
Výzva na pripojenie na vodovod  V obciach Podolie, Pobedim a Očkov bol 31. mája 2016 skolaudovaný a daný do trvalého užívania vodovod z Čachtíc do obcí Podolie, Pobedim a Očkov v rámci projektu “Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v trenčianskom regióne”. Jednotlivé aktivity tohto projektu boli zostavené tak, aby spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. (TVK) zabezpečili naplnenie záväzkov Slovenskej republiky voči Európskej únii a pre svojich akcionárov a naviac, aby bola splnená požiadavka obcí Podolie, Pobedim a Očkov na vybudovanie verejného vodovodu. Vzhľadom na to, že záväzkom Slovenskej republiky bolo hlavne dobudovanie kanalizácií a čistiarní odpadových vôd, presadiť budovanie vodovodu nebolo jednoduché. Napokon, len na základe preukázania, že v týchto obciach je zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou iba z individuálnych vodných  zdrojov (studní), ktoré na základe laboratórnych rozborov nie sú vyhovujúce, sa nám podarilo presvedčiť Európsku komisiu, aby odsúhlasila aj vybudovanie vodovodu.  Vybudovanie vodovodu v obci je dôležité nielen pre rozvoj obce, ale hlavne pre samotných obyvateľov, pre ich každodenný život a zdravie.  Spoločnosť TVK v júni 2017 odobrala a analyzovala referenčné vzorky zo studní v obciach Podolie, Očkov a Pobedim. Vo všetkých vzorkách boli prekročené mikrobiologické parametre (baktérie) a dusičnany, čo svedčí o fekálnom znečistení (netesné žumpy, priesaky z hnojísk, smetiská, v neposlednom rade sa stále nájdu občania, ktorí obsah svojej žumpy nelegálne vypúšťajú na pole či do potoka, čím priamo znečisťujú podzemné vody, z ktorých sú napájané aj všetky studne v obci, vrátane ten Vašej). V niektorých studniach boli dokonca nadlimitné množstvá mangánu. Protokoly z vykonaných skúšok boli poskytnuté obecným úradom.   Kvalita vody v súkromných studniach nie je sledovaná orgánmi verejného zdravotníctva a o kvalitu vody a stav studní sa musia vlastníci starať sami. To pri snahe šetriť finančné prostriedky vedie často len k povrchnému hodnoteniu vody, voda je na pohľad čistá, preto si myslíme, že ju môžeme piť. Podľa skúseností si mnohí majitelia studní ani raz nedali urobiť rozbor vody v nej a podceňujú riziká, ktoré im hrozia z používania takejto vody. Zdravotné problémy sa totiž nemusia prejaviť hneď, ale až po niekoľkých rokoch.  Obzvlášť nebezpečné sú pre malé deti. Keďže pre človeka voda nie je jediným zdrojom dusičnanov (dusičnany sa vyskytujú aj v zelenine, z ktorej sa nedajú odstrániť), je potrebné, aby pitná voda neprekračovala stanovené limity (povolený limit je do 50mg/l).  Zároveň, ak hľadáte jednoduché a lacné riešenie pre zdravie, voda z vodovodu je tou najlepšou voľbou. Čistá voda z vodovodu je zdravá a kvalitná, obsahuje prirodzené vyvážené 



látky, zároveň neobsahuje baktérie a škodlivé látky. Jej kvalita neustále podlieha prísnej kontrole. Takisto je najvhodnejšia pre samotný pitný režim. Minerálne vody z obchodu majú vysoký obsah niektorých minerálnych a stopových látok a ich časté používanie môže jednostranne zaťažovať naše telo. Sladené a prichucované vody z obchodu zasa obsahujú rôzne prídavné látky či syntetické farbivá, preto ich odborníci neodporúčajú piť vo veľkom množstve.   Nakoľko opätovný laboratórny rozbor zo studní preukázal závadnosť vody a vzhľadom na zistené výsledky rozborov vody z referenčných studní v obciach Podolie, Pobedim a Očkov a najmä v záujme vlastného zdravia ako aj zdravia Vašich detí Vás vyzývame na realizáciu pripojenia Vašej nehnuteľnosti na verejný vodovod.   Uvádzame príklady niektorých prekročených limitov z odobratých vzoriek:   Podolie , vlastná studňa   Kultivované mikroorganizmy pri 22°C   limit je 500,  skutočnosť 1200! Dusičnany      limit je 50,  skutočnosť 122,4 Koliformné baktérie    limit je 0,  skutočnosť 130 Enterokoky     limit je 0,  skutočnosť 73  Pobedim , vlastná studňa   Kultivované mikroorganizmy pri 37°C limit je 100,  skutočnosť 330 Mangán     limit je 0,050,  skutočnosť 0,107 Koliformné baktérie    limit je 0,  skutočnosť 3   Očkov vlastná studňa  Koliformné baktérie    limit je 0,  skutočnosť 160 Dusičnany      limit je 50,  skutočnosť 60,9 Mangán     limit je 0,050,  skutočnosť 0,210    Podrobné inštrukcie o pripojení získate na www.tvkas.sk alebo na Zákazníckej linke TVK. V prípade potreby kontaktujte nášho pracovníka Ing. Brenk č. t. 0903 441 549 


