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Malenovice

Kanalizace – varianty jsou k dispozici,
před námi je zásadní rozhodování…
slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
léto je pomalu za námi, a ať už jste dovolenou strávili tentokrát v exotických zahraničních
destinacích, na některém z malebných míst České republiky nebo doma v Beskydech, doufám,
že jste si především odpočinuli, načerpali nové síly a alespoň na chvíli snad i zapomněli na každodenní strasti a problémy běžného života.
Před námi je podzim a nikdo z nás neví, jak moc do našich životů opět zasáhne epidemická
situace. Některé faktory přitom samozřejmě neovlivníme – počasí, nové virové mutace ani promyšlenost případných dalších opatření. Leckdy mi ale připadá, že mnohem horším způsobem
dopadá covid na naše životy nepřímo – tím, jak rozděluje beztak už tak dost rozklíženou společnost. Uvnitř rodin i mezi letitými přáteli najednou vznikají propasti, odpůrci a zastánci očkování se
navzájem obviňují, kdo z nich je větší „ovce“, spory dostávají často až absurdní nádech.
Nevíme přesně, co nás čeká, ale z předchozích vln jsme se už přece jen mohli trochu poučit.
Nepropadejme tedy přehnanému strachu a konspiracím, používejme kritický rozum a buďme
tolerantní a zodpovědní. Nenechme se virem (ani nikým jiným) rozeštvat.
Přeji vám krásné a pohodové babí léto…
 Pavel Kuběna, starosta

Informace obecního úřadu
• Obecní úřad zve všechny občany na veřejnou schůzi k tématu kanalizace v Malenovicích. Původně avizovaný termín byl
z organizačních důvodů změněn na středu
8. 9. od 18.00 v sále Obecního domu.
• 17. zasedání zastupitelstva obce se
uskuteční ve čtvrtek 23. září od 18.00 v sále
Obecního domu.

• Všechny malenovické seniory srdečně zveme na autobusový výlet na Lysou horu. V pátek 1. 10. v 8.30 bude
autobus přistaven na parkovišti u Obecního domu. Přihlásit se můžete telefonicky (558 677 877), mailem (obec@malenovice.eu) nebo osobně na obecním
úřadě.

V souvislosti s připravovanou veřejnou
schůzí ke kanalizaci, která proběhne ve středu 8. září od 18 hodin v sále Obecního domu,
vracíme se i prostřednictvím těchto řádků k tématu řešení odpadních vod v obci. Bude jistě
užitečné shrnout si dosavadní zjištění a z nich
vyplývající možnosti, které máme k dispozici.
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). Obě
základní možnosti pak lze dále přesněji členit
podle konkrétního zvoleného řešení a obě mají
také samozřejmě své výhody i nevýhody či
úskalí. Vezměme to postupně.
Možnost centrálního odkanalizování byla
v základním rozsahu odprezentována již na veřejné schůzi v lednu 2020. Ze studie tehdy vyplynulo, že významnou část obce je technicky
možné odkanalizovat gravitačně (spádově),
tzn. svést splašky potrubím do nejnižšího místa v obci, k hranici katastru Nové Vsi. Prvotní
studie počítala buď s napojením na tlakovou
kanalizační síť z Nové Vsi na čistírnu v Ostravici, nebo s výstavbou obecní čistírny v lokalitě
„Vrbky“. Vzhledem k nedostatečné kapacitě
ostravické čistírny byla studie následně doplněna (ve spolupráci s městem Frýdlant nad
Ostravicí) o možnost prodloužení kanalizační
sítě „po staré cestě“ přes Novou Ves na čistírnu
společnosti SMVAK pod Frýdlantem.
O variantě decentrálního čištění odpadních
vod jsme občany informovali poprvé v letošním březnovém Mikroregionu. V praxi se jedná
o systém jednotlivých domovních čistíren (vždy
pro jeden či několik domů), které nejsou navzájem propojeny potrubím, ale pomocí čidel

jsou dálkově monitorovány. Průběžně a podle
skutečné aktuální potřeby je tak zajišťována
jejich kontrola i údržba. Výsledkem je vlastně
jakási síť moderních domovních čistíren, o jejichž správu se stará obec. V průběhu července
a srpna zpracoval odborný projektant na základě šetření přímo v terénu i k této variantě studii,
která potvrdila proveditelnost tohoto řešení.
Kanalizace centrální má několik nezpochybnitelných výhod. V prvé řadě jsou splašky
odvedeny „pryč“ od domu. To je jednak „elegantnější“ řešení – problém z pohledu uživatele (alespoň zdánlivě) přestává existovat, ale
především je to výhodnější z hlediska zajištění
plynulosti provozu – zjednodušeně řečeno je
velká ČOV s pravidelným přísunem odpadních
vod méně náchylná k problémům, její provoz je
stabilnější. Běžný uživatel se v případě centrální kanalizace také zpravidla tolik netrápí tím, co
do kanalizace může či nemůže spláchnout. To
je sice sama o sobě výhoda dosti sporná, ale
v každém případě důsledky jednotlivé „neopatrnosti“ nejsou u centrální kanalizace tak fatální
jako v případě malé domácí čistírny. „Decentrál“ je v tomto ohledu uživatelsky náročnější,
vyžaduje odpovědnější přístup – ostatně ten,
kdo se již dnes zodpovědně stará o vlastní čističku, ví, že olej, savo, vlhčené ubrousky a další
umí nadělat pořádnou paseku. Tento „lidský
faktor“ je možná největší potenciální slabinou
decentrální kanalizace jako takové. Statistika je v tomto směru neúprosná – velká část
(někdy se uvádí až 80 %) domovních čističek
po několika letech provozu nefunguje správně.
Na druhou stranu decentrální kanalizace právě tento hlavní handicap individuálních čistíren
řeší oním zmiňovaným průběžným a stálým
monitorováním pomocí čidel.
Každá úvaha, týkající se tak zásadního projektu, jakým je kanalizace, se dříve či později
vždy dostane k otázce finančních nákladů. Jak
bylo zmíněno již v březnovém článku, náklady

na vybudování centrální gravitační kanalizace
odhadla studie v roce 2020 na přibližně 150
milionů. Při dnešním strmém růstu cen ve stavebnictví lze už nyní bohužel počítat nejspíš
s částkou ještě vyšší. I v případě získání 80%
dotace by se tak spoluúčast obce pohybovala
v řádu několika celých ročních rozpočtů. Navíc
provoz centrální kanalizace znamená rovněž
placení stočného, tedy přibližně dvojnásobné
zvýšení platby za vodu. Varianta decentrálních
domovních čističek pochopitelně také není zadarmo, ale celkové náklady lze u tohoto řešení
odhadovat jako zhruba čtvrtinové.
A pak jsou tu i další argumenty ke zvážení:
Pro centrální kanalizaci může hovořit fakt, že
na potrubí uloženém v zemi se toho nemůže
až tolik pokazit, zato domovní čistírna se samozřejmě pokazit může a také ani při té nejlepší
péči nemá neomezenou životnost. Zatímco
však centrální kanalizace nejspíš nikdy nedosáhne k odlehlejším a izolovaným částem
obce, protože to už by bylo zkrátka enormně
nákladné, „decentrál“ je v tomto ohledu mnohem reálnější a umožňuje vybudování ČOV
prakticky u všech zájemců.
Někdo bude možná více zdůrazňovat rozkopané cesty, jiný zase problémy se vsakováním
přečištěné vody do jílového podloží. V otázce
kanalizace ale nejde o to vyhrát a utlouct protivníka argumenty. Podstatné je, abychom došli
ke konsensu, našli řešení technicky i finančně
reálné a posunuli se jako obec do 21. století.
Někdo nejspíš mávne rukou a řekne, že je
to jedno, že to stejně nebude fungovat… Ale
pokud vám to jedno není, přijďte ve středu 8.
září v 18 hodin do Obecního domu. Účast vedle architekta ing. Milana Ježka, který zpracovával studii decentrální kanalizace, přislíbil
i pan Jan Jiskra, starosta obce Starkoč, kde
mají s tímto řešením již několikaletou zkušenost. Varianty jsou k dispozici, nyní je potřeba
se rozhodnout.

CVČ U Rosničky informuje
Milé děti, rodiče a přátelé Rosničky,
prázdninové volné dny utekly jako voda
a začíná nový školní rok. Pevně věřím, že se
tento školní rok vrátí do „původních kolejí“.
Nejprve se společně ohlédneme za druhým prázdninovým měsícem na Rosničce.
V srpnu proběhly čtyři rosničkové příměstské tábory – Výlety za poznáním, Keramika,
Klučičí tábor a Tvoření pro dívky.
Troufnu si říct, že se všechny tábory
vydařily, děti byly spokojené a spousta mi a ostatním lektorkám říkala, že
už se těší na příští rok. Ještě jednou
bych ráda poděkovala kolegyním a kolegovi
za skvělou práci a dětem za vytvoření úžasné
„atmošky“ na táborech.
Od 13. 9. proběhne v Rosničce týden
ukázkových hodin, kdy se můžete s dětmi
přijít podívat na výuku jednotlivých kroužků
a popovídat si s lektory. Medailonky lektorů
a popis jednotlivých kroužků jsou k dispozici
na www.urosnicky.eu. Od pondělí 6. 9. bude

na webu a FB vyvěšen nový rozvrh hodin
a organizační změny – především nutnost
posílat jen on-line přihlášku a platby provádět
pouze bezhotovostně.
Prozatím nevím, jaké budou epidemiologické podmínky účasti na kroužcích. Po konzultaci s KHS dám vše potřebné včas vědět
na webu a FB.
7. 9. proběhne v KC Frýdlant nad Ostravicí Burza kroužků, na kterou jste srdečně zváni.
Od nového školního roku jsem si pro
děti i dospělé připravila novinku – TURISTICKÉ SOBOTY. Vždy jednou měsíčně v sobotu budeme spolu objevovat kouzelná místa
našeho bližšího i vzdálenějšího okolí. Hlavní
myšlenkou těchto akcí je užít si společný čas
a trochu se hýbat. Více informací ke každé sobotě bude na plakátu, na FB a na webu.
CVČ U Rosničky také hledá od nového
školního roku pro odpolední doučování dětí pedagoga/pedagožku, nejlépe s aprobací ČJ, M.

Pro více informací volejte nebo pište
na 724 144 368.
Přeji všem dětem úspěšný návrat do školy, krásné slunné září a těším se na viděnou
v Rosničce.

Teta Blanka

