
Upíava vodyBřeclavané si stěžuji
na problém se zhoŤŠe-
nou kvalitou vody. Ta
jinr zacpává vodovodní
bat€rie, Firma Vodo-
vody a kanalizace už
situaci řcší.

lntcHAL HRABAL

ařectav NajVčLšíploblém
byl V koUpclně. pomalu
pie§táValir lóCL tcplá voda,
pi€§tožc jsmc dost Často
iisti]i bdl.íii Tnkto oko
nienlov.lln potiŽc s u.paný
tni Vodovodirími kohoutky
]]ř€c]avanka Kljrd Klimovi
čová, la byd]iVc tři roky
zrekoIsl luovdném druž
stevDÍm bylČ v ulici Na
Vnltjcké íJroblómy už spolu

s ňanžclem mus€la iešil
i s družstvem Dyj€, kt€ré
byl Vlastni,'Museli to Vy
čislil áž u hodin, protože
tam Lo bylo zaplombovana]
a my sc k tomu nemohli
dostal Manželovj tehdy ii
kJli, že je takovýth připadů
moc a nestihají to"' postč
žovala si žena, plavidclnč
kdždó dvd týdny čisli batcrii
i V kuchyni, protože 5e
Ucpilvá starosti 5 vodou má
Už minimálně pú1 roku.

^ 
n€ní sama. lt4útulý Lý-

dcn jiný Břetldvan Zvcřcjnil
vidco se z(€la ucpanou Vo.
dovodni bateii plnou rzi vc
slajnó době jako u x]imovi,
čovó zaaaly prob]émy s Lcp,
lou Vodou i u dalšiho oby
valclc ulice Na valtické
M.rrtina Ambrože, U nčj tr
vaji asi čtyři měsice "Třikrátjscm už baterie ro7děláVal .r

Voda 5e provzdušní, přidá
se vápenné mlékó, doide
k rychlému a pomalému
mícháni pro vytvoření po-
tř€bných ÝloČek kalu, Ten
se usadía odsazená voda
se přefiLtruje, Před čerpá-
ním do vodovodni sitě se
udětá ieště joií hygiénlc-

čistit, Nikdo ncpřišel a stavi
se k tomu tak, jakoža nikde
není problém," poslc§kl si
muŽ-

o vodu se v Břcclavi stará
společnost Vodovody a ka
na]izace, ]€ji technický ná
městek Zd€něk Adámck
uvedl, že v podniku o poti
žith vědí a řeš' je ,,obdrželi
jsme stížnost od íirmy Tep

lo Břec]av (Zajišlujc vytápč
ní pozn,red)"'po!vřdiI
Adámek, ZhoŇená kValiLa
vody však podle něj ncni
způsobená dodáVanou piL
nou vodou, Va( !u(o moŽ
nost \.y1ollřil ,,S Íirmou
Tep]o t]řecldv jsnlc 5e do
mluvili, že pii zjištčni pro
blému plovcdemc mimo
řádné odkdloni vodovodni
sítě." sdělil ílámčstck,

Na dotaz, zdJ by pomohla
preventivni kontrola trubck
nebo vodovodni sitě, Adá
mek redgoval ,,Ne, v sou-
časné době Lo ncni technic
ky možné."

Pravidelné kontroly pitné
vody dě]á nej€nom VaK
Břetlav, ale i kraj§ká hygie
nická stanice 'Kvalita Vody
v úpŤavnách se kontloiuje
minimálně jcdcnkrát Za tý
den." zmiI)il Adámek,

Podle přispěvků na sot i
i]nich sitich maji iidé zku
šcnosti se zhoŇenou kvali
Lou Vody j v jiných část€Ch
Břcclavi. n€ž pouze na síd
lišti Na Va]ti(ké, ozva]a se
n.lpřiklld ob}ryatelka slo
vácké uljce, ,,celá Břeclnv
odebírá Vodu Z jedDoho
vodniho zdlojP úpí:lvny
vody v Kanii oboie"' ozicj
mil Adáme},

vak v souaasné dobč zá,
sobuj€ pitnou vodou asi
devětadvarct tisiC obyvatel,
Nej€nom ty v okíesj]jm
městě, ale i dalšich pčlašc
desáti obcich na Břcclavskll
včetně Mikulova ai lIusLo
pečí, Pro i€tošni rok spoloč
nost navýši]a vodné a stoa
né dohronady skoío o lři
koruny A lo 7 dúVodu in-
v€stice do vodohospodiřska
sítě a te(hnologií


