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Čistička odpadních vod
Návrh rozpočtu MŠ a obce

Vážení čtenáři,
nastal prosinec a s ním přichází
další vydání našeho obecního
zpravodaje, který Vám přiblíží některé události v obci, které proběhly
v uplynulých dnech.

dovolí, je v lednu plánovaná obecní
zabíjačka. O této události budete
s předstihem informováni.

Prvně bych chtěl věnovat několik
slov k situaci covidu, která se táhne
téměř celým letošním rokem a velice výrazně ovlivňuje veškerý chod
společnosti. Naše obec je v nejbližším okolí známá také tím, že je zde
pořádána velká spousta kulturních
akcí. V letošním roce bohužel nemohly být uskutečněny, neboť tomu
bránil vývoj nemoci a s ním spojených vládních opatření, které měly
zabránit jejímu šíření. V současné
době to vypadá, že se situace velmi
pozvolna zlepšuje a je naděje, že
nastavená opatření budou stále mírnější. Nicméně i přes „zlepšující se
situaci“ do konce roku nebude obec
pořádat žádné kulturní akce.
Svatomartinský průvod se letos
nekonal. Rozsvěcování vánočního
stromečku proběhlo pouze za hraní
vánočních koled z obecního rozhlasu. Mikuláš s anděly a čerty nezapomněl a poctil svoji návštěvou
nejmenší děti, které ho za to odměnily básničkami a koledami.

Jak jsem výše předeslal, byl
a stále ještě je tento rok velice ovlivněn koronavirovou nákazou, která
jak doufám, co nejdříve ustane.
Chtěl bych Vám popřát šťastné
a veselé Vánoce, hodně štěstí a zejména zdraví a pohodu. Do následujícího roku 2021 ať vstoupíte pravou
nohou. 				
			
			
Zdeněk Tesař
starosta

Jak jsem zmínil, do konce roku nebude vánoční posezení se seniory
ani živý betlém. Pokud tomu situace
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Obecní sad

Sad vznikal za cca tři týdny
a téměř denně na něm pracovalo
od 4 do 8 dobrovolníků. Chtěl bych
na tomto místě poděkovat každému,
kdo se podílel na výsadbě ovocných
stromů či jakýmkoliv způsobem přidal ruku k dílu.
Sad je hotov a čítá 5 ks višní, 15 ks
třešní, 20 ks renklód, 25 ks hrušní,
50 ks jabloní a 90 ks slivoní. Na jaře
bude dosazeno 6 ks oskeruší.
			
			
Zdeněk Tesař
		
starosta

Jak již bylo zmíněno v předchozím
vydání obecního zpravodaje, obec
získala dotace k výstavbě obecního sadu. Koncem září započaly
práce na výsadbě ovocných stromů.
K vyvrtání děr pro sadbu stromů se
ukázal jako nedocenitelný pomocník
BOBÍK, na který byla připevněna vrtací souprava. Vrtání děr šlo jako po
másle.
V sadu bylo vyhloubeno 211 děr.
Do děr byly následně usazeny
ovocné stromy. Při usazení stromů
byla zásypová hlína rozmíchána se
substrátem a touto směsí byl stromek zahrnut. Současně byly stromům dodány živiny v podobě tablet
s pozvolně uvolňujícími se minerálními látkami. Kolem každého stromu
byly nasypána štěpka. Poté byla ke
kmenům připevněna plastová chránička proti okusu zvěří. Nakonec
bylo ke každému stromu přistaveno
trojbodové kotvení.
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Jaké látky je zakázáno vypouštět
do odpadů, pokud máme domovní
ČOV?

Vážení a milí újezdští spoluobčané,
opět nastal čas, abychom se
s Vámi podělili pár slovy o dění
v naší obci.
Nejprve bych rád okrajově zmínil
náš obecní ovocný sad. Okrajově
proto, že jak jste si jistě přečetli
v předchozích příspěvcích, podrobně popsal náš pan starosta.
Práce na tomto sadu zabraly
zhruba tři týdny, při kterých byla
plně využita obecní technika. Práci
na sadu nám vůbec neulehčovalo
letošní deštivé počasí, ale zase na
druhou stranu byly letošní podmínky
pro výsadbu stromů ideální.
Na těchto pracích se opět brigádně
podíleli naši Újezdští spoluobčané.
A to i z řad naší mládeže a o to více
nás jejich pomoc potěšila, poněvadž
se nejen něčemu přiučili, ale hlavně
to bude, doufáme, jejich dědictví do
budoucna.
Tak mi dovolte, abych všem kdo
se jakkoli podíleli na výsadbě, touto
cestou poděkoval za skvěle odvedenou práci. DĚKUJI.

•
•

Léky, jedy a toxické látky,
barvy, ředidla a chemické postřiky,
• neředěné kyseliny a zásady,
• kondenzát z kondenzačního
kotle,
• jiné chemikálie, např. vývojka,
ustalovač apod.
Děkujeme za správné nakládání
s odpadními vodami.
			

Jitka Černá

Dále proběhlo v měsíci listopadu
dozarybnění a to násadou candáta
a lína obecného, ještě nesmím opomenout jednu menší Štiku obecnou.
V příštím roce budou pro obyvatele Újezdu u Rosic připraveny
obecní povolenky k rybolovu, bližší
informace budou dostupné na obecním úřadě při vyřizování povolenky.
Ještě mi dovolte jedno poděkování a to naší zastupitelce paní Jitce
Černé a jejím dětem za vydávání a
distribuci tohoto Újezdského Zpravodaje, který by bez jejich pomoci nejenom nefungoval, ale ani nevznikl.
Na závěr Vám přeji vše, co se
špatně balí, to jest klid, pohodu a
zdraví! Hezké prožití večera splněných přání, svátků vánočních a vše
nejlepší v novém roce.
S pozdravem a úctou
Aleš Heller

Dále velice rád zmíním náš obecní
rybník. Jak jsem psal v minulém
příspěvku o nátoku, tak se od té
doby podstatně zvýšila hladina vody
v rybníku, což je velmi dobrá zpráva.
Po zarybnění a domluvě s našimi
rybáři probíhalo pravidelné zakrmování ryb, za což jim taktéž velice děkujeme.
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NAŠI JUBILANTI

svým blízkým oporou, pomocníkem, zpovědníkem a obráceně, protože rodina je bezesporu nejsilnější
motivace v životě každého z nás.
Zajímejme se jeden o druhého, věnujme si třeba jen „pouhý“ úsměv.
A ten z nás, kdo nemá pevné rodinné zázemí, nebojte se říci si o pomoc. Někdy stačí jen tak se zastavit
se známými na ulici, poklábosit si
a v člověku to může probudit krásnou naději na lepší den.
Krásné vánoční svátky!
		
Jitka Černá

Říjen 2020
Budín Rudolf			
Hemala Norbert		
Krejčí Marie			
Kolek František

60 let
55 let
80 let
83 let

Čistička odpadních vod

•
nepřiměřeně časté praní
prádla - na kvalitu čistícího procesu
v čistírně má negativní vliv i nepřiměřeně velké množství saponátů
a tenzidů při nárazovém praní prádla
(několik praček po sobě v krátkém
časovém intervalu). Rozvrhněte si
časově „velké prádlo“ do několika
dnů!

Apelujeme na VŠECHNY uživatele ČOVky, aby si velmi důkladně
pročetli následující řádky:
Jaké zásady je potřeba dodržovat,
aby ČOV fungovala správně?
Pozor na:

•
vypouštění vody z bazénu vypouštění velkého množství čisté
vody přes čistírnu, např. z bazénu
nebo z akumulace dešťových vod
zpravidla způsobí vyplavení mikroorganizmů do odtoku mimo, a tím
znemožnění dalšího fungování čistírny. U vod z bazénu má navíc negativní vliv i bazénová chemie (zejm.
přípravky na bázi chloru).

•
tuky a oleje - kromě chemických činitelů jsou pro dobrou funkci
čistírny ve velkém množství nebezpečné i živočišné tuky a rostlinné
oleje. Svým rozkladem silně okyselují odpadní vodu, a tím vytváří velmi
nepříznivé prostředí pro biologii čistírny. Tuky a oleje obecně do odpadu
a kanalizace nepatří, protože se po
ochlazení sráží a zanáší kanalizační
síť. K tomuto účelu nám slouží popelnice určená pro sběr tuků.

•
drtiče odpadků - drtiče odpadků připojené na kuchyňský odpad nepřiměřeně zatěžují čistírnu
velkým množstvím nerozpuštěných
látek s velkým množstvím vody. Ideální je tedy drtiče vůbec nepoužívat.

•
desinfekční prostředky - sanitární hygieny je nutné používat velice obezřetně. Likvidují nejen viry
a bakterie v domácnosti, ale spolehlivě i bakterie v čistírně, které zabezpečují čisticí efekt. Zejména je třeba
dávat pozor na použití přípravků na
bázi chloru (Savo, Domestos, Devil
apod.) – i ideálním případě se doporučuje nahrazení těch čističů ekologickými přípravky (např. Feel Eco,
Frosch, Ecover, Missiva, Madel –
řada Winni´s apod.).

Vážení a milí,
letošní rok, který se nám pomalu
chýlí ke konci, je hodně jiný než jaké
jsme doposud znali.
Peripetie, které nás doprovází
s nelehkou situací zvanou Covid,
byly pro mnohé velmi těžkou zkouškou v podobě strachu a nejistoty.
Mnoha běžných věcí jsme se museli nedobrovolně vzdát. A právě
v těchto chvílích je důležité vyzvednout hodnotu rodiny. Buďme
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•
odpadní vodu z kondenzačního kotle - kondenzát má kyselý
charakter, což má negativní vliv na
čisticí schopnosti čistírny. Před vypuštěním kondenzátu do ČOV je
třeba provézt neutralizaci kapaliny.
Informujte se u dodavatele kotlů
nebo kontaktujte prodejce ČOV.
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