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Na Domaši znížia prietok, vody bude viac
Tohoročná letná turistická sezóna na Domaši bola najhoršia za posledné roky. Nízka hladina
vody zapríčinila rapídny odliv turistov. Situáciu včera priamo na mieste riešili minister,
vodohospodári i starostovia. Dohodli sa, dôjde k zníženiu odtoku, čo by malo zabezpečiť
dostatok vody na budúci rok. Pokiaľ však pomôže aj počasie.
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BŽANY. František Galčík prevádzkuje penzión v rekreačnom stredisku Valkov na Domaši 19
rokov. Tohoročná letná sezóna bola jedna z najhorších.
„Išli sme na 50-percentnú obsadenosť v dôsledku nízkej hladiny vody. Bolo znemožnené
kúpanie na Valkove, čo odrádzalo rekreantov,“ povedal.
V rodinnom penzióne toto leto prakticky nemohli zamestnať nijakých brigádnikov. Podobnú
skúsenosť majú všetci poskytovatelia služieb pri vodnej nádrži Domaša.
Starosta: To som ešte nezažil
Podľa Miroslava Fečka (Smer-SD), starostu obce Bžany (okres Stropkov), v katastri ktorej sa
nachádza Valkov, bol celkový úbytok turistov 50 percent.
„Bola to najhoršia sezóna za môjho pôsobenia, teda za 14 rokov. Bol tu jeden velikánsky
problém, a to voda,“ povedal starosta, ktorý po rokovaní odchádzal spokojný: „Chvalabohu,
dnes (včera - pozn. red.) sme mali stretnutie, na ktorom sa prehodnocoval manipulačný
poriadok a sme spokojní s výsledkom. Doposiaľ sme nevedeli nájsť s vodohospodármi spoločnú
reč. Teraz sa našlo konštruktívne riešenie.“
Ako dodal, počas budúcoročnej sezóny by mala byť hladina nádrže v nadmorskej výške 159
metrov.
Žiga: Sme závislí od počasia
„Situácia nie je jednoduchá, lebo okrem rekreačnej funkcie plní vodná nádrž aj hospodárske
úlohy, zásobuje príslušné podniky. Snažili sme sa operatívne hľadať také nástroje, ktoré by
vyhovovali aj hospodárskej oblasti, aj turistickému ruchu,“ povedal minister životného prostredia
Peter Žiga (Smer-SD) po rokovaní, ktoré zvolal priamo na Valkove: „Komunikovali sme so
starostami dotknutých obcí a dohodli sme sa na stretnutí po skončení turistickej sezóny.“
Rokovania sa zúčastnili aj zástupcovia Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP),
Krajského úradu životného prostredia (KÚŽP) a samospráv. Výsledkom je návrh dodatku
manipulačného poriadku.
Podľa ministra bude odtok z nádrže od 1. októbra znížený zo 4,9 metrov kubických za sekundu
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na 4 m3. Ak by sa hladina nenaplnila na 155 metrov nadmorskej výšky za mesiac, zníži sa od 1.
novembra odtok na 3,5 kubíkov.
„V tomto režime by to išlo až do jari budúceho roku. Budeme sa snažiť v manipulačnom
poriadku pre budúcu sezónu nájsť také riešenie, aby nedošlo k tomu, čo tento rok, že počas nej
nebola voda,“ podotkol minister a zdôraznil: „Všetko však ovplyvniť nevieme, závisieť to bude aj
od množstva zrážok.“
Čítajte viac:
http://bardejov.korzar.sme.sk/c/6524447/na-domasi-znizia-prietok-vody-bude-viac.html#ixzz25lv
8dlro
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