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Bronzový PETR
Asi jste již všichni slyšeli o skvělém úspěchu našeho
SPORŤÁKA Petra SVATOŠE na letošní Tokijské
paralympiádě. Povídali jsme si s Petrem před
odjezdem a s odstupem času také po návratu z her.
Rozhovor
do Tokia:

před

cestou

Petře, jaké myslíš, že máš
v Tokiu šance?
To se uvidí až na místě.
Hlavně záleží na tom, jak
to zvládnu v hlavě. Cíl je
postoupit ze skupiny. Myslím
si, že to není nereálný,
ale bude to těžký. Pokud budu
hrát tak, jako na tréninku,
vidím šance na postup 30:70
až 40:60.
Jakým systémem se hraje?
Hrají se jak jednotlivci, tak
družstva.
Nejprve
hrají
jednotlivci. V mé kategorii
TT3 (podle postižení) je
21 soutěžících, s tím že je
7 skupin po třech. Ze skupiny
postupují
dva.
V této
kategorii
jsem
v české
výpravě jediný a zároveň
česká jednička.
Kolik je ve 28 členné české
výpravě stolních tenistů?
Tři. Jiří Suchánek TT2, Filip
Nacházel TT4. Menší číslo
znamená větší postižení.
Jaké je Tvoje postavení v rámci sportovního
systému v ČR? Máš nějakou funkci, či pozici?
Už pět let dělám předsedu stolního tenisu vozíčkářů
s tím, že vedu STK. Šest let jsem v reprezentaci s tím,
že tak tři, čtyři roky v nejužším výběru. Zde je nás pět
a jezdíme na turnaje po celém světě.
Co je STK?
Sportovně technická komise. To je nejvyšší řídící orgán
stolního tenisu vozíčkářů, který se zabývá organizací
turnajů.

Moc Ti držím pěsti a vím, že to určitě dopadne nějak
dobře, prostě skvěle. 
První cíl je neudělat ostudu, hrát to, co umím, hrát
dobře, jak umím – být spokojenej s tím, co hraju. Druhý
cíl je postoupit ze skupiny
a potom všechno ostatní
už je bonus. Ve družstvech
hrajeme se Suchošem (Jiří
Suchánek).
Tam
hraje
pavoukem osm týmů. Nejtěžší
je se na olympiádu vůbec
dostat.
Jak se to tedy stane, že jste
se dostali do nominace?
Jirka se tam dostal přes
žebříček a já jsem dostal
divokou kartu do družstev.
Byl jsem na tom na žebříčku
tak dobře, že mi tu kartu dali.
Peťo, proč zrovna ping
pong?
Já jsem s tím začal už na
základce. Nejdřív jsem hrál
fotbal, potom jsem přidal
pinec. To mi mohlo bejt tak
osm, devět let a ještě jsem
běhal po svejch. Ve fotbale
jsme
dvakrát
vyhráli
mistrovství republiky. Pak
jsem zkoušel lukostřelbu.
Když jsem se v osmnácti
dostal na vozejk, byl ping
pong přirozený pokračování.
A ukázalo se, že je to dobrá volba.
A teď otázka na tělo. Co Tě táhne, co tě žene do toho,
že chceš být Peťa Sporťák z Budislavi, nejlepší
na světě?
Soutěživost. Protože prostě chci bejt nejlepší na světě.
Ta myšlenka bejt nejlepší na světě! Já cokoliv dělám,
nebo se snažím dělat, nechci flákat a vždycky v tom
chci bejt nejlepší. Takže i když hrajeme třeba nějakou
blbost, vždycky chci, aby se o něco hrálo. Já si
nedovedu představit, že bych si šel jenom tak zapinkat
a nechtěl vyhrát. Prostě chci bejt ten první. 
Pokračování na straně 13…

Společenská kronika
Všem jubilantům, kteří v měsících říjen, listopad
a prosinec oslaví své narozeniny, srdečně
BLAHOPŘEJEME!

60 let
65 let
70 let
83 let
86 let

Jaroslav Kalibán
Eva Flídrová
Jiří Hlásenský
Václav Krejsa
Oldřich Machata
Růžena Jirečková

V červenci se narodila Alžběta Kubešová
a v říjnu Sebastián Švihel
V září jsme se rozloučili s panem Františkem
Kulhavým

PRO TAŤKU JARDU!!
Dne 5. října, v ten krásný čas
tatínek můj slaví šedesát.
Být s ním v jeho velký den,
Je pro mě nesplněný sen.
V srdci a myšlenkách stále spolu
Jak kdysi u rodinného stolu.
Na paloučku se bude slavit dost
Tak posílám pár řádků pro radost.
Život Ti píše zas o rok víc,
slovíčkem psaným chci Ti říct:
Žij podle svého, měj pevné zdraví,
narozeniny oslav tak, jak se slaví,
popíjej pívečko, písničku zpívej,
s veselou náladou na svět se dívej.
Ať štěstí z Tvých očí září.
Ať se Ti vždy ve všem daří.
Ať Ti na tváři kvete stále mladost,
ať v srdci máš samou radost.
Ať smích Ti slunce přináší
a vítr smutek odnáší.
To vše a mnohem víc,
Přeji Ti a to si piš!

Střípky ze zasedání
zastupitelstva
Tyto informace jsou uváděny z důvodu přehlednosti
a ochrany osobních údajů ve zkrácené formě, každý
občan má právo nahlédnout na obecním úřadě do
zápisů ze zasedání a zjistit tak veškeré podrobnosti
o průběhu zasedání a schválených usneseních.
Obsah rozpočtových opatření je zveřejněn
na webových stránkách pod záložkou úřad obce.
Zasedání zastupitelstva obce ze dne 1. 7. 2021
Zastupitelstvo obce schvaluje (vydává/souhlasí):
Uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene - služebnosti
a dohody o umístění stavby č. IV-122022393/01, Budislav, lokalita 3 x RD – knn,
nn“ s ČEZ Distribucí, a.s.;
uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene
Služebnosti
č.
IV-12-2021136/VB/02,
Budislav, parcela
752/1 – knn“ s ČEZ
Distribucí, a. s.;
udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků ZŠ
ve třídě a nejnižšího počtu žáků MŠ, Základní
škole a Mateřské škole Budislav pro školní rok
2021 - 2022;
podej obecního pozemku p. č. 397/1, druh
ostatní plocha/neplodná půda, o výměře 344
m2;
podej obecního pozemku p. č. 397/2, druh
ostatní plocha/neplodná půda, o výměře 76 m2;
doplněk č. 1 Strategického plánu rozvoje obce
Budislav (výstava dětského hřiště v nové
zástavbě);
provedení výběrového řízení na akci „Oprava
MK Budislav“, dotované z Programu
Ministerstva pro místní rozvoj ČR z programu
„Podpora obnovy místních komunikací“
a pověřuje starostu obce, pana Luboše
Šplíchala oslovením čtyř dodavatelských firem
na realizaci akce;
rozpočtové opatření obce č. 3/2021;
zamítavé stanovisko s upořádání 28. ročníku
třídenních závodů v orientačním běhu H.S.H
Vysočina cup od 15. do 18. 7. 2021;
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Žádost o pronájem zasedací místnosti
za účelem teoretické výuky zájemců o řidičské
oprávnění.
Zasedání zastupitelstva obce ze dne 25. 8. 2021
Zastupitelstvo obce schvaluje (vydává/souhlasí):

VŠECHNO NEJLEPŠÍ TATI
Ze srdce přeje Monika

Zamítá pořízení požadované techniky JSDH
Budislav, a podání žádosti Pardubickému kraji
na poskytnutí dotace na posílení techniky JSDH
Budislav, konkrétně pořízení čtyřkolky,
s ohledem na vyjádření Záchranné služby
a HZS ČR Pardubického kraje, doporučených
parametrů techniky pro transport pacienta, které
by měla tato technika splňovat a pořizovací
ceně;
uzavření Nájemní smlouvy, jejímž obsahem
je nájem části prostoru sloužícího jako zasedací
místnost obce Budislav o výměře 34,2 m2.
Nájem se poskytuje za účelem využití:
teoretická výuka pro žadatele o řidičské
oprávnění;
uzavření „Smlouvy o poskytnutí dotace,
evidenční číslo: OŽPZ/21/73858“, kterou
Pardubický kraj poskytuje obci Budislav
účelovou investiční dotaci na akci „Tlaková
splašková kanalizace a ČOV Budislav“ ve výši
4.000.000,- Kč;
rozpočtové opatření obce č. 4/2021;
„Žádost o poskytnutí finančních prostředků
formou individuální dotace“ podanou Svazkem
obcí Vodovody Poličsko za účelem poskytnutí
dotace ve výši 20% prostředků na akci
„Výměna vodovodního řadu v souvislosti
s budováním tlakové kanalizace“, částka
požadované dotace 1.061.401,- Kč v roce 2022;
souhlasí s výsledkem hodnocení komise
pověřené výběrovým řízením na zhotovitele
akce „Oprava MK Budislav“, která je dotována
Ministerstvem pro místní rozvoj, z programu
11782 - Podpora rozvoje regionů 2019+
a pověřuje starostu obce ve věci uzavření
smlouvy s nejlépe vyhodnocenou firmou
na realizaci akce „Oprava MK Budislav“,
firmou SWIETELSKY stavební s.r.o.;
uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a dohody o umístění
stavby č. IV-12-2022235/VB/01 název stavby:
Budislav, parcela 1232 – knn“ s ČEZ Distribucí
a.s.;
zakoupení nové komunální techniky –
zahradního traktůrku SECO;
uzavření SMLOUVY O DÍLO mezi obcí
Budislav (objednavatel) a dodavatelem na
provedení Studie proveditelnosti k podání
řídícímu orgánu z Integrovaného regionálního
programu, Specifický cíl IROP 4.1, v rámci 53.
Výzvy IROP - UDRŽITELNÁ DOPRAVA –
INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD, „Výzva
MAS Litomyšlsko – Podmínky pro bezpečnou
alternativní dopravu“ Konkrétně se jedná
o projekt Chodník „lokalita Nad Rybníkem“ –
Budislav;
prodej vyřazeného požárního automobilu
Škoda CAS 25 – Š 706 RTH, SPZ 2E8 77 00,
zájemci Asociaci drifterů České republiky při
ÚAMK, za cenu 60.000,- Kč.

Tlaková kanalizace
Výstavba tlakové kanalizace je v plném proudu. Máme
vybudovaný přivaděč k ČOV včetně přípojky vody
a elektrické energie. Na stavbě probíhají práce
na tlakovém řadu „A“, kde je celkem položeno 1063 m
z celkové délky 1499 m. Dále je položen řad „A–1“
v délce 45 m a řad „A-2“ v délce 26 m. Na řadu „C“ je
položeno 180 m a je také položen řad „C-1“ v délce
39 m. Celkem k dnešnímu dni položeno 1353 m
z celkové délky 4416 m tlakových stok, tj. 30 %.

Chodník
Jak jste mnozí zaznamenali, máme nový chodník
od hasičské zbrojnice ke Kulturnímu domu Krčma.
Tento úsek byl pro chodce velice nebezpečný, a tak
jsem rád, že se nám podařilo sehnat peníze a chodník
vybudovat. Projekt je financován z „MAS Litomyšlsko
– IROP – Podmínky pro bezpečnou alternativní
dopravu“. Při této akci byl též upraven vchod do KD.
Stavební práce provedla firma PP- GROUP.cz s.r.o.

Adventní koncerty v kostele
Boží Lásky
První koncert se uskuteční v neděli 28. listopadu
v 10 hodin. Zahraje Komorní smíšený sbor Byzantion Collegium musicae slavicae Praga, který se již od roku
1957 věnuje hudbě, jejíž nejstarší kořeny sahají až
do období působení Cyrila a Metoděje. Snahou sboru
je interpretace hudebních památek východoslovanské
liturgie, řecko-byzantské hudby a seznamování
veřejnosti s tímto hudebním směrem od nejstarších dob
až po současnost.
Druhý koncert se uskuteční v sobotu 18. prosince,
v 16 hodin vystoupí kapela Listověj, která hraje
autorskou tvorbu s tématy přírody a krajiny Vysočiny,
odkud pochází.

Luboš ŠPLÍCHAL, starosta obce

OBCHŮDEK - poděkování
Dobrý den,
skončily prázdniny a s nimi i pomalu ubývá turistů, kteří
navštěvují Toulovcovy maštale. Také kolistů, kteří
projíždějí, zastaví se, aby obdivovali krásnou zdejší
krajinu, dali si něco k pití i snědku. A také někteří
chataři a chalupáři budou pomalu zazimovávat svá letní
sídla...

Oprava místních komunikací
Obec Budislav byla úspěšná při podání žádosti
na opravu místních komunikací a obdrží dotaci
z Ministerstva pro místní rozvoj z programu 11782 Podpora rozvoje regionů 2019+ ve výši 4 369 278,00
Kč. Spoluúčast obce je 873 856,00 Kč. Komunikace se
budou opravovat v roce 2022 po vybudování
kanalizace.

SVOZ ODPADU
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
se uskuteční ve středu 27. října od 16:00 do 18:00 hod
na točně autobusu před hasičskou zbrojnicí.
Upozorňujeme na nutnost předání odpadu osobně
pracovníkům svozové firmy.

I já patřím k chalupářům a jezdím do Budislavi již téměř
70 let - nejprve k prarodičům a nyní se svou rodinou
trávíme čas odpočinkem i tím aktivním. Za těch mnoho
let, co jezdím do Budislavi, se mnohé změnilo...
Již není samoobsluha Jednoty, kde bývali Souškovi,
není řeznictví paní Hápové,
není hospoda
u Rovenských.... A hospoda na skalách, kde bývala paní
Líbalová a kam jsem chodila dědečkovi se džbánkem
pro pivo je jiná.
Mezi tím vznikla a zanikla i prodejna v garáži...
Je tu benzinová pumpa, okolí krásně upravené,
výstavba nových RD.....
Nová prodejna pak vznikla jako Obchůdek u Hasičů,
kam chodím ráda nakupovat. Paní Kateřina Mlejnková,
která tam již více jak 13 let s úsměvem vítá nakupující,
nejen že kolem sebe šíří dobrou náladu, ale snaží se
vyhovět všem zákazníkům. Nemá-li zrovna v obchůdku
něco z požadovaného zboží, snaží se vyhovět příště.
Patří jí velký dík a věřme, že i v těžkých podmínkách,
které představují supermarkety v Poličce i Litomyšli
a obchody v Proseči, nás bude ještě dlouho vítat svým
úsměvem a dobrou náladou a nalezneme zde zboží
každodenní potřeby.
Marie PIKNOVÁ, Brno
v Budislavi - čp. 44

Zprávičky z naší školy a školičky
Prázdniny utekly jako voda a my se po dvou měsících
odpočinku sešli zpátky ve školních lavicích. V novém
školním roce jsme přivítali pět prvňáčků, které v jejich
velký den přišli doprovodit jejich rodiče. Nové žáčky
přivítal milými slovy pan starosta a všem nám popřál
úspěšný školní rok. K přání se přidala i nově zvolená
paní ředitelka, Stanislava Vilčková. Pedagogický
sbor zůstal stejný jako v loňském roce.

Druhý týden v září jsme začali s plaveckým výcvikem
v krytém bazéně v Litomyšli. Celkem nás čeká deset
lekcí a výcvik bude zakončen získáním “mokrého
vysvědčení”. Kromě plavání jsme zavítali do místní
knihovny, čeká nás ukázka dravců a školní výlet
do Častolovic. Máme se tedy na co těšit :)

A co ve školce? Do školky k nám od září nastoupily
čtyři nováčci. Starší kamarádi se perfektně zapojují,
se vším jim pomáhají a ukazují, co a jak ve školce
funguje a jak to tady chodí. I školkáčci navštívili
knihovnu, jezdí na plavecký výcvik a těší se na chystané
akce, kterými je bude provázet lesní skřítek Budníček.

Začátkem září děti ze školky a školáci za pomoci paní
učitelky Janči vytvořili transparent k uvítání
bronzového paralympionika Petra Svatoše, který
se s velkým životním úspěchem vrátil z Tokia. Tímto
mu ještě jednou za celou MŠ i ZŠ gratulujeme a přejeme
mnoho dalších úspěchů!!!

Martina TOBKOVÁ

Knihovna informuje
Prázdniny skončily a my jsme se opět mohli setkat
s dětmi ze zš a mš v naší nové knihovně. Je krásně
prostorná a prosvětlená, rekonstrukce se opravdu
povedla a děkujeme za ni. Hráli jsme si a četli z knihy
Solfánci a Sluneční královna, několik Solfánků
i vyrobili. Z knihovny v Litomyšli nám zapůjčili krásné
interaktivní knihy s tužkou a děti si mohly tyto knihy
vyzkoušet. Přivezli nám také spoustu nových her
a knížek, za což moc děkujeme.
Také plánujeme založit keramický kroužek při
knihovně. Informace budou zavčasu dány na webové
stránky knihovny.
A jako každý rok i letos jsme se přihlásili do soutěže
Čtenář na jevišti. Patnácti minutový scénář, který budou
děti číst, a tak trochu i hrát, se teprve připravuje.
V listopadu se můžeme těšit na Den poezie.
V naší knihovně najdete spoustu nových knížek,
časopisů. Přijďte se podívat, těšíme se na vás.

jak mělo, nikomu se nic nestalo, nikdo nebyl zraněn.
K výsledkům: na 1. místě se umístil tým s názvem
CHLAPI SOBĚ, 2. místo TLAPKOVÁ PATROLA,
3. místo ŽENY, 4. místo HASIČI a 5. místo
KOUZELNÝ KOLOTOČ. Za účast a odvahu nastoupit
do zápasů soutěžícím upřímně děkuji. Po skončení
fotbalu nám všem za odměnu hráli a zpívali Naďa
a Otta. Velké poděkování patří sponzorům, divákům
a ženám za zajištění občerstvení a organizaci.
Za rok se budeme opět těšit.
Za Klub žen Věra LOPOUROVÁ

Divadelní spolek Budislávek z.s.
Vás zve 11. 12. 2021 od 18.00 hodin do KD Krčma
na představení pro celou rodinu O šíleně statečném
Ivanovi.

Vánoční zpívání

Alena BARTOŠOVÁ

Budislavský ženský klub
Byla to třetí srpnová sobota 21. 8. 2021 ve 14. hodin,
kdy se na hřišti uskutečnil prázdninový fotbal v sukních.
Tohoto tradičního fotbalu se zúčastnilo 5 družstev.
Za pěkného slunečného počasí, a podle mně skvělé
atmosféry a dobré nálady, jsme si všichni včetně diváků
fotbal užili. O pravidla a píšťalku se nám starali
rozhodčí Václav Kališ a Iva Kališová. Vše probíhalo tak

Ahoj děti a mládežníci. Tato zpráva je určena právě
vám. Obracím se na vás s nabídkou zazpívat si nebo
zahrát v kostele na tradičním vánočním vystoupení.
První zkouška bude ve středu po podzimních
prázdninách 3. 11. 2021 od 17:00 v knihovně. Po roční
pauze to určitě bude stát za to. Bude fajn, pokud se mi
přihlásíte na tel 608 554 446, nebo na email
pesapa96@gmail.com
Těším se na každého z vás. Pavel PEŠATA

PODZIMNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA
23. - 27. 10. 2021
Obecní knihovna Budislav

14:00 – 17:00
Najdete zde široký sortiment dušičkového zboží, podzimní i zimní dekorace,
knihy, šperky, pletené a šité výrobky, kornoutky se sladkostmi…….
A samozřejmě ani letos nebudou chybět výrobky z terapeutických dílen z
Chotovic. Těšíme se na vaši návštěvu :)

ZO ČSŽ Budislavský ženský klub

VÝSTAVA MOTOVETERÁNŮ
do roku 1950

20. -27. 11. 2021 KD Krčma Budislav
Program výstavy:
20. 11.
20.- 27.11.

zahájení výstavy
tvoření s dětmi
motoveterán
prodejní výstava ručních prací

Posezení při kávičce a zákusku
SO,NE
PO-PÁ
SO

20.-21.11.
22.-26.11.
27.11.

10.00-17.00
16.00-18.00
10.00-17.00

5. část

VODA – vodovodní síť
Téměř 19 tisíc obyvatel, desítky provozoven, firem,
objektů městské, obecní a občanské vybavenosti –
to jsou tisíce vodovodních kohoutků, ke kterým je třeba
dopravit vodu. Tímto vodovodním systémem ročně
proteče bezmála jeden a půl milionu m3 vody. Délka
vodovodní sítě sloužící pro skupinový vodovod Poličsko
dosahuje takřka 250 km, z toho je 68 km pro samotné
město Polička, včetně místních částí. Z ostatních
zásobovaných obcí má Dolní Újezd 25 km, obce Lubná,
Sebranice a Pomezí po 18 km vodovodních řadů. Více
než 10 km vodovodních rozvodů je v Budislavi (14),
Korouhvi (13), Oldřiši (11), Květné (11) a Horním
Újezdu (10). Zbývající obce, které jsou součástí
skupinového vodovodu Poličsko, mají vodovodní síť
kratší – Sádek (8), Poříčí (7), Kamenec (6), Desná (6),
Vidlatá Seč (6) a Široký Důl (5). V současnosti je více
než polovina rozvodů z plastových materiálů (PVC
a polyetylén) a většinu zbývajícího tvoří potrubí kovové
(především litina).
Ačkoliv je většina staveb vodovodu umístěna pod zemí,
některé jeho objekty tvoří významné dominanty krajiny.
Řeč je o vodojemech, ve kterých jsou uloženy dostatečné
zásoby
vody,
které
pomáhají
vyrovnávat
nerovnoměrnost ve spotřebě vody v případě
krátkodobých přerušení dodávek elektřiny nebo při
požárech. Pro potřeby provozování skupinového
vodovodu Poličsko slouží celkem 30 vodojemů
a akumulací, které jsou schopny pojmout 9.200 m3
vody. Pro dopravu vody do vodojemů se využívá celkem
26 čerpacích stanic, které jsou umístěny u zdrojů nebo
u akumulací vodojemů a zajišťují přečerpávání vody
mezi jednotlivými akumulacemi a dopravu vody
do jednotlivých spotřebišť.
Odkud a jak se dostává voda k odběratelům
v jednotlivých částech skupinového vodovodu? Voda
odebíraná z vrtu v Čisté je čerpána do akumulace
u hlavní čerpací stanice Sebranice, kam je rovněž
čerpána voda ze dvou vrtů v prameništi Sebranice. Odtud
je voda dopravována do vodojemů za letištěm Polička
o celkovém objemu 2 800 m3. Z těchto vodojemů voda
gravitačně zásobuje vodovodní síť města Poličky, která
je zde doplňována vodou z vrtu V-6 v lokalitě Mánesova.
Voda z vodovodní sítě Poličky je dále distribuována
ve třech směrech. Prvním směrem jsou zásobovány obce
Pomezí a Květná. Na druhé straně města je voda vedena
do obcí Kamenec, Sádek a Oldřiš. Obec Korouhev
včetně osady Jelínek je zásobována prostřednictvím
čerpací stanice umístěné na Šibeničním vrchu.
Z vodojemů za letištěm jsou samostatně zásobovány
Lezník a Sebranice. Z výtlačného řadu z čerpací stanice
Sebranice je vedena odbočka do vodojemu Střítež,
prostřednictvím, kterého je voda dodávána do Stříteže
a Širokého Dolu. Z vodovodní sítě Sebranic je možno
dotovat vodovodní řady v Lubné, které jako hlavní zdroj
slouží zářezy ve směru od Svaté Kateřiny. Z výtlačného
řadu z Čisté do Sebranic je vybudována odbočka, která
přes vodojem Dolní Újezd zásobuje obce Dolní Újezd,

Horní Újezd a dodává vodu dále ve směru na Desnou.
Odtud je voda čerpána do vodojemů nad Mladočovem,
které zásobují Poříčí, Mladočov, Zrnětín a Vidlatou Seč.
Vodovodní síť v Poříčí je propojena s vodovodní sítí
obce Budislav. Ta má jako svůj hlavní zdroj studny
V Borkách.
Jednou z důležitých provozních činností na vodovodu
je lokalizace a odstraňování poruch, jejichž nejčastějšími
příčinami bývá stáří potrubí a vliv povětrnostních
podmínek zejména v zimním období. Ročně je
na skupinovém vodovodu Poličsko opraveno kolem
50 poruch, a to jak na vodovodních rozvodech, tak
na vodovodních přípojkách. Rozšiřování vodárenského
dispečinku, pravidelná kontrola sítě a výměna
poruchových vodovodů přispěly k významnému snížení
ztrát vody v posledních 10 letech. Zatímco v roce 2010
byly vykazovány ztráty vody ve výši přes 20 %, v roce
2020 bylo dosaženo výše ztrát těsně nad 11 %.
Jistě vás bude zajímat, z čeho je hrazena obnova a rozvoj
vodovodní sítě. Tyto akce jsou financovány z příjmů
Svazku obcí vodovody Poličsko. Důležitou složku
příjmů Svazku tvoří tzv. nájemné, což jsou finanční
prostředky, které vyplácí Svazku obcí vodovody
Poličsko provozovatel vodovodu. Dalším příjmem jsou
účelové investiční dotace a v případě rozvojových akcí
rovněž příspěvky obcí. Kromě větších akcí jsou
každoročně z nájemného hrazeny výměny vodovodních
řadů, ale také obnova a doplňování hydrantů a také
sekčních šoupat tak, aby při opravách poruch mohly být
uzavírány co nejmenší úseky vodovodní sítě.
Přestože se jedná pouze o stručné shrnutí základních
informací, věříme, že přispěje ke konkrétnější představě
o cestě vody od vodního zdroje ke spotřebiteli.

VODA – provozování vodovodu
Již v době prvních starověkých vodovodů vznikla
potřeba tyto stavby udržovat, chránit a také dohlížet
na to, aby se voda dostala od zdroje tam, kde je jí třeba.
Jedním z nejznámějších vodovodních systémů byl
pravděpodobně starověký římský vodovod s jeho
akvadukty, na jehož údržbu a provoz zaměstnávalo
město Řím kolem 700 lidí. Vodařské řemeslo v dnešní
době plní v podstatě stejný účel jako v dávné minulosti
a zahrnuje i podobné činnosti. Postupně se však jeho
podoba mění, ať už díky modernější technice a novým
technologiím, ale také v souvislosti se zvyšujícími
se nároky na kvalitu vodohospodářských služeb. Co tedy
představuje provozní „vodařina“ v každodenní praxi?
Důležitou součástí rutinní práce je kontrola technického
stavu jímacích objektů, čerpacích stanic a vodojemů,
a také jejich strojního vybavení. I zdánlivě bezúdržbová
zařízení jako jsou ventily, šoupata a jiné armatury
vyžadují kontrolu funkčnosti. S kontrolní činností pak
úzce souvisí opravy a údržba objektů i jejich areálů.
Stejně jako řádnému technickému stavu vodárenských
objektů je věnována pozornost i zajištění dodávky
kvalitní a nezávadné vody. Pravidelné čištění vodojemů
a akumulačních nádrží je prováděno tak, aby nedošlo
k přerušení dodávky vody. Vodojemy, které zásobují

vodovod Poličsko, mají většinou dvě komory, tudíž
v jedné probíhá čištění a z druhé je zásobovaná
vodovodní síť. Pravidelně se čistí i vodovodní síť,
a to tzv. odkalováním přes osazené hydranty. Tím
se předchází usazování jemných částic v potrubí.
Odkalování se provádí většinou na místech, kde jsou
malé průtoky potrubím, ale i v případě, že na potrubí byl
provedený nějaký zásah (oprava poruchy, výměna
armatury apod.). Funkčnost hydrantů ve vodovodní síti
je pravidelně kontrolována, je měřen tlak a průtok
jednotlivých hydrantů tak, aby byly bez problémů
k dispozici v případě požáru. Z hlediska zajištění
zdravotní nezávadnosti vody v síti je jednou důležitých
činností provozních montérů pravidelná kontrola
zařízení pro dezinfekci vody a průběžná kontrola obsahu
volného chloru ve vodojemech a přímo u odběratelů.
Hovoříme-li o rutinních činnostech, je nutné zmínit
výměnu vodoměrů. Vodoměry sloužící jako fakturační
měřidlo musí být funkční a mít platný cejch. Platnost
bývá zpravidla 6 let, proto probíhá pravidelně jejich
výměna. Počet měněných vodoměrů dosahuje ročně
několika stovek.
Důležitou roli v dnešním provozování vodovodu hraje
vodárenský dispečink. Informacemi o stavech hladin
ve vodojemech, o průtocích do sítě, o tlacích v potrubí
apod. začíná prakticky každý pracovní den. Kontrola
dispečinku je tím prvním signálem, že je něco
v nepořádku, a díky němu je možné problém odhalit
mnohem dříve, než dojde k přerušení dodávky vody do
sítě. Následně při podrobnějším průzkumu se zjišťují
netěsnosti potrubí zavíráním jednotlivých sekcí
vodovodního řadu, přičemž se kontrolují průtoky
zaznamenané dispečinkem. Rozdělení jednotlivých
úseků na menší části umožňují sekční šoupata. Stejně
jako armatury v objektech vyžadují i sekční šoupata
pravidelnou kontrolu funkce a v případě potřeby jejich
výměnu. Slouží nejen k uzavření a rozdělení
jednotlivých úseků sítě při prováděném průzkumu, ale
především v případě havárie k odstavení pouze menšího
úseku vodovodu, na kterém došlo k poruše.
Snižování ztrát vody je pro hospodárný provoz
vodovodů stěžejní záležitostí, proto se poruchy
na vodovodních řadech a přípojkách řeší přednostně.
Odstraňování poruch, ale i výměny hydrantů, šoupat,
přípojek apod. vyžadují provádění zemních prací. Ročně
je realizováno několik desítek těchto zásahů. Zvláště pak
v případě havárie je důležité provést opravu
v co nejkratší době. Z toho důvodu je vodohospodářský
provoz vybavený potřebnou technikou tak, aby bylo
možné provádět zemní práce i v zimních měsících. Nejen
z důvodu havárií je mimo pracovní dobu zajišťována
pohotovost. V případě zjištění závady na vodovodních
řadech nebo přípojkách (po fakturační vodoměr)
je možné tuto skutečnost nahlásit kdykoliv v průběhu
dne na kontaktu uvedeném na webu provozovatele
www.vhos.cz v sekci „Nahlášení havárie“ po zadání
příslušné obce.

VODA – zabezpečení kvality vody
Předchozí příspěvky tohoto seriálu vám umožnily
vytvořit si obecnou představu o systému zásobování
pitnou vodou, využívaných vodních zdrojích
a základních
provozních
činnostech.
Dnešní
pokračování je věnováno tematice zabezpečení
a kontroly kvality vody a souvisejícím informacím.
Kontrolu kvality vody zajišťuje provozovatel průběžně
po celý rok, a to jak na jednotlivých vodních zdrojích,
tak na různých místech vodovodní sítě tj. na kohoutku.
Rozbory vody provádí akreditovaná laboratoř a zahrnují
stanovení organoleptických, fyzikálních, chemických
a mikrobiologických ukazatelů. V rámci rozboru širšího
rozsahu jsou analyzovány také např. kovy, radionuklidy,
pesticidní látky aj. Výsledky kontrolních rozborů jsou
průběžně
zasílány
vlastníkům
vodovodů.
Na vodovodech Polička, Pomezí, Květná jsou odebírány
kontrolní vzorky pro ověření bakteriologické
nezávadnosti v četnosti 1x týdně, a to přímo u odběratelů
a pravidelně také na jednotlivých vodních zdrojích.
Informace o výsledcích rozborů jsou k dispozici
odběratelům na úvodní stránce www.vhos.cz pod
odkazem „Kvalita pitné vody v Poličce, Pomezí, Květné
– aktuální informace“. Pod výše uvedeným odkazem
jsou průběžně doplňovány také informace o haváriích
a odstávkách na vodovodní síti Poličky, Pomezí
a Květné. Pro odběratele ostatních částí skupinového
vodovodu jsou v tuto chvíli k dispozici na webových
stránkách provozovatele základní údaje o kvalitě vody,
v brzkém výhledu budou dostupné výsledky rozborů
v širším rozsahu. Dotazy na kvalitu vody a její kontrolu,
které jsou nad rámec zde zveřejněných informací,
můžete v průběhu roku směřovat na tel. č. 461 357 132.
V případě náhlého výrazného zhoršení jakosti vody
(zabarvení, zákal, zápach atd.) se obraťte přímo
na provozní středisko VHOS, a.s. v Poličce. Kontakty
na provozní pracovníky a také na pohotovost jsou
k dispozici na webových stránkách. Prověření situace
na vodovodu v dané lokalitě, provedení adekvátních
opatření a odběr kontrolního vzorku vody v případě
potřeby, jsou standardními opatřeními, která realizuje
provozovatel vodovodu bezprostředně po vašem
oznámení. Základním předpokladem bezproblémového
naplňování vztahu odběratel-dodavatel je, aby vaše
podněty, upozornění na nedostatky či pochybnosti
o aktuální kvalitě vody směřovaly přímo k provozovateli
vodovodu. Pro ty, kteří ještě nevyužili možnosti být včas
informováni o případném omezení dodávky vody,
připomínáme, že je možné se přihlásit na www.vhos.cz
k odběru těchto aktuálních informací, které jsou zasílány
e-mailem.
Co se týká hygienického zabezpečení (dezinfekce)
dodávané vody, to je v současné době zajišťováno
řízeným dávkováním plynného chloru a chlornanu
sodného. První „vlaštovkou“ bezchlorové desinfekce
bylo zprovoznění dezinfekce UV zářením na vrtu V6
v Poličce. V blízkém časovém horizontu se uvažuje
o další instalaci tohoto zařízení. Výhledová koncepce
hygienického zabezpečení vody bude řešena i v rámci

zpracování tzv. Posouzení rizik systému zásobování
pitnou vodou, který je provozovatel vodovodu povinen
v souladu s platnou legislativou zpracovat do roku 2023.
Případný přechod na bezchlorovou dezinfekci nebo
kombinaci různých způsobů dezinfekce musí vycházet
z detailního posouzení celého systému zásobování,
počínaje vodními zdroji, vývojem kvality surové vody
v čase, přes technický stav vodárenských objektů
a potrubí, stáří materiálu, poruchovost, provozní tlaky
ve spotřebišti a v neposlední řadě vytipování všech
potenciálních rizik v systému. To je právě předmětem
výše uvedené rizikové analýzy. Riziková analýza
se zpracovává pro celou zásobovanou oblast
tj. skupinový vodovod Poličsko, tzn., že posouzení
systému zásobování a z něj vyplývající opatření
se nebudou vztahovat pouze k Poličce, ale celému
skupinovému vodovodu.
Opomíjeným, avšak neméně významným aspektem
dodávky pitné vody je zabezpečení tzv. vnitřního
vodovodu, tj. domovních nebo bytových potrubí, včetně
příslušenství, technických zařízení a armatur
až po vodovodní kohoutky. Za vnitřní vodovod, jeho
zdravotní způsobilost, technický stav a řádnou údržbu

zodpovídají majitelé domů a bytů. Základem správné
péče o vnitřní vodovod je pravidelná údržba
vodovodních
baterií,
filtrů,
ohřívačů
vody,
individuálních zařízení pro úpravu vody atd. a realizace
takových opatření, které zabrání nežádoucímu zvyšování
teploty studené vody ve vnitřních rozvodech. Delší doba
stagnace vody v potrubí a teplota „studené“ vody
nad 20°C jsou výraznými rizikovými faktory, které
mohou vést ke zhoršení kvality vody v domovních
instalacích. Pitná voda, která stagnuje déle než 4 hodiny
by neměla být použita k přípravě nápoje či jídla. Měli
bychom ji odpustit a použít pro jiné účely v domácnosti
a pro přímou spotřebu použít vodu čerstvou, která
je zjevně chladnější, než voda před tím stagnující
v potrubí. Po několikadenní nepřítomnosti se doporučuje
nechat odtéct vodu alespoň po dobu 5 minut.
V následujícím článku se zaměříme na dostupné nástroje
komunikace mezi odběratelem a provozovatelem
vodovodu a možnosti využívání zákaznického centra
a zákaznického servisu na webových stránkách
provozovatele.
VHOS, a.

Rozhovor po návratu:

Petře, máš něco, co bys chtěl říct a na co jsem
se nezeptal?
Teď asi ne. Všechno „důležitý“ jsme řekli. Zhodnotíme
to po návratu. Nejdůležitější je zvládnout to v hlavě.
Všichni mají natrénováno, všichni hrajeme dobře.
Máš fetiš?
...mmm, nemám.
Žádnýho maskota, alkohol, drogy, prášky,…?
Nepoužívám. Prostě jdu tam s čistou hlavou. Poslechnu
si hudbu před zápasem.
Jakou?
Operu, Bethowena, Čajkovskýho, cokoliv. Mám tam
toho dost. Ale to poslouchám jenom před zápasem.
Jinak poslouchám rock a metal.
Já Ti děkuju!

Petře,
veliké
blahopřání
k Tvému
reprezentačnímu vystoupení a k získané
medaili. Adrenalin i endorfiny už trochu
vyprchali. Jak s odstupem času hodnotíš svůj
výkon?
Musím se na to dívat ze dvou pohledů. Jeden
pohled jsou jednotlivci a druhý pohled družstva.
Jednotlivci, tam to bylo horší. Tam mě to prostě
semlelo. Vůbec jsem to asi nezvládl v hlavě,
psychicky. Prostě ten tlak tý obrovský soutěže.
To bylo těžký. Jednotlivci mě nevyšli. Zase je
nutno přiznat, že ti dva hráči, co jsem měl
ve skupině, tak oba dosáhli na medaili. Takže
to nebyla tak jednoduchá skupina. Ale stejně se svoji
hrou spokojenej moc nejsem. Co se týká družstev, tam
už to bylo úplně o něčem jiným. Tam už jsme si trošku
zvykli. Zvykli jsme si na prostředí a hrálo se nám tam
už fakt dobře. Tam byl ten výkon tak, jak měl asi bejt,
jak jsme chtěli, aby byl. A vyplynula z toho ta bronzová
medaile.
Je něco, co bys udělal jinak, kdybys teď vyrážel
na olympiádu znovu?
Asi ne. Co se týká přípravy, tak určitě ne. Co se týká
hry, hmmm. To je prostě ta daň za první velkou akci,
že si to člověk prostě musí zkusit. Takže věřím tomu,
že na dalších takovejch velkejch akcích, velkejch
turnajích už to bude lepší a budu těžit z těchhle
zkušeností.

Nejsilnější zážitek. Co Tě nejvíc dostalo?
Asi až vyhlášení. Ani to, když jsme vyhráli,
protože to mě to úplně nedocházelo. Spíš pak
vyhlášení. To bylo asi to největší. A pak
samozřejmě přivítání na Českým domě, když
jsme se vrátili z haly. Vždycky se dělalo to,
že kdo přinesl medaili, tak se mu večer tleskalo
a vlastně to bylo ještě spojený s mejma
narozeninama. To bylo super! To byl fakt jako
velkej zážitek.

Když se oprostíme od her jako takových. Co se Ti
v Tokiu líbilo nejvíc? Z čeho máš dobrý zážitek?
Asi jídlo.  Jídlo tam bylo super. Jídelnu jsme měli
přímo naproti Českýmu domu a otevřenou 24/7. Takže
kdykoliv jsme tam mohli jít na kakýkoliv jídlo. Byl tam
výběr třeba ze sto jídel. Takže to bylo super. Pak
samozřejmě společenská místnost. To nás taky bavilo.
Nemohli jsme nikam cestovat. Pohyb byl jenom mezi
halou a vesnicí. Ale stejně si myslím, že by na to nebyl
moc čas. Celej ten pobyt jsme vlastně jenom trénovali,
nebo hráli. Takže takhle jsme si to užili. Jediná škoda
bylo, že nebyli diváci. To bylo největší mínus těch her.
Když tohle pominu, je něco, co se Ti opravdu

nelíbilo, co Tě třeba štvalo?
Cesta! Jelikož jsme letěli low-costovou
společností, tak těch 13 hodin v tom
letadle nebylo úplně fajn. Ostatní státy
posílali vozejčkáře v bussinesu a my
jsme letěli v economy. Tak to bylo takový
jako - velký peklo. Ale jinak, co se týká
pobytu a čehokoliv tam, tak to bylo z mýho
pohledu super.

Co máš teď v plánu?
Plány se teď točej kolem ping pongu. Teďka začít zase
pořádně trénovat, připravovat se na další turnaje,
na další sezónu. Teď už jsem něčeho dosáhnul a chtělo
by to pokračovat v tom nastaveným trendu.
Chystáš se na příští olympiádu do Paříže?
Určitě bych se tam chtěl dostat. Je to teď
takovej další cíl.
Máš něco, co bys chtěl doplnit?
Poděkování celý výpravě, celýmu
realizačnímu
týmu.
Trenérům,
fyzioterapeutům, všem spoluhráčům,
našemu stolně-tenisovýmu týmu.
Peťko, moc děkuji za příjemný
rozhovor a přeju Ti mnoho dalších
úspěchů. 
Milan ŠVEC
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