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• V Jedovnicích byla dne 2. dubna slavnostně uvedena do pro-
vozu nová čistírna odpadních vod. Čistírna pokrývá oblast, kde
žije necelých 7 tisíc obyvatel, přitékají zde odpadní vody z pěti
obcí ležících v Moravském krasu, a to z Jedovnic, Rudice, Vilé-
movic, Senetářova a Krasové. Stávající čistírny v Jedovnicích,

Krasové a Rudicích již kapacitně nedostačovaly, byly v nevyho-
vujícím stavu a jejich provoz byl velice nákladný. Jako výhod-
nější řešení situace než rekonstruovat čistírny v jednotlivých
obcích, se ukázala výstavba nové čistírny s kapacitou 6 800
ekvivalentních obyvatel v Jedovnicích. Zároveň došlo ke zlep-
šení životního prostředí v okolí dotčených obcí a v CHKO Mo-
ravský kras. Výstavba byla rozdělena na dvě fáze. Na celý
projekt byly využity dotace z Operačního programu Životní pro-
středí a čistírna je nyní třetí největší na Blanensku.

Akce, nové technologie
• Společnost MORaVSKÁ VODÁReNSKÁ, a. s., provozovatel vo-

dovodů a kanalizací na Olomoucku, Prostějovsku a Zlínsku,
u příležitosti oslav Světového dne vody uspořádala každoroční
akci Den otevřených dveří. Akce se konala v pondělí 25. března
2019 v odpoledních hodinách. Návštěvníci měli jedinečnou

příležitost prohlédnout si prostory a technická zařízení někte-
rých provozovaných objektů a také si nechat zdarma provést,
za pomoci laborantek MOVO, rychlý minirozbor vody ze své
studny, kterou si přinesli s sebou v čistých plastových lahvích.
Na místě tak bylo možné zjistit pouze orientační hodnoty du-
sičnanů, tvrdosti vody a amonných iontů. Příchozí obdrželi

kontakty na zkušební laboratoř č. 1446 akreditovanou ČIA
podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005, kde si mohou objednat po-
drobnější rozbor vody ze studny za zvýhodněnou cenu 750 Kč,
nově po celý rok. Celkem navštívilo objekty 169 zájemců, pro-
vedeno bylo 244 minirozborů. Z celkového počtu přijatých
vzorků k minirozborům bylo cca 30 % nevyhovujících, většinou
v ukazateli dusičnany.

• I přes slunečné počasí si o víkendu našlo téměř 2 700 návštěv-
níků cestu do Pražského muzea vodárenství, které zdarma

zpřístupnily Pražské vodovody a kanalizace, a. s., v rámci
oslav Světového dne vody. „Nejvíce lákala jedna z novinek, a to
čerpací stroj na pohon vodního kola, který sloužil v letech
1902 až 1978 v obci Pavlovice v okrese Česká Lípa,“ sdělil
mluvčí společnosti Tomáš Mrázek. Zcela zaplněna byla i stro-
jovna Podolské vodárny, ve které přednášel hydrolog Zbyněk
Hrkal o nedostatku vody.

• Více než čtyři stovky návštěvníků (především rodin s dětmi)
využily ojedinělé možnosti, kterou jim nabídla u příležitosti
Světového dne vody společnost Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a. s. Ta pro ně otevřela provozy čistíren
odpadních vod v Opavě, Havířově, Karviné a Frýdku-Místku
a úpravnu pitné vody v Podhradí u Vítkova. Akce probíhala za
plného provozu a návštěvní kapacita byla v případě Úpravny
vody Podhradí velice rychle beznadějně naplněna. I proto se
rozhodla vodárenská společnost tento provoz otevřít ještě jed-
nou v sobotu 30. března, která byla rovněž brzo obsazena.
 Společnost tedy plánuje připravit pro zájemce nový termín
v následujících měsících. Návštěvníci všech čtyř čistíren od-
padních vod v okresních městech Moravskoslezského kraje si
měli možnost projít cestu vody, která přichází znečištěná do
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areálu, až po její vypuštění po vyčištění zpět do přírody. Nej-
větší zájem byl o prohlídku čistírny odpadních vod v Opavě
a Frýdku-Místku, slabší byl zájem v Karviné a Havířově. Kromě
exkurze s odborným výkladem byl v lokalitách čistíren odpad-
ních vod přistaven kanalizační vůz schopný čistit stokové sítě,
kanalizační přípojky a odpady z dešťových vpustí. Odborníci
lidem předvedli, jakými technologiemi je vůz vybaven a jaké
je jeho využití v praxi. „Zároveň jsme lidem vysvětlovali, co
do kanalizace nepatří a jaké problémy nám nevhodné látky
a předměty vhozené do odpadu v procesu čištění přinášejí.
Je to velký problém, který v provozech permanentně řešíme.
Přes naši snahu veřejnost v tomto ohledu vzdělávat se situace
nijak nelepší. Myslíme si, že je potřeba se zaměřit už na ty nej-
menší, kterých byl mezi návštěvníky významný počet. Ti potom
mohou ovlivňovat i dospělé, aby svých chováním nekompliko-
vali práci vodohospodářům, nepřispívali k technickým problé-
mům na síti nebo v čistírnách, a hlavně aby neškodili životnímu
prostředí,“ popisuje ředitel kanalizací Jan Tlolka.

• Při příležitosti Světového dne vody uspořádala v pátek 22. března
VODÁReNSKÁ aKCiOVÁ SPOleČNOST, a. s., (VaS) divize Bo-
skovice, pro starosty měst a obcí i odbornou veřejnost v re -
gionu odborný seminář. Dvacátého druhého tradičního setkání
při této příležitosti se zúčastnilo sedm desítek pozvaných
hostů. Před oficiálním zahájením si mohli dle své volby účast-
níci prohlédnout známý poutní Kostel Jména Panny Marie ve
Křtinách nebo jeskyni Výpustek. Odborná část se uskutečnila
na zámku ve Křtinách. Ředitel divize Boskovice Petr Fiala (na
snímku) se soustředil na výsledky a činnost divize Boskovice
v roce 2018. V další části své prezentace neopomenul upozor-
nit na problematiku sucha v loňském roce v regionu se zdů-
razněním na výhody napojování obcí na skupinové vodovody.
Předseda představenstva VAS Jindřich Král přednesl základní

informace o společnosti jako celku a seznámil přítomné s vy-
hodnocením strategie společnosti na roky 2014–2018
a s novou strategií na roky 2019–2023 s výstižným mottem:
Udržitelný rozvoj a společenská odpovědnost. Na závěr semi-
náře přednesli své příspěvky vedoucí útvaru ředitele divize Bo-
skovice Jan Kaluža a obchodně-ekonomický náměstek divize
Boskovice Viktor Sedlák. Ve svých příspěvcích se zaměřili na

základní povinnosti vlastníků vodohospodářské infrastruktury
a zejména pak na hodně sledovanou oblast pravidel tvorby
ceny vodného a stočného.

• U příležitosti Světového dne vody Dům dětí a mládeže ve spo-
lupráci se společností VHOS, a. s., Zdravým městem Moravská
Třebová, 1. ZŠ Moravská Třebová a Městskou knihovnou Ladi-
slava z Boskovic uspořádaly dne 20. března zábavně vzdělávací

program pro děti prvního stupně základních škol a předško-
láčky s názvem Rybaříci na Modré zátoce. Akce se zúčastnilo
11 třídních kolektivů z Moravské Třebové a blízkého okolí.
 Dopoledne plné zábavy vykouzlilo úsměvy ve tváři více než
170 dětem a pedagogickým pracovníkům. Na Světový den
vody 22. března byla také uzávěrka dodání prací do výtvarné
soutěže MODRÁ PLANETA, která byla určena nejen pro před-
školáčky, ale také pro žáky prvního a druhého stupně základ-
ních škol. Soutěž byla rozdělena do jednotlivých kategorií
a soutěžící dostali volnost ve výběru techniky, kterou zvolí, ať
už se jedná o kresbu, malbu, kombinovanou techniku, či koláž.
Každá věková kategorie však měla přesně určené zadání. Vy-
hodnocení prací odbornou porotou proběhlo 26. 3. a vítězné
výtvarné práce byly vystaveny pro školy a veřejnost v Městské
knihovně Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové po celý
duben.

• To fakt nevyčistíš! S tímto podtitulem odstartoval vzdělávací
program DOODPADU třetí kolo soutěže pro střední školy. Úko-
lem soutěžících bylo vymyslet společenskou deskovou nebo
karetní hru, případně herní aplikaci na téma Co do kanalizace
nepatří. „Oslovili jsme všechny střední školy rychnovského re-
gionu. Zaslané projekty byly posouzeny komisí, která byla slo-
žena ze zaměstnanců společnosti aQUa SeRViS, a. s.“, uvedla
Darja Bašková. Dne 28. února 2019 zástupci společnosti AQUA
SERVIS, a. s., která sídlí v Rychnově nad Kněžnou, předali vítě-
zům regionálního kola projektu DOODPADU ceny. Všechna tři
místa obsadily třídy rychnovského gymnázia. Vítězná třída po-
stupuje do republikového kola, kde se hraje o 50 tisíc korun
na maturitní ples. Projekt DOODPADU aneb Co do kanalizace
nepatří zahájila v České republice před pěti lety společnost
ENERGIE AG BOHEMIA s. r. o. a její dceřiné společnosti, které
se zaměřují na provozování vodohospodářského majetku měst
a obcí.
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