Překontrolujte si kanalizační přípojku.
V minulém čísle měsíčníku (na konci srpna) jste se dočetli, že ve čtvrtek 21. srpna
byla po náročné a nákladné intenzifikaci otevřena ČOV. Dočetli jste se též, že práce na této
stavbě nekončí, neboť se pracuje na problémech s hlučností.
Po zkušenostech z prvních měsíců lze říci, že rozbory vyčištěné vody (provádí se pravidelně
každý měsíc) vykazují vynikající hodnoty. Aby tyto výsledky byly i nadále tak dobré, bude
muset provozovatel vyvinout nemalé úsilí při údržbě, kontrole a celkové péči o toto
zařízení.
Nezáleží ovšem jen na lidech, kteří se o toto zařízení starají, ale také na všech, kteří
jej využívají. Největší problém zatím způsobuje to, co do ČOV přitéká. Kanalizace je sice
vybudována pouze pro splaškovou vodu, ale při každém sebemenším dešti se přítok
mnohonásobně zvyšuje, mnohdy na takové množství, které již kapacitně ČOV nezvládne.
Monitorování kanalizace nám ukázalo, že největší problém bude v přípojkách. V momentě,
kdy přišel déšť, okamžitě v některých přípojkách od rodinných domků v místě kde zrovna
monitorování probíhalo, přitékalo značné množství vody. Před a po dešti z přípojek
nepřitékalo nic nebo jen velice malé množství. Vyplývá z toho, že na splaškovou kanalizaci
jsou zřejmě napojeny přítoky dešťové vody (okapy, dvorní výpusti, apod.).
Žádáme proto vlastníky všech přípojek, aby si především sami překontrolovali, zda
se tento problém nevyskytuje právě u nich a pokud ano, aby jej okamžitě odstanili. Kontroly
budou probíhat i ze strany provozovatele (městyse). Dešťová voda ničí zařízení ČOV a
velice zvyšuje náklady na provoz. Čištění čisté dešťové vody je drahé a zbytečné.
V kanalizaci bylo rovněž zjištěno usazování velkého množství tuků a také velké kusy
nerozpustných kusů ??- pravděpodobně jednorázové dětské pleny. Žádáme proto všechny,
kteří toto zařízení (kanalizaci a ČOV) využívají, aby jej využívali jen k tomu účelu, ke
kterému je určeno. Tuky a jiné mastnoty, pleny a podobné odpady prosím do kanalizace
nepouštějte.
Za pochopení těchto řádků a tudíž šetrné využívání celého kanalizačního zařízení
Vám děkuje
Miroslav Hruška, technik vodohodpodářského zařízení městyse

