Одржана седница Штаба због проблема са водоснабдевањем на територији општине Медвеђа
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На јучерашње одржаној седници Штаба за ванредне ситуације, било је речи о актуелној
ситуацији са водоснабдевањем у Медвеђи.

Наиме, у последњих пар недеља, у многим месним заједницама дошло је до проблема са
водоснабдевањем, и немогућности испоруке пијаће воде становницима неких месних
заједница због летње суше.

Председник општине Медвеђа, др Небојша Арсић упознао је чланове Штаба са
тренутном ситуацијом и предузетим мерама, као и ангажовањем у више наврата
цистерни воде из општине Лебане.

„Чињеница је да сви морају бити сагледани и недопустиво је да грађани цео дан немају
воду, па су из тог разлога и јако незадовољни, што значи да мора да се нађе
најоптималније решење овог проблема.“- истакао је командант штаба, Арсић Небојша.

Директор ЈКП „Обнове“, Станко Милошевић пренео је присутнима да се смањио доток
воде јер је велика суша па је смањен капацитет воде на самом изворишту. ЈКП „Обнова“
је одрадила брану и подигла ниво реке за 1,5 м. Постоје 4 бунара и дешавало се да исти
буду скроз суви. По речима директора Милошевића, постоји могућност да вода нестаје и
због чишћења реке, као и због експлоатације шодера, па самим тим ниво реке буде
много нижи од бунара. Истиче и то да поред свих потешкоћа које имају, и поред великог
труда да грађани имају воду, мишљења је да се вода ненаменски троши у овом сушном
периду.

Закључак седнице Штаба је да, уколико се настави сушни период и не буде било
довољних падавина, се ангажује што више цистерни из суседних општина које ће бити
доступне становницима у приоритетним местима Лецу, Газдару и Негосављу, као и да се
направи план рестрикције коришћења пијаће воде по сатници коју ће сачинити ЈКП
„Обнова“.

У току јучерашњег дана на терену су биле цистерне из Лесковца и Лебана, а данас
помоћ стиже из војне базе у Боровцу.
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