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TISKOVÁ ZPRÁVA
SVĚTOVÝ DEN VODY 2019
JESENÍK (20. března 2019) – Dne 22. března 2019 oslavíme každoroční Světový den vody. Jeho smyslem je připomenout lidem význam vody, potřebu její ochrany a udržitelného nakládání s vodními zdroji. Tato tradice byla
zahájena již před čtvrt stoletím, kdy byl Valným shromážděním Organizace spojených národů (OSN) vyhlášen
22. březen Světovým dnem Vody. Mottem Světového dne vody 2019 je „Leaving no one behind“.
Při příležitosti letošních oslav Světového dne vody bychom Vám rádi přinesli informace o bilanci hospodaření s vodou za uplynulý rok 2018. Účelem bilance vody je celkové shrnutí předchozího roku v potřebách surové vody, technologické spotřeby, vody nefakturované a vody fakturované s cílem zjištění ztrát vody v celém námi provozovaném
systému vodohospodářské infrastruktury.
Bilanci vody zpracováváme pravidelně již od roku 2007, díky čemuž se nám daří postupně snižovat ztráty vody
v trubní síti. Loňský rok byl pro nás v této oblasti však velmi úspěšný a k příležitosti Světového dne vody si můžeme dát dárek v podobě skutečných ztrát vody na úrovni 11,2 %. Jedná se o nejlepší výsledek od doby, kdy
bilanci vody sledujeme a o meziroční pokles o více než -6 %. Vývoj ztrát vody (%) v trubní síti od roku 2007 přinášíme v následující tabulce. Kompletní bilance vody, o kterou se rádi podělíme, bude k dispozici na našich webových
stránkách v průběhu dubna 2019.

Pro bližší informace kontaktujte:
Ing. Lenka Bělíčková, ředitelka společnosti, +420 737 436 330, belickova@vakjes.cz
Robert Černý, technický ředitel, +420 602 308 616, cerny@vakjes.cz
Další informace týkající se naší společnosti naleznete na webu:
www.vakjes.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka1211
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