Výstavba vodovodního systému v obci Bargo, okres Aleta Wondo, Etiopie
– průběžná čtvrtletní zpráva II

Stavba vodovodního systému pro etiopskou vesnici Bargo, financovaná díky České rozvojové
agentuře a významnému výtěžku z projektu Voda pro Afriku, úspěšně pokračuje. V části obce Bargo jsme
vodovod už spustili a obyvatelé Barga se poprvé v životě mohli napít vody z veřejného stojanu přímo na
návsi obce. Pro nás samozřejmost, ale pro lidi z Barga přelomová věc, která jim mění život k lepšímu. Tedy
zejména ženám a dětem, které podle místní tradice pro vodu do domácnosti chodí. Pro ně zejména
znamená nový vodovod velkou úlevu. Celková délka vodovodu bude 2,1 km.
Před zprovozněním proběhla samozřejmě desinfekce nové nádrže a vodovod prošel tlakovými
zkouškami, které odhalily některé netěsnosti. Ty firma, která je zodpovědná za instalaci potrubí, okamžitě
opravila.
Druhou zásadní událostí bylo napojení centrálního vodoměru u vodojemu na elektronickou
telemetrickou stanici. Tento systém umožňuje dálkový odečet množství odebrané vody a také sleduje
okamžitý průtok. Pro správce vodovodní sítě je to významná pomoc, jelikož systémy spadající pod místní
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vodohospodářský úřad jsou decentralizované a nerovnoměrně rozeseté po rozsáhlém a mnohdy těžko
dostupném území okresu Aleta Wondo. Teď správce z pohodlí kanceláře online sleduje, zda vodovodní
systém funguje a kolik vody se za sledované období spotřebovalo.
Ve třetím čtvrtletí 2017 bude celý rozvodný systém dokončen a k vodovodu bude mimo jiné
připojena i místní základní škola. Děti tak budou mít přístup k vodě a hygienické návyky, které se ve škole
učí, si přímo zažijí.
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