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Vůči naší zemi máme velký dluh,
který nebude lehké splatit
Vážené kolegyně a kolegové,
přátelé samospráv!
Letošní rok je jako na houpačce. Nejdříve žehráme, že zima nepřinesla takřka žádné sněhové srážky, a že se tak na jaře prohloubí sucho,
pak přijde jakýsi „kurňavirus“ a zavře nás
všechny do domácích ulit. A když už se vše pomalu začne vracet do běžných kolejí, přijdou
silné deště, které sice nasytí naši krajinu vodou, ale zároveň přinesou bleskové povodně
a s nimi spojené rozsáhlé a těžké škody.
Ostatně v květnovém čísle SMSKY jsme si
mohli přečíst velmi zajímavý rozhovor s předním českým klimatologem Václavem Cílkem,
který dlouhodobě upozorňuje na důsledky klimatické změny, tj. na extrémní výkyvy v počasí. Ty s sebou přináší jak extrémně suchá období s nedostatkem vody, tak extrémní srážky,
které pro změnu s sebou nesou povodně.

S těmito extrémními jevy se snažíme vyrovnat. Řešíme projekty, které mají ozdravit
naši krajinu, jako jsou výsadby alejí, mezí, remízků, rozčleňování obrovských lánů polí zelenými pásy. Budujeme mokřady, tůně a jezírka,
abychom udrželi vodu v krajině. Revitalizací
procházejí naše potoky, říčky a řeky. Rozsáhlá
opatření se připravují také v lesích, které jsou
však z velké části zdecimovány kůrovcem a jejich obnova bude trvat velmi dlouho. Je však
naprosto nezbytná, protože v lesích se zachytí
velké množství vody, které by jinak v údolích
nadělalo obrovské škody.
V těchto dnech jsme si v naší obci Troubky
připomněli již 23. výročí povodně z roku 1997.
Tehdy byla velkou vodou postižena takřka celá
Morava. Na mnohých místech měla tato první
velká povodeň v dějinách České republiky devastující účinek. Bylo tomu tak i u nás. Trvalo
několik let, než se podařilo odstranit ty nejhor-

Radek Brázda, starosta obce Troubky
ší povodňové škody. A pak také naši občané
dlouhá léta spláceli dluhy za stavby svých nových obydlí. Nikdy to však nevzdali. Stejně tak
to nesmíme vzdát my. Vůči naší zemi máme
velký dluh, který nebude lehké splatit. Musíme
postupovat jednotlivými dílčími kroky. Řešit
drobná opatření na vodních tocích, revitalizovat krajinu, přimět zemědělce k lepšímu hospodaření s půdou, aby tolik nedocházelo k její
erozi a odplavování.
Pokračování na straně 2

ZAPIŠTE SI DO DIÁŘŮ!
Vážené paní starostky, vážení páni starostové, přátelé samospráv!
Srdečně vás zveme na CELOSTÁTNÍ KONFERENCI SMS ČR,
která se uskuteční ve čtvrtek 5. 11. 2020
v multifunkční hale Gong v Ostravě-Vítkovicích.
Už nyní se můžete těšit na inspirující setkání a významná témata,
která ovlivňují vaši práci. V předvečer konference se těšte na společenský večer. Na konferenci dojde na vyhlašování výsledků soutěží
Dobrá praxe roku 2019 a O nejlepší obecní a městský zpravodaj 2019.
O programu, přednášejících a organizačních podrobnostech vás budeme včas informovat.

NENECHTE SI UJÍT KONFERENCI, ZE KTERÉ SE VÁM NEBUDE CHTÍT DOMŮ!

Placená inzerce

OBECNÍ SOUSTAVY DOMOVNÍCH ČOV
SEMINÁŘE PRO STAROSTY JSOU STÁLE ATRAKTIVNÍ

Poslední červnový čtvrtek se v obecní sokolovně ve Starkoči na Čáslavsku opět sešli starostové obcí i měst z celé republiky, aby se blíže seznámili s problematikou decentrálního čištění odpadních vod. Mikroregion Čáslavsko, zastoupený svým předsedou Janem Jiskrou, starostou obce Starkoč, uspořádal v pořadí již třetí úspěšný seminář zaměřený na alternativní způsob odkanalizování.
Pracovníci z odboru životního prostředí
města Čáslav seznámili přítomné nejprve
s legislativou pro povolování projektů. Zaznělo, že v praxi se mnozí starostové setkávají s naprosto rozdílnými přístupy úředníků a jejich výkladem zákonů při vodoprávním řízení. Zde je nezastupitelná úloha
ministerstev zemědělství a životního prostředí, aby společně sjednala nápravu
a sjednotila postupy při povolování těchto
staveb. Osobní aktivita některých úředníků
zcela zbytečně a nesmyslně prodražuje obcím nejen samotné správní řízení, ale i budoucí provozní náklady staveb. Můžeme
jen spekulovat, zda se jedná o neznalost legislativy příslušných úředníků nebo byrokratické obstrukce, které mají starosty odradit od jejich snahy zajistit přiměřené čištění odpadních vod v jejich obcích jiným
způsobem, než který byl doposud obvyklý.
Před samotným zahájením projekčních prací je nutné prověřit, nejlépe prostřednictvím vybraného projektanta, zda je plánovaná investice v souladu s platným plánem rozvoje vodovodů a kanalizací na území kraje (PRVKÚK). Ve většině obcí je v tomto dokumentu předepsáno odkanalizování kanalizačním systémem s centrální ČOV. Případnou změnu PRVKÚK dokáže starosta obce zajistit s pomocí projektanta, který zpracuje dokumentaci pro jeho změnování. Tento proces je časově zdlouhavý, neboť jej musí schválit krajské zastupitelstvo.
K podání dotační žádosti o podporu projektu z NPŽP však stačí mít pouze doklad o zahájení změnového procesu.
Další část semináře se věnovala projekční přípravě obecních soustav domovních ČOV. Zodpovědně zpracovaný projekt se opírá nejen
o dokonalou znalost projektanta jím navrhované technologie, ale i o jeho mravenčí práci přímo v terénu. Sběr informací nezbytných pro
umístění ČOV u připojovaných domů musí být prováděn vždy se souhlasem a za účasti majitele nemovitosti. Pouze takto lze předejít řadě
nedorozumění a budoucím vícenákladům při realizaci stavby.
Součástí projekční přípravy staveb je i hydrogeologické posouzení pozemků, u nichž má být provedeno zasakování vyčištěné odpadní
vody. Zde je nutné brát v úvahu možnost případného negativního ovlivnění stávajících zdrojů podzemní vody, stejně jako samotnou retenční schopnost půdních vrstev na pozemku.
Navazující část semináře se zaměřila na prezentaci praktických zkušeností s přípravou, realizací, uvedením do provozu a provozováním
soustavy ČOV. Své osobní zkušenosti předali účastníkům starosta obce Starkoč Jan Jiskra a starosta městyse Plaňany Martin Charvát. Jejich
vystoupení bylo dokladem naprosto rozdílného přístupu úředníků v okresech Kutná Hora a Kolín, kteří se opírají o stejnou legislativu a povolují stejný typ stavby se shodnou technologií ČOV.
Obec Starkoč byla jedním z prvních úspěšných realizátorů tohoto inovativního způsobu odkanalizování obce v České republice. Její projekt zvítězil v celostátní soutěži Komunální projekt 2019 v kategorii Chytrá obec. „Budování obecní soustavy domovních ČOV s nepřetržitým monitoringem je systémové řešení pro menší obce nebo místní části větších obcí či měst. Jde o úsporné řešení odkanalizování obcí, kdy dochází k milionovým
úsporám, jež představují až sedmkrát nižší náklady oproti klasické kanalizaci. Navíc zde nedochází k rozkopaným cestám a chodníkům, což znamená
další nezanedbatelnou úsporu. Obec provozuje a dohlíží na bezproblémový chod domácích čistíren, které jsou vybudovány a provozovány na pozemcích
občanů. Zde je možné, vedle již zmíněných investičních nákladů, uspořit i provozní náklady,“ řekl ve svém vystoupení Jan Jiskra.
Před praktickou ukázkou provozu domovních ČOV v obci byli účastníci semináře seznámeni s instalovanou systémovou telemetrií soustavy domovních ČOV. Starostové se mohli přesvědčit o výhodách centrálního monitoringu všech ČOV zapojených do systému a vidět možnost jejich vzdáleného řízení. Aplikovaná technologie umožňuje i vedení elektronického provozního deníku a generování podkladů pro roční zprávu předkládanou SFŽP.
Na závěr se zúčastnění starostové seznámili s parametry nově vyhlášené dotační výzvy č.12/2019 z NPŽP. Ucelený výklad nového způsobu odkanalizování venkova vychází z reálně dokončených staveb a je tou správnou metodickou příručkou pro starosty, kteří se zajímají
o ekonomicky efektivní a ekologicky vhodnou likvidaci odpadních vod v jiných obcích s roztroušenou zástavbou.
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