Informace občanům obce
Svésedlice
červen, číslo 5/2016

Vážení spoluobčané,
Připomínáme, že 2.7., od 14.30 se bude konat u místního
rybníka sportovní odpoledne. Pro děti budou připraveny
sportovní aktivity, skákací hrad, jízda na koni, jízda loďkou po
místním rybníce atd. Od 16.00 dlouho očekávané fotbalové
klání místních borců ŽENATÍ vs. SVOBODNÍ. Bohaté občerstvení
zajištěno. Těšíme se na Vaši účast…

Oprava místních komunikací
Jak jste si mohli všimnout, proběhla povrchová úprava místních
komunikací. Jednalo se o zapravení prasklin v asfaltu, které by
se časem zvětšovaly a následné opravy by byly daleko
nákladnější. Vybírali jsme z několika firem, které jsou schopny
tuto činnost zajistit. OAT, jako jediná z oslovených firem, je
schopna prasklinu nejprve vyfrézovat, napenetrovat a poté
provést zálivku. Celkem u nás bylo vyspraveno 239 běžných
metrů a celková částka za opravu činila cca 16tis.
před opravou

po opravě

Víte, že…
zastupitelé obce se shodli na zhotovení pamětního místa u
příležitosti připomenutí výročí narození a zvolení do funkce
starostky obce na Moravě, kterou byla paní Ludmila
Zatloukalová – Coufalová. Více informací k této významné
osobě naší vesnice se dočtete v dalším čísle.

Pečetidla obce za posledních 300 let
1806 rychtář Jan Whawržin
dvě ratolesti,radlice,krojidlo a
kouhout
nápis: DIEDINA SWISELICE

1902 starosta František Frank
pluh ,kosa,cep a hrábě
nápis: UŘAD OBCE SWÍSEDLIC

2000 starosta František Zatloukal
státní znak
nápis: OBEC SVÉSEDLICE
okres Olomouc
Zvětšit a lépe zobrazit lze na
http://www.svesedlice.cz v sekci „Historie“

Standa Zavadil

Rekonstrukce ČOV
Vážení spoluobčané,
obec má v současné době rozpracovaných a do různé úrovně
realizovaných několik akcí. Chtěl bych vás informovat o
průběhu zatím finančně nejnáročnější akce, a to o rekonstrukci
čistírny odpadních vod (ČOV). O nutnosti rekonstrukce ČOV se
mluví již dlouhou dobu. Její kapacita je cca 200 obyvatel a obec
i se zaměstnanci místních firem toto číslo překračuje. Stávající
čistírna patří k těm jednodušším, nicméně ne spolehlivým
typům. Nespolehlivost a náročnost provozu ukázal až čas.
Významně k tomu přispívá i skutečnost, že my, jako občané

Svésedlic, hodíme občas do kanalizace něco, co tam nepatří.
Dojde pak k přerušení nátoku a narušení procesu čištění. K
dětským plenám, dámským vložkám a vlhčeným ubrouskům se
nedávno přidala i hadra od barvy ze značkového trika, či

nedopatřením štětec přes nezajištěný poklop kanalizace.
S ohledem na skutečnost, že informaci, co do kanalizace
nepatří, obdrželi už téměř všichni obyvatelé obce, nelze toto
nazvat nevědomostí, ale pouze hloupostí nebo zlomyslností.
Obec dále vypověděla smlouvu s firmou servisující stávající
ČOV. Důvodem nebyla až tak úspora zhruba 30 tis. ročně za
dozor, ale spíše až okatá snaha zastřít skutečný stav čistírny,
snaha o umělé protahovaní pobytu servisního technika, vysoké
náklady na režii či dopravu. Servis na čistírně byl už v minulosti
zajišťován osobně starostou obce nebo případně některými
zastupiteli.
Nicméně obec intenzivně pracuje na přípravě investiční akce.
Původní záměr, realizovat čistírnu na stávajícím místě nebyl,
schůdný. S ohledem na podloží, které bylo prozkoumáno
geologickým vrtem, by stavební jáma nové čistírny zasáhla až
do vodní plochy rybníka a na dlouhou dobu odstavila celou
kanalizaci a cestu. Právě v místě stávající čistírny jsou hlíny,
které se sypou, a je nutno kopat širokou jámu. Řešení by pak
bylo v pořízení jakési dočasné čistírny v době výstavby nové
a zapažení stavební jámy štětovou stěnou. Cena těchto
dodatečných opatření přesahuje cenu čistírny na novém místě.
Navíc dočasná čistírna by pak zůstala obci a nebylo
by pro ni využití. Vypouštět splaškové vody do potoka bez
čištění, jak tomu bylo před tím, než se spustila stávající čistírna,
je pro správce toku, kterým je Povodí Moravy, s.p. nepřijatelné.
Současně pak nebyla jasná dohoda s majiteli pozemků,
na kterých je současná ČOV umístěna. Ne všechny části jsou
v majetku obce. Obec tedy rozhodla o koupi pozemku za obcí
a zde umístí novou čistírnu. Zvažovaná technologie je sice

investičně dražší než nejlevnější typy, nicméně „konzervativní“
uspořádání technologie je odolnější vůči vlivům, které jsou
časté právě u obcí našeho typu. Tady je typický například
kolísavý nátok. Ve větších obcích se například obec nevylidňuje
až v takovém rozsahu jako u nás, kde většina lidí jede za prací
a v obci zůstává minimum lidí. Počet lidí zaměstnaných v obci
tento zásadní pokles nevyrovná. Noční nátoky jsou nulové.
Naopak ranní a večerní špičky jsou výrazné. Biologické čištění,
které se používá, také ovlivňují další faktory, jako je víkendové
či noční praní. Složení odpadních vod se pak mění a jeho
množství kolísá. S těmito obecně známými skutečnostmi je
nutno počítat a „moderní“ technologie nejsou na nestabilitu
nátoku připraveny s ohledem na malé objemy nádrží. Dalším
problémem je pak nátok podzemních vod do kanalizace.
Trubky uložené v zemi jsou vystaveny pnutí, stavební
provedení není vždy perfektní a jejich těsnost se časem poruší.
Konstrukce těsnění je taková, že dobře odolává tlaku
splaškových vod, a tyto nepronikají do podloží, ale naopak
dochází k pronikání spodní vody do kanalizace a tato pak naředí

splaškové vody. Bakterie v čistírně pak „nemají co žrát“ a
čistírna není plně funkční.
Jak bylo už zmíněno výše, obec vybrala z více variant tu
nejméně finančně náročnou možnost, kde bez větších překážek
lze novou čistírnu umístit. V současné době se pracuje na
přípravě projektové dokumentace na novou čistírnu a
současně na propojení původní a nové. Obec také zohledňuje
možnost napojení firem a živnostníků v areálu bývalého
družstva a nové zástavby. Což sebou nese rozšíření kanalizace i
na areál bývalého zemědělského družstva. Záměrem je
dopracovat projekty do takového data, aby bylo možno
v tomto nebo začátkem příštího roku žádat o dotaci ať
ministerstvo životního prostředí, tak ministerstvo zemědělství
nebo Olomoucký kraj. Každý posun v čase ale znamená zvýšení
šance, že dotace obec nedostane, nebo nebudou vůbec
vypsány dotační programy. Jen pro představu uvádím
tabulkové ceny, se kterými obec pracuje. Reálné ceny se pak ve
výsledku liší a zpravidla jsou nižší. Například prodloužení
kanalizace je odhadováno na cca 2 mil Kč, nová větev pro
živnostníky a novou zástavbu cca 1mil, pozemek pod čistírnou
přijde obec na 320 tis. Kč, projekt prodloužení a nové
kanalizace 150 tis. Kč, projekt ČOV 200 tis. Kč, průzkumné vrty
40 tis. Kč. Celková částka, kterou obec v současné době
vynaložila, dosahuje je cca 410 000 Kč.
Snažil jsem se zde uvést ty nejzákladnější údaje, které jsou pro
obec důležité při rozhodování a současně připomenout
problematické věci, které jsou řešeny. Jsem si vědom toho,
že pro většinu z nás končí starost o tento problém spláchnutím
toalety, ale obec musí na tuto problematiku, stejně jako na jiné

služby myslet a zajistit nám, jako občanům, pokud možno
dokonalý servis.
Pavel Chrást

Třídění odpadu
Pár informací k obalu zvaném
TETRAPACK, neboli nápojový
karton (např od džusů, mléčných
výrobků apod.). Něco z historie?
První nápojové kartony, tak jak je
dnes známe, se objevily v roce
1952 ve Švédsku. Naše obec
netřídí tuto komoditu zvlášť do
speciálních kontejnerů (červená
barva), ale svážíme je dohromady spolu s plastem. Jak již
předešlá věta naznačuje, nápojové kartony se vhazují do žluté
popelnice, na plast. Nikoliv do popelnice modré, na papír.
Nápojový karton je specifický výrobek, který může někomu
připomínat spíše papír než plast a proto jej uloží do modrého
kontejneru. Důvod proč dávat tyto kartony do žlutých nádob je
prostý. Naprosto jednoduché vytřídění. Na třídící linku, po
které jedou plasty společně s nápojovými kartony je vháněn
vzduch. Lehčí plasty jsou takto odděleny od ostatního odpadu.
Zůstanou zde tedy samotné kartony a další odpad, který do
plastů nepatří. Jedná se o surovinu, která se dále zpracovává.
Například v papírnách, kde se dlouhé papírové vlákno, které je
v kartonu obsaženo využívá k výrobě nového papíru. Při jiném
zpracování se celé kartony rozdrtí a ze vzniklé směsi se
lisováním za tepla vyrábějí speciální stavební desky.

Lubomír Konar, starosta obce

