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Na obmedzenie vypúšania vody z Domaše vzniklo viacero iniciatív, vznikla aj petícia, ale úbytok vody napriek daždivému poèasiu pokraèuje...

NAPRIEK POMERNE VYSOKÝM VODNÝM ZRÁŽKAM V PRIEBEHU OKTÓBRA

HLADINA VODY NA DOMAŠI SÚSTAVNE KLESÁ
Tohtoroèné suché jarné a letné
poèasie spôsobilo výrazný pokles
hladiny vo vodnej nádrži Ve¾ká Domaša. Na základe mnohých s)ažností starostov obcí, podnikate¾ov
v cestovnom ruchu aj samotných
rekreantov a následného rokovania s ministrom životného prostredia Petrom Žigom, ktorý Domašu navštívil, platí od 1. októbra dodatok k manipulaènému plánu, na
základe ktorého majú vodohospodári zníži) prietok vody z nádrže
zo 4,4 metra kubického na 4 metre

kubické za sekundu. Tieto opatrenia boli prijaté preto, aby sa hladina
vody zvýšila približne o 4 metre a
dosiahla úroveò 158 metrov nad
morom. Koniec septembra a október neboli skúpe na dážï, práve
naopak. Zrážky boli ove¾a výdatnejšie, napriek tomu hladina vody
v Domaši sa nezvyšuje, ale naïalej klesá. Vo štvrtok 25. októbra
klesla až na 152,85 metra nad morom (približne 10 metrov pod maximálnou prevádzkovou hladinou) a
poèas celého uplynulého týždòa

bol zaznamenaný ïalší úbytok
vody. V stanovisku ministerstva ŽP
sa uvádza, že ak sa do konca októbra tohto roka hladina Domaše
nezvýši aspoò na 155 metrov nad
morom, vodohospodári budú musie)
od zaèiatku novembra vypúš)a) len
3,5 metra kubického za sekundu,
aby nasledujúca letná sezóna nedopadla tak katastrofálne, ako tohtoroèná. Ak hladina vody bude aj
po týchto opatreniach pod úrovòou
155 metrov nad morom, od zaèiatku decembra sa bude vypúš)a) iba
2,5 kubíka za sekundu. Tento stav
regulácie odtoku bude pretrváva)
do konca marca 2013. Keï na jar
hladina vody bude pod 158 metrov
nad morom, stále sa má pokraèova) s vypúš)aním vody v objeme
2,5 kubíka vody až do mája.
Rokovania s ministrom, zmena
manipulaèného poriadku èi iné prehlásenia sú naniè, ak sa reálne nedodržiavajú. Zdá sa, že celý vodný
režim na Domaši sa neprispôsobuje všeobecným požiadavkám,
ale plní jednu základnú funkciu:
Zabezpeèi) dostatoèný prietok vody pre malú vodnú elektráreò v
Malej Domaši. Jej prevádzkovate¾
má totiž s vodohospodármi uza-

tvorenú zmluvu na vypúš)anie väèšieho množstva vody, než do Domaše priteká. Biznis vyhráva nad
všetkými s¾ubmi a dohodami. (da)

