Vážený pán starosta, vážená pani starostka,
v týchto dňoch máte pravdepodobne veľa práce s blížiacimi sa komunálnymi voľbami. Veríme však,
že vec, s ktorou sa na Vás obraciame, si takisto zaslúži vašu pozornosť. Dotýka sa totž všetkých
Vašich spoluobčanov.
Čo sa deje
V občianskom združení Za našu vodu sme v novembri 2017 zistli, že obyvatelia obcí Baka, Jurová,
Trstená na Ostrove, Blatná na Ostrove, Lúč na Ostrove a Holice pijú zdraviu škodlivú vodu. Vo vode
z ich vodovodov sa objavil jedovatý herbicíd atrazín – jeho koncentrácia 3- až 5-násobne
prevyšovala hranicu stanovenú zákonom.
Atrazín je herbicíd, otrava pre burinu, a v roku 2005 bol zakázaný v celej Európskej únii. Vzhľadom
na jeho vysokú koncentráciu a chemické zloženie vo vzorkách zo spomínaných obcí máme vážne
podozrenie, že niekde na Žitnom ostrove (a pravdepodobne aj v ďalších regiónoch) je ilegálna
skládka tohto jedu. Táto skládka začala presakovať do spodných vôd a kontaminuje vodu, ktorú
pijeme.
Prečo sa to deje teraz
Meracie metódy vodární nie sú veľmi často aktualizované a tak nemerajú hodnoty mnohých látok,
ktoré potenciálne ohrozujú našu vodu. Len herbicídov sa na Slovensku používajú stovky. Atrazín
ohrozuje hormonálny vývoj det a je škodlivý aj pre tehotné ženy, preto je jeho vysoká
koncentrácia v pitnej vode alarmujúca.
Ako môžete pomôcť Vašim občanom
Najistejší spôsob je spraviť komplexný akreditovaný test pitnej vody vo Vašej obci vyhodnotený v
nezávislom laboratóriu. Tento test meria hodnoty stoviek pestcídov a ich metabolitov, baktérií,
kovov a ďalších organických a anorganických látok, ktoré sa v bežných testoch nesledujú.
Prebieha to nasledovne:
- Najmeme nezávislé akreditované laboratórium, ktoré odoberie vzorku vody z kohútka na
miestnom úrade alebo na inom mieste vo Vašej obci či meste a túto vzorku otestuje
- Obratom Vás informujeme o výsledkoch testu
- V prípade, že test zist kontamináciu nad povolené limity, okamžite to konzultujeme s Hygienou
(Regionálny úrad verejného zdravotníctva) a Vodárenskými spoločnosťami, resp. subjektom,
ktorý spravuje obecný vodovod

Cena tohto komplexného testu je 500€. V prípade, že je vo Vašej obci veľa domových studní, teto
je vhodné otestovať aspoň na vybrané pestcídy, cena takejto vzorky je 260€ za jednu studňu.
Okrem pestcídov, oba testy v sebe už zahŕňajú všetky ostatné - zákonom stanovené kontaminanty.
Čo ak voda vo Vašej obci bude obsahovať kontaminanty nad limitné hodnoty?
Vždy urobíme kontrolný test. Ak sa potvrdí výsledok, bude okamžite potrebné informovať
obyvateľov a zabezpečiť fltráciu. V takejto situácii je najdôležitejšie obyvateľstvu urýchlene
ponúknuť nezávadnú vodu. Dobrá správa je, že potrebný flter sa dá nainštalovať na prípojku
obecného vodovodu, či priamo na vodárenský zdroj.
Kto sme?
Občianske združenie Za našu vodu tvoria ľudia, nepolitcká skupina odborníkov a angažovaných
občanov, ktorí už nechcú len so znepokojením sledovať postupné znečisťovanie podzemných vôd
Slovenska, ale chcú konať, aby nedošlo k znehodnoteniu nášho prírodného bohatstva – čistej a
zdravej pitnej vody. Chceme sa, aj v mene Vás, aktvne zasadiť o jej ochranu a tak zabezpečiť, aby
sme všetci mohli naďalej piť čistú a zdravotne nezávadnú vodu z vodovodu.
Ako si objednať test vody?
Naše občianske združenie má transparentný účet a test si môžete objednať na stránke
www.zanasuvodu.sk/testovanie-vody Pri komplexnom teste vpíšete meno Vašej obce a zaplatte
prevodom na účet sumu 500€. Pri teste vlastnej studne, občan vloží čiastku 260€ a taktež vypíše
názov obce, svoje meno a e-mail, na ktorý ho budeme kontaktovať pred odberom vzorky.
Ako môžete pomôcť ochrániť vodu na Slovensku aj Vy?
Podporou nášho občianskeho združenia na našej web stránke www.zanasuvodu.sk, kde nám
môžete dať Váš podporný hlas v krátkom formulári vyplnením mena a emailovej adresy. Naviac
môžete aktvne šíriť túto iniciatvu medzi Vašich občanov, lebo sami nepresadíme zmeny, na to
potrebujeme podporu Vás a Vašich spoluobčanov.
Iba spoločnými silami zmeníme zastaraný prístup vodárenských spoločnost a prinútme
Ministerstvo životného prostredia venovať viac pozornost ochrane našej vody.
Za Vašu podporu vopred ďakujeme!
Kontakt v slovenskom jazyku:
Annamarie Velič
Predseda OZ Za našu vodu
anna@zanasuvodu.sk

Kontakt v maďarskom jazyku:
Tibor Tóth
Podpredseda OZ Za našu vodu
tbor@zanasuvodu.sk

