic úspěšný.
Přeji Vám všem do dalšího roku hlavně pevné zdraví a také
trpělivost se všemi omezeními, která nás ještě čekají. Během svátků
vánočních pak odpočinek, klid a pohodu. I když bychom to letos
neměli s návštěvami přehánět , tak nemůžeme zapomenout popřát
zdraví a štěstí v Novém roce svým blízkým a sousedům. A až se
vypravíte během svátků na náš pěkný hřbitov zavzpomínat na své
zesnulé , rozhlédněte se kolem. Většina hrobů je hezky opravená a s
krásnou vánoční výzdobu. Děkuji Vám všem za to.I to je naše vizitka ,
že máme v sobě pokoru a úctu k životu.
Naši školáci mají pro Vás velké překvapení. Na Štědrý den kolem 16
hodiny vyjděte před své domy a dobře naslouchejte. A já věřím, že
zázraky se dějí hlavně o Vánocích a že mnozí z Vás si ještě záporná
stanoviska rozmyslí, přijdou za mnou a společně ty chodníky
doděláme. To je i jedno z mých vánočních přání. A jaké jsou ta Vaše
??? Přeju Vám z celého srdce, ať se Vám splní .
Krásné Vánoce, Vaše starostka

Veselé Vánoce a šťastný
Nový rok Vám všem přejí
zaměstnanci obecního úřadu
Hladké Životice
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Pošta partner Hladké Životice
OZNÁMENÍ
Pošta bude z důvodu nemoci pracovnice
mezi vánočními svátky uzavřena.
Veškeré zásilky po dobu uzavření naší
pošty v Hladkých Životicích, budou
připraveny k vyzvednutí na poště ve
Fulneku.

Provoz obecního úřadu, pošty a
knihovny bude opět obnoven od
3. ledna 2022 v obvyklých
hodinách.
Děkujeme za pochopení
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Zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. v praxi
Všichni ti, kteří se v oblasti odpadového hospodářství
pohybují, věděli, že se nová legislativa připravuje, ale do konce
minulého roku jsme čekali, zda a v jaké formě bude schválena.
Nakonec byl parlamentem ČR nový Zákon o odpadech č. 541/2020
Sb. schválen a podepsán prezidentem s účinností od 1.1.2021.
Samozřejmě se najednou vyskytlo spoustu nejasností a to nemluvím
o tom, že nebyly k dispozici prováděcí vyhlášky, které byly vydány až
v červenci letošního roku. Do té doby se postupovalo hlavně podle
metodik ministerstva životního prostředí.
Dopad legislativy pocítí všechny články pomyslného řetězce
– obce, podnikatelé, svozové firmy a skládkaři. Pro společnost OZO
je tohle téma o to zásadnější, že plníme zároveň roli svozové firmy i
skládkaře.
Česká republika novou odpadovou legislativu potřebuje,
v tom se shodnou všichni experti. Nicméně názory odborníků,
kolegů a partnerů se sjednocují v tom, že koncepce nového zákona
není úplně domyšlená. Vyvíjí se velký tlak na třídění druhotných
surovin, stále častěji slýcháváme pojmy jako cirkulární ekonomika,
předcházení vzniku odpadu apod. Všechny tyto pojmy jsou zásadní a
v zákoně by měli být dotaženy do úplného konce. Bohužel tomu tak
nebylo, chybí hlavně zajištění odbytu druhotných surovin. Pokud
chceme odpad využívat materiálově a energeticky, musí k tomu být
uzpůsobeny i okolní podmínky. A ty u nás, bohužel, zatím nejsou.
Čtyři spalovny komunálního odpadu jsou opravdu málo, zákaz
skládkování tudíž nepřipadá v úvahu. Jedinou cestou, která má
v této situaci smysl je spojit odvětví odpadového hospodářství a
energetiky. Výroba tuhého alternativního paliva jako náhražky uhlí
už v naší společnosti funguje a určitě to bude hlavním strategickým
cílem pro budoucí koncepci a vizi společnosti OZO.
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Co se mění
U obcí je nastaven systém – limit, který vychází z počtu obyvatel
v dané obci a množství SKO a objemného odpadu vyprodukovaného
každým obyvatelem. Pro letošní rok je tento limit 200 kg na hlavu,
příští rok to bude 190 kg a tato hodnota se bude dále zpřísňovat až
do roku 2029 dle následující tabulky:
Poplatkové období v roce
Dílčí základ
poplatku za
ukládání
využitelných
odpadů
zbytkových
odpadů

2030
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 a
dále
800

900 1000 1250 1500 1600 1700 1800 1850 1850

500

500

500

500

500

600

600

700

700

Množství vyprodukovaného SKO a objemného odpadu do
tohoto limitu se účtuje za nižší sazbu poplatku, naopak tuny SKO a
objemného odpadu nad tento limit jdou automaticky za vyšší sazbu
poplatku. Při současném systému odpadového hospodářství v
obcích to neznamená ekonomicky až tak markantní rozdíl, ten
nastane až v roce 2030, kdy se zruší nižší sazba poplatku a každá
tuna uloženého odpadu na skládku bude za 1850 Kč oproti
stávajícím 500 Kč.
Dalším významným cílem pro obce je zajištění určitého poměru
mezi produkcí SKO a objemného odpadu oproti všem ostatním
komoditám odpadů. Od roku 2025 musí obce zajistit aby ze 100%
všech vyprodukovaných komunálních odpadů tvořily 60% vytříděné
suroviny (vše kromě SKO a objemného).

Tímto krokem začínáme pociťovat vzrůstající tendenci o zájem
komodity BIO. Biologicky rozložitelný odpad je komoditou, která

~8~

800

může největší měrou přispět ke splnění těchto cílů. Bohužel zde
narážíme na jiný problém – kapacity kompostáren.
Obec bude muset na novou legislativu reagovat také novou
vyhláškou na výběr poplatku za odpady od svých občanů. V naší
svozové oblasti převládají 2 typy výběru poplatku:
1. Poplatek na hlavu
➢ Každý trvale přihlášený občan v obci platí jednotnou
sazbu za systém odpadového hospodářství v obci
(maximální sazba je 1 200,-)
2. Poplatek za kapacitu soustřeďovacího prostředku – „za
popelnici“
➢ Obec stanoví výši sazby za 1 litr (maximálně 1,-/litr)
➢ Tato sazba se aplikuje na kapacitu nádoby na SKO a
přepočítá se dle četnosti svozu
➢ Nádoba je vztažena k nemovitosti v obci
Na občany se tudíž bude z obcí vyvíjet tlak na třídění
separovaných komodit odpadů a snižování produkce SKO. Obce
budou muset snižovat objemy klasických popelnic na směsný
komunální odpad u rodinných domů a zároveň budou muset svým
občanům nabídnout větší „komfort“ pro třídění. Dosáhnout toho
můžou rozšiřováním stávajících stanovišť na separovaný odpad,
navýšením četnosti svozu jednotlivých kontejnerů nebo popřípadě
mohou zavést tzv. door to door systém – třídění u rodinných domů.
U nás jako svozové firmy a zároveň skládkařů roste tlak na
stoprocentní evidenci odpadů u jednotlivých zákazníků. Musíme
hlídat kdy a která obec překročí stanovený limit. Situace je o to
složitější v případě, kdy obec využívá několik „koncovek“ pro
odkládání odpadu. Taktéž evidence o občanech, kteří navštíví naše
sběrné dvory a odevzdají zde jakýkoli odpad musí být přenášena
jednotlivým obcím v rámci ročního hlášení. Stejně tak mnoho dalších
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informací, tabulek a hlášení, které budeme společně s obcemi
vyplňovat každoročně od roku 2024.
Jako skládkaři jsme povinni kvartálně odvádět výměr
poplatku na státní fond životního prostředí. Touto povinností
neseme „na zádech“ velkou zodpovědnost, protože v případě
nesprávně odvedeného poplatku na státní fond životního prostředí
to budeme právě my, kteří dostaneme případnou sankci. Je tedy
potřeba průběžně spolupracovat se všemi „zúčastněnými“ články
řetězce a být v této oblasti stoprocentní.
Pokud bych měl shrnout v krátkosti vše výše uvedené - dle
mého názoru zde byl jeden zásadní problém. Zákon byl schválen
horkou jehlou a nebyl k dispozici žádný kompetentní subjekt, který
by pomohl zapracovat legislativu do praxe. Vedení naší společnosti
strávilo spoustu času nad tím, jak k této problematice formálně
správně přistoupit, ale i přes tyto problémy se vše zdárně povedlo.
Letošní rok je řekněme takovým přechodným legislativním milníkem
v oblasti odpadového hospodářství v ČR.
Za společnost OZO Ostrava Ing. Boháč
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Sportovní spolek Poodří
Členové Sportovního spolku Poodří přejí všem svým příznivcům
krásné vánoční svátky a hodně zdraví, štěstí a pohody do nového
roku.
A nezapomeňte,že sportovat se dá v každém věku i v každém počasí
.

Za Sportovní spolek Poodří
Dalibor Ravčuk
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Základní škola Hladké Životice

KRÁSNÉ VÁNOCE...
To nejsou jen dárečky a překvapení, ale
především láska,
porozumění a štěstí. Přejeme Vám, ať je po Vašem
boku vždy
někdo, s kým se můžete o to všechno podělit…

Krásné, pohodové, klidné svátky,
požehnaný rok
2022 a hlavně zdraví. To Vám přejeme
strašně moc……

Kolektiv dětí, žáků a zaměstnanců
ZŠ a MŠ Hladké Životice
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SDH Hladké Životice
KRÁSNÝ NOVÝ ROK!
Soukolí osudu rychle se točí, hodiny odbíjí…
Jak ten čas frčí!
Važme si proto každičké vteřiny,
jako by příští rok pro nás byl jediný…
Proto se radujme z každičké drobnosti,
za hlavu hoďme veškeré starosti!
Ať je ten příští rok plný dobrých zvěstí,
přejeme si navzájem lásku, zdraví, štěstí!

Všechno nejlepší do nového roku přeje SDH Hladké Životice
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INZERCE
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Hladké Životice.
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