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Malenovice

Decentrální kanalizace jako reálné řešení pro naši obec

slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
podzim je nezadržitelně tady, a to se vším, co k němu patří – úchvatně pestrobarevným listím
a vysokým nebem s rychlými mraky na jedné straně, ale i se sychravým počasím, s mlhami a prvními mrazíky na straně druhé. Podzim je zkrátka po všech stránkách poetické období.
Přesto si dovolím v tomto úvodníku zůstat nohama na zemi a pozornost zaměřit na záležitost
veskrze nepoetickou. Kanalizaci. Před třemi týdny, 8. září, proběhla v obecním domě schůze
věnovaná této problematice. V aktuálním čísle Mikroregionu přinášíme opětovné shrnutí možností a hlavních argumentů, z nichž jako skutečně reálné řešení vychází varianta decentrální
kanalizace. Na rozdíl od centrálního odkanalizování se totiž jeví jako možná nejen technicky,
ale je dostupnější i finančně a má také další praktické výhody. V každém případě relevantních
podkladů a informací se nám za poslední dva roky podařilo nasbírat dostatek – nyní je potřeba se
k nim postavit čelem a rozhodnout se, jak dál.
Nakonec i tak prozaická věc jako kanalizace totiž ve svém důsledku významně ovlivní, jak
moc poetický bude nejen podzim, ale celý život v obci…
Přeji vám krásný říjen… 
Pavel Kuběna, starosta

Informace obecního úřadu
• Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají v pátek 8. (od 14 do 22
hodin) a sobotu 9. 10. (od 8 do 14 hodin),
volební místnost je tradičně v sále Obecního
domu. V případě, že někomu Česká pošta nedoručí volební lístky do schránky, může si je
vyzvednout přímo na místě.
• Pro velký zájem o výlet seniorů na Lysou horu plánujeme další termín. O přesném
datu budeme včas informovat.
• Po roce fungování placeného parkoviště Na Konečné (od září loňského roku)
je možné konstatovat, že vstupní investice
se nejen vrátila, ale parkovací automat již
přináší do obecního rozpočtu nemalé příjmy.
Celkové pořizovací náklady byly přibližně
400 tisíc, přičemž příjmy za rok jsou vyčís-

leny na bezmála 700 tisíc. Takto získané
finance plánujeme dále investovat do problematiky parkování – jednak do navyšování
parkovacích kapacit, ale také do rozšíření
komfortu na stávajícím parkovišti o veřejné WC či stánek s občerstvením. Lze jistě
říci, že jde o dobrý příklad, kdy si turismus
na sebe sám vydělá, obec na něj nemusí doplácet, a naopak z něj může mít také užitek.
• V sobotu 20. listopadu se uskuteční
(jako alespoň částečná náhrada divadelního festivalu přesunutého na příští rok)
představení souboru Sokol na prknech.
Metylovičtí ochotníci tentokrát sehrají komedii současného britského dramatika Robina Howdona Dokonalá svatba.
Vstupenky je možné objednat na tel. čísle
773 982 228.

Nohejbalový turnaj

V neděli 22. srpna se na víceúčelovém hřišti
v Malenovicích konal nohejbalový turnaj. Tradiční, ale přesto s malou premiérou – poprvé
se totiž jednalo o turnaj dvojic. Pět párů si to
navzájem rozdalo každý s každým. Hrálo se
na dva vítězné sety do deseti bodů. K vidění
byla celkově pěkná a vyrovnaná utkání.
Úroveň letošního turnaje přišli pozvednout
pánové Roman z Řepišť a Láďa ze Pstruží
(na příjmení jsme se zapomněli zeptat…). Oba
se také po zásluze stali celkovými vítězi. Druhé
místo obsadil Patrik Fiedor, kterému střídavě
asistovali oba Ramíci. Třetí skončili Janové –
Bakota a Ramík. Čtvrté místo si rozdělilo družstvo SATO (Miroslav Sajdl a David Tomaj) spolu s družstvem Lukáš Novák a Dominik Ramík.
Po ukončení hry se všichni účastníci přesunuli k obecnímu domu, kde probíhal tzv. třetí
poločas. Ozdobou celého turnaje byla jak předvedená hra vítězů, tak nádherné dresy družstva SATO.
Sportovní komise

Reflexní samolepky pro větší bezpečnost
S příchodem podzimu začíná období, kdy se
dříve smráká a ráno je déle tma, což má zásadní vliv i na dopravní bezpečnost. Děti, maminky
s kočárky i další chodci se pak leckdy dostávají
do situace, kdy jsou pro řidiče takříkajíc „neviditelní“, nebo kdy si jich projíždějící auto všimne
až na poslední chvíli.
Díky projektu Sdružení místních samospráv
ČR a České kanceláře pojistitelů se nám podařilo získat dva zásobníky na reflexní samolepky, které jsme umístili na zastávce u Rajské boudy a u vchodu do Obecního domu.
Samolepky je možné nalepit na oblečení, batoh, kočárek a podobně.

Také v Malenovicích přišla 28. září více než stovka dobrovolníků
pomoci s úklidem při akci Poděkuj horám.

Ve středu 8. září proběhla v Obecním
domě veřejná schůze k možnostem kanalizace v Malenovicích. Nebývale velká účast
potvrdila jak zájem občanů, tak i zásadní
význam tohoto tématu pro celou obec. Popravdě řečeno není mnoho záležitostí, které
by podobně zásadním způsobem zasahovaly do našich životů, a přitom zůstávaly
tak dlouho bez systémového řešení. Snad
se už ale přece jen posouváme správným
směrem…
Zásadním způsobem přínosnou byla
především přítomnost starosty středočeské
obce Starkoč pana Jana Jiskry, který prezentoval vlastní několikaletou zkušenost
s provozováním decentrální kanalizace
a zároveň zodpověděl a vysvětlil celou řadu
praktických dotazů. Na otázky technického
charakteru pak odpovídali projektant Milan
Ježek a zástupce firmy AB Plast pan Jakub
Dryml.
Připomeňme nejdůležitější východiska:
V oblasti odkanalizování existují v zásadě dvě základní varianty. Jednak centrální
kanalizace, která veškeré odpadní vody ze
všech napojených nemovitostí svádí fyzicky
k likvidaci do jednoho místa (tedy potrubím
na jednu čistírnu), a za druhé kanalizace
decentrální, tvořená (pomyslnou) sítí jednotlivých domovních čistíren odpadních
vod (tyto ČOV tedy nejsou fyzicky napojeny
na společné potrubí).
Obecně vzato jsou obě varianty v naší
obci do určité míry realizovatelné. Z dosud provedených studií však v Malenovicích hned z několika důvodů vychází jako
reálnější varianta decentrální. Tady jsou ty
hlavní:
1. Za míň peněz víc „muziky“
Jakékoli systémové řešení odpadních
vod v obci s sebou vždy ponese značné
pořizovací i provozní náklady. Vytvoření

obecního systému monitorovaných individuálních domovních čistíren však ve srovnání
s centrální kanalizací vychází výrazně levněji – na polovinu, možná až na čtvrtinu celkových nákladů. Namísto 150–200 milionů
se bavíme řádově „jen“ o několika desítkách
milionů. Ani v jednom případě se neobejdeme bez dotací, ale je samozřejmě rozdíl,
z jak vysoké částky se hradí spoluúčast.
Na centrální kanalizaci by se obec musela
zadlužit na roky dopředu. Spoluúčast při
„decentrálu“ si můžeme dovolit mnohem
snáz.
Samotný provoz pak sice také něco stojí,
na druhou stranu nevznikají při něm žádné
náklady na stočné. Také výměna součástek
v jednotlivých ČOV se neprodraží tolik jako
např. výměna čerpadla v tlakové kanalizaci.
2. Řešení (téměř) pro každého
Decentralizované čištění umožňuje zapojit do systému i ty, kteří by si o centrální
kanalizaci mohli nechat jen zdát – v odlehlejších částech obce, dokonce i na rekreačních chatách užívaných k trvalému
bydlení. Zajímavá je také variabilita řešení
– od malých domovních čistíren pro jeden
dům po možnost společného řešení několika domů větší čistírnou.
Je fér dodat, že v některých specifických situacích se může stát, že toto řešení nebude u některé nemovitosti technicky
možné realizovat (např. při velké vzdálenosti od vodoteče a nemožnosti vybudovat
vsakovací objekt). Každá nemovitost se ale
bude posuzovat jednotlivě a projektant vždy
vyhodnotí nejlepší z variant.
3. Bez rozkopaných cest
Zatímco budování centrální kanalizace
je vždy provázeno nežádoucím poničením
místních komunikací, u „decentrálu“ tento
problém v žádném případě nehrozí. Silnice
v Malenovicích jsou vesměs ve velmi zacho-

valém stavu a bylo by škoda je „rozkopat“.
4. Na vlastní „triko“
Výhodou decentralizovaného řešení je
také skutečnost, že není nijak podmíněno
spoluprací s okolními obcemi či externími
provozovateli kanalizační sítě. Za správu,
provoz a udržitelnost systému je odpovědná
obec, za správné používání vlastní čistírny
pak jednotliví občané. U kanalizace centrální bychom nejpravděpodobněji museli společně s Městem Frýdlant nad Ostravicí vybudovat společnou stokovou síť přes Novou
Ves (po staré cestě) a odvádět pak splaškové vody na čistírnu společnosti SMVAK.
5. Příroda nám poděkuje
Stále přísnější legislativa nedovolí nikomu jen tak nad odpadními vodami mávnout
rukou. Decentrální odkanalizování je přitom moderní a účinné řešení, které splňuje
všechny zákonné i ekologické požadavky.
Proto je také dotačně podporováno Ministerstvem životního prostředí ČR (dotace až
80 %). Chceme-li čistější potoky i studny,
neměli bychom před problémem odpadních
vod zavírat oči. Přečištěná voda z „decentrálu“ navíc není odváděna pryč mimo katastr obce, ale zůstává zde u nás a může
být použita na zalévání či k jiným užitkovým
účelům.
Obec rozhodně nechce být jen jakýmsi „policajtem“, dohlížejícím na povinnosti občanů. Měla by účinně a reálně
pomoci najít pro ně řešení, jak si dát potřebné věci do pořádku. Nakonec z čistších potoků a spodních vod budeme mít
ve výsledku užitek všichni.
Abychom však na zmiňovaný dotační
titul dosáhli, je potřeba zapojit do projektu minimálně 30 % obyvatel. Pokud
máte zájem, vyplňte, prosím, přiložený
dotazník a odevzdejte jej na obecním
úřadu.

CVČ U Rosničky informuje
Milé děti, milí rodiče a přátelé Rosničky,
podzim je za dveřmi a s ním i rozjezd kurzů
a kroužků na Rosničce.
Jako první proběhl týden otevřených dveří,
kdy se zájemci mohli seznámit s lektory a kurzy. Volných míst je dostatek, kdo má zájem,
můžete se hlásit. Fotky z ukázkových hodin
jsou na FB Rosnička Malenovice.
V sobotu 25. 9. jsme v rámci Turistické
soboty podnikli první výlet na hrad Starý Jičín a na protilehlý Svinec. Děti hledaly poklad
(štramberské uši), kluci stavěli hrad z kůry,
dospělí si vychutnali kávu a všichni jsme se
pobavili při ukázce historického scénického šermu. Počasí vyšlo ukázkově, děti byly
úžasné, sešla se parádní parta a již se těšíme
na další výlet.
V říjnu plánujeme:
- Drakiáda a podzimní tvoření: sobota
9.10. od 15 hodin na louce za kostelem
- Podzimní burza oblečení, hraček
a sportovního oblečení: 11.–13.10., rezervační SMS pro zájemce od 27. 9. na tel. čísle
724 144 368
- Druhá Turistická sobota: 23. 10. a výšlap na Velký Javorník

- Podzimní prázdniny: středa 27. 10. –
zážitkový den v Ostravě: úniková hra EscapeGame a HopJump trampolínový park, pátek
29. 10. dle zájmu osvětová exkurze na Frýdeckou skládku a třídírnu odpadu
- Dýňování – dlabání dýní a tematické tvo-

ření 30. 10.
Veškeré informace naleznete na www.
urosnicky.eu a na FB Rosnička Malenovice.
Přeji všem barevný, slunečný i deštivý podzim a těším se na viděnou v Rosničce,

teta Blanka

