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Voda není problém, s kanalizací je to horší

Vodovod chybí jen
těm, kteří ho nechtějí
Břeclavsko/ Břeclavsko je do-
konale zasíťováno vodovodem,
s kanalizací už je to horší. K
pitné vodě má ovšem přístup
úplně každý.

„O žádné obci ani větší části
obce, která by neměla vlastní
vodovodní síť, nevím. V Miku-
lově mají vodu všichni, v blíz-
kém okolí také. Teď se pouze
dobudovávají sítě v nových
zástavbách a starých ulicích,
kde vodovod dříve nebyl,“
uvedla Lenka Viceníková z
vodoprávního úřadu mikulov-
ské radnice.

Podle ní je problém spíš s
kanalizací, která některým
obcím chybí. „Většinou jsou to
jen části vesnic, kde kanalizaci
nemají, ale postupně si ji i oni
zavádějí do všech domů,“ do-
plnila Viceníková.

Jak řekl technický náměs-
tek společnosti Vodovody a
kanalizace Břeclav Kamil Ka-
sala, se zavedením „městské“

vody stále ještě otálejí napří-
klad někteří lidé v Ladné.

„Podle mých informací ne-
má část lidí v Ladné zavedený
vodovod až do domu, takže
musí čerpat vodu z vlastních
studní. Jsou to ale většinou
staří lidé, kteří jsou na takový
postup zvyklí. My je samo-
zřejmě k ničemu nutit nebu-
deme, je to jejich rozhodnutí,“
myslí si Kasala.

Starosta Ladné Zdeněk Ju-
račka dodal, že pro starší lidi je
vodovod nejen poměrně zby-
tečný, ale představuje pro ně
také velké výdaje.

„V Ladné je už na vodovod
sice připojená většina lidí, ně-
kteří starší se však bojí vyso-
kých nákladů na jeho připoje-
ní a také zbytečného běhání a
vyřizování na úřadech,“ snažil
se přiblížit Juračka. „Snad ale
svolí, až jim budeme kopat ka-
nalizaci. Zvládlo by se to na-
ráz,“ doplnil. (fia)

anketa

Dokážete si představit život bez vodovodu a kanalizace?

Gabriela Hnátková
Břeclav
20 let, na volné noze

Ne, naprosto ne. Kdyby taková
situace skutečně nastala, asi
bych dělala to, co lidé předtím.
To znamená například se kou-
pala v řece. A také to, co můžu
dělat i v dnešní době – kupovat
si pitnou vodu v pet láhvích.
Stejně jsem ale na sto procent
ráda, že vodovody a kanalizace
existují.

Anna Žůrková
Břeclav
74 let, důchodkyně

Život bez vodovodu a kanali-
zace si opravdu představit ne-
dokážu. Hlavně ne bez kanali-
zace, protože to bychom zůsta-
li zahlcení odpady. Kdyby se to
stalo, asi bychom si museli ně-
jak pomoci. Jak, to ale nevím.
Určitě by to bylo hodně těžké.
Sama nedokážu vůbec posou-
dit, co bych dělala .

Kateřina Kostková
Břeclav
25 let, sociální pedagožka

Ano, jistě, ale v úplně jiné zemi
než je Česká republika. Možná
v Africe. Nevím ovšem, jak
bych se tam dostala. Nejspíš
jako dobrovolník na humani-
tární výpomoc například li-
dem, kteří mají AIDS. Životu
bez vodovodu a kanalizace
bych se prostě musela přizpů-
sobit.

Alois Michálek
Břeclav
65 let, externí učitel

Dokážu si to představit a sou-
stavně se na to připravuji.
Stejně během dvaceti let bu-
deme bez vodovodů a kanali-
zací přinuceni žít. Může se na-
příklad stát, že do Kančí obory
nateče ropa nebo nějaká po-
dobná ekologická havárie.
Myslím, že by se lidé o tyto věci
měli více zajímat. (zuz)


