Hladina Domaše stále klesá, dovolenkárov aj tak láka
Utorok, 21 August 2012 00:00

Po chladnejších dňoch prišiel horúci víkend a stovky ľudí mierili znova na Domašu. Napriek
tomu, že je sucho a hladina klesla asi o 1,5 metra, nadšenci vodných športov aj rybári sa na
Domašu znova vrátili. Horšie sú na tom jachtári. Tí museli presúvať kotviace plachetnice zase
o niekoľko metrov do stredu, aby neuviazli v bahne.
KVAKOVCE/DOBRÁ Páliace slnko zase raz zaplnilo pláže Domaše. Malí aj veľkí sa oddávali
leňošeniu na pláži či vodným športom a to aj napriek tomu, že hladina oproti júlu viditeľne
klesla. Ľudia sa s tým už zmierili.

Dôležité vraj je, že sa dá kúpať. „My sme už boli na dovolenke, ale chceli sme s deťmi využiť
tento teplý víkend. V minulosti sme tu často chodili a aj sme boli zvedaví, ako sa okolie vodnej
nádrže zmenilo. Som prekvapená ako veľa nových chát si ľudia postavili. Nie je tu žiadny
luxus, služieb dosť málo, ale dá sa tu relaxovať,“ povedala nám mama dvoch detí Adriana
Kravcová.

Tie práve šantili vo vode v časti Domaša-Dobrá. „Stanujeme tu s partiou, dá sa zaplávať aj
zabaviť. Mne osobne neprekáža málo vody, lebo mám pred ňou rešpekt. Teraz som sa
odvážila ísť aj na vodnom bicykli a bol to pekný zážitok,“ myslí si Laura Verešpejová.

Rybári lov nevzdávajú
Na Dobrej sme stretli tiež rybárov a ako nám povedali, občas majú aj nejaký záber. Na
návnadu už zabrali aj celkom slušné kapry či amury.

„Pre mňa je to relax a keď aj niečo ulovím, zvyčajne ryby pustím späť do vody. Ide len o dobrý
pocit z lovu a zdolávania ryby, keď sa už chytí na háčik. Nikdy nie je isté, či ju dostanem aj na
breh,“ prezradil nám rybár Tomáš.

Vraj aj napriek nízkej hladine v Domaši ryby sú, ale ešte sa mu nepodarilo uloviť dravca. Zatiaľ
len počul príbehy o extrémne veľkých sumcoch, ktoré tam ulovili skúsenejší rybári.

Na Poľanách v časti Monika sme tiež stretli rybárov. Tam lovili prevažne pleskáče, ale trúfali si
aj na šťuky a sumce.
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„Naša šanca príde, len treba veriť. Výhodou je, že teraz sa dá loviť cez deň aj v noci a už som
videl ako tu ťahali z vody veľké amury. Chce to len trpezlivosť,“ dodal Jozef Piatak.

Jachtári sú sklamaní
Najviac trápi nízka hladina vody jachtárov. Plytká voda spôsobila, že sa museli vzdať
tradičných súťaží. Žiadna regata či preteky kajutových plachetníc, ani majstrovstvá v rôznych
lodných triedach. Na vode pritom kotví okolo 30 jácht a vodáci by priviezli aj ďalšie, keby sa
preteky konali.

Namiesto toho museli kotviace plachetnice presúvať ďalej do stredu. Obávajú sa totiž, že by
mohli uviaznuť v bahne.

„Plachtím už desiatky rokov a takú situáciu na Domaši si vôbec nepamätám. Je to asi
najhoršia sezóna. Je mi ľúto, že tento rok sa nekonali ani preteky, ktoré si tu získali veľa
priaznivcov,“ myslí si pán Vladimír Kočiš.

Budúca sezóna možno bude lepšia
Kompetentní o poklese hladiny vedia. Potvrdil nám to prednosta Krajského úradu životného
prostredia v Prešove Miroslav Benko.

„Mali sme výjazdové rokovanie v časti Vaľkov a vieme, že napriek všetkým opatreniam hladina
klesla o 1, 5 metra, takže teraz je na úrovni 155 metrov nad morom. Problém je, že celý júl bol
veľmi suchý, takmer vôbec nepršalo. Ďalšie horúčavy neveštia nič dobré,“ uviedol Benko.

Zdôraznil však, že už v septembri začnú s vodohospodármi hľadať nový model na to, ako
nastaviť manipulačný poriadok tak, aby sa hladina stabilizovala.

„Problém je v tom, že v roku 2010 nás trápili povodne , o rok neskôr bolo sucho, ale
manipulačný poriadok sa menil až v zime a to bola zrejme chyba. Všetko ešte zhoršilo
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extrémne sucho. Teraz chceme spolu s vodohospodármi nájsť nový model, aby sezóna 2013
bola lepšia,“ vysvetlil prednosta.
Čítajte viac: http://vranov.korzar.sme.sk/c/6504171/hladina-domase-stale-klesa-dovolenkarovaj-tak-laka.html#ixzz25OaOeFFn
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