Vážení odběratelé,
dovolte, abychom vám touto cestou sdělili několik informací, týkající se zásobování Ostopovic
pitnou vodou.
Po několika jednáních mezi obcí, VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s. a Vírským
oblastním vodovodem došlo na podzim loňského roku k napojení obecního vodovodu na
přivaděč Vírského oblastního vodovodu (VOV). Důvodem byla kvalita pitné vody a kapacita
zdrojů. Obecní podzemní zdroj vody (vrt OS-1A) se vlivem geologického podloží vždy potýkal s
vysokými koncentracemi manganu a železa. Důležité je i posílení kapacity vodních zdrojů pro
zvýšené odběry v době sucha a také pro zajištění zásobení obce vodou z více zdrojů pro případ
problémů s podzemním vrtem.
Smíchání pitné vody z různých zdrojů však může být doprovázeno nežádoucím efektem zakalení
vlivem vysrážení různých minerálních látek. Abychom zmírnili tento efekt, byly za účelem
odstranění usazených sloučenin manganu a železa před zapojením nového zdroje všechny
zásobovací řady důkladně propláchnuty. Přes odkalení a proplach celé vodovodní sítě bohužel
dochází v určitých úsecích k tomu, že se tyto sloučeniny z vody i nadále vylučují, při vyšším
odběru mohou být strženy rychlejším proudem a způsobit tak přechodný zákal vody. Přetrvávání
tohoto problému ukazuje, že dochází ke kombinaci několika nepříznivých jevů. Jednak ke srážení
železa a manganu při míchání vod, jednak k částečnému rozpouštění usazenin v potrubí.
Tento předpoklad bohužel prokázala poslední událost během víkendu 24. - 26. září, kdy došlo
k dalšímu masivnímu zakalení téměř celé sítě a vodojemu. Po celý víkend byly našimi pracovníky
prováděny nápravné kroky, odkalování a čištění obou komor vodojemu a následně i vodovodních
řadů. Po tuto dobu jsme pro obyvatele Ostopovic zajistili náhradní zásobování pitnou vodou
z přistavených cisteren.
Po této události jsme přistoupili k dočasnému odstavení obecního podzemního zdroje a k jeho
následné kontrole. V současné době je tedy do vodovodní sítě dodávána voda pouze z VOV,
která dle posledního rozboru z 27.9.2021 vyhovuje požadavkům vyhlášky pro pitnou vodu,
přičemž průběžně provádíme další kontrolní rozbory.
Důvod, proč jsme k tomuto kroku nepřistoupili ihned při prvních potížích, byla obava, že bude
docházet k rozpouštění historických usazenin v potrubí. Toto riziko zde ovšem stále přetrvává.
Proto bychom vás chtěli zdvořile požádat o spolupráci ohledně kvality dodávané vody
v následujících dnech a týdnech. Pokud byste zaznamenali zhoršenou kvalitu vody, informujte
nás o tom prosím co nejdříve e-mailem na adrese sekretariat@vasbv.cz nebo telefonicky na čísle
602 586 482. Za tuto spolupráci předem moc děkujeme.
O vývoji situace Vás budeme průběžně informovat na www.ostopovice.cz, www.vodarenska.cz a
v Ostopovickém zpravodaji. Omlouváme se za způsobené potíže a děkujeme za trpělivost a
pochopení.
V Brně dne 30. září 2021
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

