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Čtvrtletník Frýdlantské vodárenské
společnosti, a. s.
Helena Syrovátková

Ve volném seriálu o komunikaci vodárenských společností pokračujeme zpravodajem Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s., (FVS).
Vznik Čtvrtletníku Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s.,
iniciovalo představenstvo společnosti na začátku roku 2015.
První číslo pak vyšlo na jaře téhož roku. Cílem Čtvrtletníku od
začátku bylo především informovat zákazníky, odběratele služeb FVS o novinkách, cenách, projektech... „Chtěl jsem společnost více otevřít lidem. Problematika vody se týká každého, kdo
ráno otočí kohoutkem, a to otočení nemusí být samozřejmostí.
Noviny, které budou informovat o všem, co se u nás děje a každý je pravidelně najde ve vlastní schránce, mi přišly jako nejjednodušší způsob,“ říká ředitel FVS Petr Olyšar.

a odůvodňujeme jejich úpravy či navýšení,“ vysvětluje Petr Olyšar a dodává, že čtenářům pravidelně předkládá i výsledky hospodaření společnosti.
Na stránkách Čtvrtletníku společnost FVS informuje o plánovaných investicích do vodovodů a kanalizací ve svém majetku, stejně tak je tu prostor pro oznámení, ve kterých ulicích
měst a obcí Frýdlantska dojde k plánovaným rekonstrukcím
a nutným odstávkám pitné vody.
Redakční rada věnuje prostor i plánovaným projektům rozsáhlé obnovy vodovodů a kanalizací, jejich financování i prezentaci průběhu staveb. Čtvrtletník také radí, jak například zabránit
nekontrolovatelným únikům pitné vody. Informuje, jaké škody
napáchaly přívalové deště v podhorských obcích a jaká chystá
společnost FVS opatření na zmírnění následků každoročních
dešťů. Zareagoval mimo jiné také na povodně, které postihly
Frýdlantský výběžek v létě 2010.

Problematika rozšíření povrchového dolu Turów

Čtyřstránkový Čtvrtletník má formát A4 a vychází v nákladu
7 800 kusů. Je distribuován Českou poštou do každé domácnosti ve Frýdlantském výběžku. FVS působí na území čtyř měst
a třinácti obcí Libereckého kraje, ve kterých žije více než 23 tisíc obyvatel. K zásobování obyvatelstva Frýdlantského výběžku
pitnou vodou využívá FVS čtyři samostatné vodovodní systémy – vodovody Frýdlant, Dětřichov, Horní Řasnice a Bulovka.

Vývoj cen vodného a stočného, prezentace investic,
či aktuality...

Čtvrtletník se každoročně pečlivě věnuje vývoji cen vodného, stočného a dalších služeb, které FVS poskytuje. Pravidelně
v zimním čísle zveřejňuje ceny vody na příští kalendářní rok.
„Uvádíme tabulkový přehled vývoje cen vodného a stočného

Velká pozornost je na Frýdlantsku v současnosti věnována
problematice rozšíření polského povrchového dolu Turów. Lom
má nyní rozlohu 45 km2 a nově se má rozšířit směrem k české
hranici – k Hrádku nad Nisou a Chrastavě. Jeho zvětšení a prohloubení může mít vliv na hladinu podzemní vody, a tudíž i na
zásobování obcí Frýdlantska pitnou vodou, i na likvidaci vody
odpadní. I díky Čtvrtletníku FVS se zvedla vlna zájmu nejen ze
strany obyvatel dotčených obcí, ale i médií. Čtvrtletník pravidelně informuje o všech jednáních na krajské, či státní úrovni, stejně tak předkládá výsledky studií, které vypracovaly skupiny odborníků: „Rozšíření polského dolu Turów je velmi palčivé téma,
stránky našeho Čtvrtletníku zaplňuje v posledních dvou letech
pravidelně a další roky tomu bude i nadále,“ upřesňuje Petr Olyšar a dodává: „Situace ohledně lomu není vůbec jednoduchá,
a tak je nutné o ní pravidelně a komplexně informovat. Pokud
by se potvrdily nejčernější scénáře, náklady na zajištění pitné
vody a na likvidaci odpadních vod by jen na Frýdlantsku přesáhly 1,5 miliardy korun.“

Soutěže na závěr

FVS spolupracuje při vydávání Čtvrtletníku se společností
KALENDÁŘ LIBERECKA spol. s r. o., která zajišťuje editaci textů,
grafické zpracování, některé fotografické práce, ale i tisk. Každé
číslo Čtvrtletníku je ukončeno křížovkou či hádankou na téma
voda. Vylosovaní výherci získávají drobné dárkové předměty,
jak jinak než s tematikou vody. „Za tři roky vydávání našeho časopisu musím konstatovat, že přes značné úsilí při jeho tvorbě
se nám práce vyplácí,“ uzavírá ředitel FVS Petr Olyšar.
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