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INZERCIA

Zdravá voda z vodovodu na Orave
Svetová civilizácia sa dostáva do obdobia, keď hlavnou brzdou jej rozvoja sa stávajú problémy s vodou.
V prvom prípade je to jej nedostatok, v druhom znečistenie, v treťom
reakcia prírody na ľudstvom spôsobené globálne problémy.
Čoraz výraznejšie sa prejavujú kvalitatívne zmeny vody
a kvantitatívne premeny jej
skupenstva. Dôsledok? Viac než
miliarda ľudí na Zemi nemá
prístup keď nie k pitnej, tak
aspoň k prijateľne čistej vode.
Odborníci odhadujú, že do 25
rokov budú dve tretiny svetovej
populácie trpieť nedostatkom
vody. Každý deň pre nedostatok
pitnej vody zomrie na planéte
34-tisíc ľudí, z tohto 4,5-tisíc
detí.
Zmeny vo vodnom režime

Z pohľadu človeka žijúceho
na Orave sa nám tieto problémy môžu zdať vzdialené. Ale
globálne ničenie prírodných
zdrojov a dlhodobé zaťažovanie
ovzdušia najmä splodinami
spaľovania uhľovodíkov má
za následok aj lokálne zmeny
v hydrologickom režime na
menších územiach.
Tento trend, kedy sa, napríklad,strácajú prechodné obdobia
medzi letom a zimou a, naopak,

zvýrazňujú sa extrémy medzi
suchými a na zrážky bohatými obdobiami, pozorujeme aj
u nás.
Už niekoľko desaťročí pozorujeme na najvýdatnejších vodných zdrojoch zmierňovanie
rozdielov v objemoch prietokov
v zimnom a letnom období.
Pred tridsiatimi rokmi boli
zvýšené prietoky v zimnom období výnimočné. Dnes, v dôsledku častejšieho výskytu topenia sa snehu, aj v štatisticky
najchladnejších mesiacoch
dochádza v zime k zvyšovaniu
výdatnosti rozhodujúcich vodných zdrojov v lokalitách Oravice, Roháče a Choč. Toto má
za následok predčasný odtok
zrážkových vôd, ktoré mali byť
akumulované v podzemí až do
leta.K zmenám dochádza v dôsledku globálnych vplyvov,preto
nie je možné odstraňovať ich
príčiny lokálnymi prostriedkami.
Iná situácia vzniká v ostatných oblastiach Oravy

Vodojem v Oraviciach
Najviac obyvateľov oravského regiónu zásobuje Oravská
vodárenská spoločnosť z prameňav Bobroveckej doline.

v prevažne flyšovom pásme,
ktoré tvorí 70 až 80 percent územia,a to najmä v letnom období.
Tu sa na zmenách režimu vodných zdrojov najviac prejavujú
dôsledky nepriaznivých lokálnych zmien. Tieto vodné zdroje
majú plytké prúdenie s malou
podzemnou akumuláciou a pomerne rýchlo reagujú na zmeny hydrologických pomerov,
ako je daždivé a suché obdobie.
U týchto zdrojov zaznamenávame zvyšovanie rozdielov v celkových výdatnostiach. K tomu
v tomto prípade prispieva ne
správne obhospodarovanie
lesov, najmä neúmerná ho-

lorubná ťažba starších lesov je, že odberatelia pitnej vody
podporená aj zvýšeným výsky- obnovujú využívanie vody
z iných, v mnohých prípadoch
tom kalamít.
pochybných vodných zdrojov,
Orava sa obávať nemusí
a to aj za cenu možného dlNapriek uvedeným zmenám hodobého ohrozenia zdravia
môžeme konštatovať, že, chva- vlastnej rodiny. Kvalitnú pitnú
labohu,Orava i celé Slovensko sa vodu z verejnej vodovodnej siete
nedostatku kvalitnej pitnej vo- odoberajú len vtedy,keď vlastný
dyv blízkej budúcnosti nemusia zdroj vyschne.
obávať.Je to najmä vďaka tomu,
Takéto šetrenie za každú ceže ide o oblasť s dostatočným nu naozaj nie je správne. Podľa
úhrnom zrážok a s relatívne našich dlhodobých skúseností
malým nebezpečenstvom na udržanie akej-takej kvality
ekologického ohrozenia. Je zásobovania vodou a prevádztomu ale tak aj preto, že bývalé kyschopnosti vlastného vodČeskoslovensko patrilo v Eu- ného zdroja treba investovať
rópe k lídrom v uplatňovaní viac, ako je platba za vodné
výsledkov vodohospodárskeho dodávateľovi kvalitnej pitnej
výskumu, v kvalite odborného vody pri jej normálnej spotrebe.
vzdelávania v rámci školského
systému,ale aj v prijímaní na tú Reklama číha zovšadiaľ
dobu pomerne kvalitnej vodá- Naši zákazníci, žiaľ, často utrácajú zbytočne veľa peňazí
renskej legislatívy.
Otázky zabezpečovania a za- na nákup a prevádzkovanie
chytávania vodných zdrojov sa nezmyselných filtrov na pitnú
riešili komplexne a koncepčne vodu, ale aj za zbytočné nákupy
na niekoľko desaťročí dopre- balených vôd,ktoré v ničom nedu. Vďaka tomu sa podarilo prekonávajú kvalitu pitnej vody
zachytiť vodné zdroje a priviesť dodávanej z verejného vodovokvalitnú pitnú vodu v potreb- du. Žiaľ, často skôr podľahneme
ných množstvách do všetkých reklame, ktorá číha zo všetkých
strán, ako keby sme dali na
rozhodujúcich spotrebísk.
V súčasnosti, keď zaznamenávame radikálnu zmenu
v hospodárení s pitnou vodou
nielen u odberateľov, ale aj
u vodárenských spoločností,
javí sa kapacita vybudovaných
distribučných
zariadení
ako nadštandardná. Z tohto
hľadiska môžeme hodnotiť
množstvo a kvalitu pitnej vody
na Orave pre pokrytie potrieb
v budúcich desaťročiach za
dostatočné.

názory odborníkov pracujúcich
na úseku ochrany zdravia, ktorí
monitorujú a a vyhodnocujú
kvalitu pitnej vody na základe
noriem a vedecky overených
postupov.
OVS rozširuje
a modernizuje

Oravská vodárenská spoločnosť
je garantom zabezpečenia kvality a dostatočného množstva pitnej vody vo všetkých lokalitách
Oravy.V priebehu desaťročí vytvorila potrebné kapacity a odborný potenciál reprezentovaný
kvalifikovanými zamestnancami na všetkých úsekoch
činnosti. V rámci finančných
možností neustále rozširuje a
modernizuje prevádzkované
zariadenia. V súčasnom období
orientuje najväčšie kapacity
na zabezpečenie odvádzania
odpadových vôd a ich čistenia
s využitím fondov Európskej únie s cieľom zlikvidovať
najväčšie environmentálne
záťaže v sídlach nad dvetisíc
obyvateľov do roku 2015.Ale táto
oblasť si zaslúži samostatnú kaMILAN ĎAĎO
pitolu.
generálny riaditeľ OVS, a. s.

Spotreba vody klesla
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Špecifická spotreba vody
sa v dôsledku postupného
zreálňovania jej ceny a zrušenia
dotácií v predchádzajúcich rokoch znižovala a na Slovensku
klesla zo 140 na súčasných 86
litrov na osobu a deň. Na Orave
je tento pokles najvýraznejší
a hodnotou spotreby 59 litrov
na osobu a deň prekročil hygienické normy. Tento stav
však nenastal preto, že by obyvatelia Oravy mali nižšie hygienické návyky ako obyvatelia
iných regiónov. Spôsobila to
skutočnosť, že veľa Oravcov
dochádza za prácou či štúdiami
do iných regiónov Slovenska a
do zahraničia. Druhou príčinou

Rok 1937
Vtok do historického, doteraz využívaného vodojemu Tvrdošín.

