Vážení spoluobčané, milí sousedé,
dovolte mi reagovat na vzniklou situaci týkající se dodávek pitné vody a upřesnit některá fakta.
Obec dnes využívá 2 vlastních zdrojů pitné vody, která se následně kumuluje ve vodojemu, který má
provozní kapacitu cca 60 m3. Z vodojemu jsou následně zásobeny skrze zrychlovací stanice obě obce,
Popovičky i Chomutovice. V období sucha, které panuje je stav odběru výrazně vyšší než dlouhodobý
průměr, a to až o 100%.
Celý systém byl navržen tak, aby dokázal bez problémů pokrýt nejen běžný okamžitý požadavek na
dodávku pitné vody v jakoukoliv denní hodinu, ale i krátkodobé extrémní výkyvy, způsobené
především horkým letním počasím.
Bohužel v tuto chvíli, kdy přetrvává dlouhodobé sucho a dochází k okamžitým obrovským nárůstům
odběrů ve špičce především v ranních a večerních hodinách, způsobených ponejvíce zálivkou a
dopouštěním bazénů, není systém schopen na takovouto situaci reagovat a dochází k výpadkům
z důvodu prázdného vodojemu. Doplňuji, že nátok do vodojemu zůstává z vrtů stále stejný a na
maximální výši.
Obec již osm let pracuje na realizaci přivaděče Želivka, aby měla záložní řešení a věříme, že
v dohledné době cca 2 let vše zdárně proběhne. Bylo by však mylné se domnívat, že Želivka vyřeší
vše. I tento systém bude mít své limity.
Zároveň obec ve spolupráci se společností Arendon buduje novou úpravnu vody, která bude
spotřebovávat výrazně méně vody pro provozní účely a více vody ve vodojemu bude moci být
používáno pro dodávky obyvatelům. Předpokládáme zprovoznění do konce letošního roku.
Stručně shrnuto:
-

zdroje pitné vody mají v tuto chvíli stále stejnou vydatnost
systém není schopen v některých chvílích pokrýt zvýšený okamžitý požadavek na dodávku
pitné vody
zvýšený okamžitý požadavek je způsoben především zálivkou a dopouštěním bazénů a
dalším nehospodárným chováním spotřebitelů s ohledem na dlouhodobé sucho
obec nedodává společnosti Arendon ani nikomu mimo naše obce pitnou vodu a nikdy tak
nečinila
obec zajišťuje další možnosti doplnění vodojemu mimo naše zdroje

Dnešní situace, v počátku nastartovaná dlouhodobým suchem nás nutí zamyslet se, jak hospodárně
a efektivně využívat vzácné přírodní zdroje, jakým pitná voda bezesporu je. Mnoho z nás ji bere stále

bohužel jako samozřejmou věc a zde se náš přístup musí změnit. Výhled na další dny změnu klimatu
nepřináší a proto změna, abychom měli pitnou vodu alespoň pro základní potřebu, musí být
okamžitá a ano... může bolet.

Nejsme příznivci zákazů a restrikcí, ale v tuto chvíli platí zákaz na jakékoliv
využívání pitné vody mimo základní běžnou lidskou denní potřebu a hygienické
úkony, a to do odvolání.

Apelujeme na všechny, aby se s vodou zacházelo hospodárně a s respektem nejen
k vodě samotné, ale i s ohledem na další spotřebitele.

O dalším vývoji vás budeme informovat. Protože není v našich silách vyřídit všechny vaše telefonické
dotazy na dodávku vody obratem, doporučuji všem, aby měli zřízenou službu zasílání obecních sms,
což je pro nás v těchto situacích základní operativní komunikační kanál (více o zřízení na webu obce
Popovičky nebo u pana místostarosty Václava Škorpila). Ano, i sms může mít časovou prodlevu,
protože chceme, aby měla určitou informační hodnotu.
I my máme v obcích rodiny, i my zde žijeme a jsme postiženi situací úplně stejně jako vy, žádný
soukromý řad k domům zastupitelů nevede a snažíme se situaci řešit stejně usilovně, jako byste se
snažili vy sami.
Děkuji.
S úctou Jaroslav Richter, starosta

