
Opravdu musíme být tak sobečtí? 

 
O víkendu 12-13.5. jsme nebyli schopni zajistit plnohodnotné dodávky pitné vody pro několik 

rodin z Husovy ulice.  Ačkoliv byl (zatím) přítok  z pramenišť dostatečný, klesla hladina vody ve 
vodojemu cca. o jeden metr.  A snížená hladina vody o tento pouhý jeden metr znamená, že nejsme 
schopni dodávat vodu asi 10 rodinám v obci.  
 A proč vlastně při normálním přítoku hladina vody poklesla? Odpověď je jednoduchá. 
V krásném slunečném počasí jsme napouštěli bazény, kropili trávníky a ve velkém prali.  Proč by 
většinu obce mělo zajímat nějakých deset rodin? Nás v níže položených částech obce se přeci tento 
problém netýká! 
 Na závěr několik čísel, která dokazují výše uvedená tvrzení. Ve dnech 13 a 14.5.2018 jsme 
změřili denní spotřebu vody a přítok z pramenišť. V neděli v době od 09:00 hod. do 20:30 hod. 
přiteklo do obou vodojemů 85m3 pitné vody. Spotřebovali jsme však 116m3. Tento zvýšený odběr 
pochopitelně stačil ke snížení hladiny vody ve vodojemu. Přes noc ze 13 na 14.5. pak přiteklo 88m3 
vody a spotřebovalo se pouhých 52 m3. To pochopitelně stačilo k doplnění obou vodojemů a dodávky 
pitné vody mohly být v pondělí opět plynulé v celé obci.  Během necelých 12 nedělních hodin jsme 
tak  spotřebovali mnohem víc vody, než je její průměrná roční  spotřeba za 24 hodin (ta nedosahuje 
ani 80 m3 za den). Průměrnou denní spotřebu pitné vody jsme v neděli vlastně překročili 2x! V sobotu 
12.5. jsme sice odečty vodoměrů nedělali, ale předpokládáme, že byla situace ještě horší.  
 Myslím si, že můžeme s úspěchem ovlivnit kvalitu dodávané pitné vody. Její množství však 
zásadně ovlivnit neumíme. Kapacita pramenišť je omezená. Tento fakt se negativně projevuje 
především v letních měsících a o víkendech, tedy v době zvýšených odběrů. Dodávky pitné vody jsou 
v této době pro část RD v obci problematické.  A při tom  řešení tohoto problému je tak jednoduché. 
Postačí, když pitnou vodou v létě nebudeme zalévat, bazény budeme napouštět po dohodě 
s provozovatelem vodovodu v pracovních dnech, atd.  Opravdu po Vás chceme tak moc? 
 
         Místostarosta obce  
  

  


