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Životní a pracovní výročí
duben – srpen 2017

životní jubileum výročí termín

Strapina Jiří 50 červen
Štouračová Ivana Ing. 50 červen
Tripšanský Marián 50 červenec
Král Jiří 55 duben
Stratil Otakar 60 květen
Masný Zdeněk 60 květen
Zabloudil Antonín 60 červen
Ing. Jarmila Blahutová 55 srpen
Květoslava Ondrušková 55 srpen

pracovní jubileum výročí termín

Kopřiva Jaroslav 20 červen
Tripšanský Marián 25 květen
Vysloužil Miloš 25 květen
Ludovít Roman pracovní výročí  20 srpen
Aleš Bulíček pracovní výročí  35 srpen

  
odchod na seniorskou dovolenou  

Majda Stanislav květen
Šneidr Jiří květen
Ambrož Jiří červenec
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VODÁRENSKÝ DĚTSKÝ DEN 2017
Ten, kdo projížděl v sobotu 24.6.2017 kolem 
Úpravny vody v Kroměříži, jistě si povšimnul 
spousty balonků, dětí a velkého „mumraje“ 
v tomto prostranství. Aby ne, konal se zde již 
3.ročník Vodárenského dětského dne.

Tuto akci pořádá společnost Vodovody a ka-
nalizace Kroměříž, a.s. a i letošní ročník pro-
běhl ve znamení sluníčka, pohody a soutěží  
s vodní tématikou. 

Velkou atrakcí se každoročně stává živý VOD-
NÍK, který letos musel odjet na „Vodnickou 
konferenci“, a tak ho s velkou radostí vystří-
daly dvě živé VODNICE. Tyto bosé vodní žínky 
vítaly návštěvníky u vchodu a poskytovaly jim 
informace o soutěžích a programu akce.

Pravidelní malí i velcí návštěvníci mohli za-
znamenat novinky jak v soutěžích, tak i v prů-
běhu a programu akce, který oživil písničkový 
zábavný program „Hrajeme si s Emily“ a roz-
tancoval i pana ředitele Ing. Ladislava Lejsala.

Jak už je tradicí, na venkovním prostranství 
úpravny vody bylo připraveno několik atrakcí, 
jako kolotoč, skákací hrad, malování a tetová-
ní na obličej, možnost projížďky kočárem ta-
ženého koňmi, nebo projížďka přímo na koni. 
O tyto atrakce, prohlídku vodárenské techniky 
a prohlídku vnitřních prostor úpravny vody je 
každoročně velký zájem. Hudební doprovod 
našeho dvorního DJ Mariana se prolínal ce-
lým dnem a dotvářel velmi příjemnou náladu.
Skvělým nápadem kolegy Antonína Zabloudi-
la byla v tomto velmi horkém dni vodní fon-
tánka na zatravněné ploše. Pro děti to byla 
velká výzva, takže se před nebo po soutěžích 
odbíhaly osvěžit. Na stanovištích s úkoly se 
pak objevovali malí mokří vodníčci a vodnice, 
což některé rodiče i v tomto horkém dni ne-
nechávalo chladnými.

V 15 hodin odcházel poslední návštěvník  
a my v modrých tričkách s nápisem „VODA JE 
ŽIVOT“, jsme mohli pyšně říct: POVEDLO SE !!!!

Smyslem akce je seznámení malých i velkých 
návštěvníků s problematikou výroby pitné 
vody s použitím nejmodernější technologie. 
Animovaný film „O kapičce vody“, který moh-
li všichni zhlédnout, popisuje volnou formou 
putování vody až do vodovodního kohoutku.
Na závěr bych ráda poděkovala všem 
návštěvníkům za zájem a účast na naši 
již tradiční akci. Každoročně zvyšující se 
návštěvnost nás moc těší. Velké díky pa-
tří vedení společnosti v čele s panem ře-
ditelem Ing. Ladislavem Lejsalem a všem 
členům organizačního týmu z řad zaměst-
nanců i majitelům atrakcí a doprovodných 
programů, bez kterých by celá akce ne-
mohla proběhnout. 

Tak za rok nezapomeňte, již nyní připra-
vujeme 4. ročník „Vodárenského dětského 
dne“.

Bc. Jana Šustková, MBA
vedoucí SAÚ
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Exkurze do výrobních závodů 
společnosti Hawle
Ve dnech 13.6. a 14.6.2017 se uskutečnila 
návštěva výrobních závodů společnosti Ha-
wle v Rakousku. Exkurze proběhla na základě 
pozvání a zúčastnilo se celkem sedm zá-
stupců naší společnosti. Po příjezdu do Fran-
kenmarktu, kde je sídlo největšího závodu 
Hawle, proběhl seminář, na kterém jsme byly 
seznámeni s cenovou politikou, novinkami  
a výrobním programem Hawle. Po semináři 
nás zástupci hostitelské společnosti vybavili 
výstražnou vestou a speciálním nasloucha-
cím zařízením, aby výklad při prohlídce zá-
vodu byl pro všechny srozumitelný.  Závěr 

prohlídky byl ukončen ve virtuální zkušebně 
a praktickou ukázkou funkce nadzemního 
hydrantu. 

Druhý den byl ve znamení návratu domů, ale 
během cesty jsme navštívili Berchtesgaden,  
s vyhlídkou Kehlstein – Orlí hnízdo. Byl to 
další zážitek, který doplnil velmi zajímavou 
exkurzi. Za všechny účastníky děkuji vedení 
společnosti za tuto příležitost.  

Eduard Sedlář
vedoucí provozu pitná voda 
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Zásobování pitnou vodou
ve společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. V sou-
časné době, kdy jsme zahrnování celou řadou 
zaručených informací z novin, rádia, televize  
a ministerstva životního prostředí i minis-
terstva zemědělství o katastrofálním stavu 
v zásobování pitnou vodou, si určitě mnoho 
občanů okresu Kroměříž klade otázku, jak 
jsme tedy na tom v našem okrese. Týká se 
to také nás? Bude se omezovat napouštění 
bazénů, zalévání trávníků? Přejdeme na izra-
elský způsob fakturace vodného a stočného 
apod.? Vlna veder, která nás všechny posled-
ních několik let trápí v kombinaci s dlouho-
dobým nedostatek srážek, vyvolává právě 
tyto otázky v souvislosti se zásobováním 
pitnou vodou, kterou zásobujeme celý okres 
Kroměříž a obec Nezamyslice, tedy přes sto-
tisíc obyvatel. Je nutné zdůraznit, že letošní 
horké a suché léto bezpochyby není ojedinělé 
a se změnou klimatu musíme být připraveni 
na opakování takových období i v budoucnu. 
Naše společnost má i v dnešní situaci do-
statečnou kapacitu kvalitní podzemní vody  
i s poměrně značnou rezervou danou veli-

kostí, hydrogeologickou skladbou a polohou 
hlavních jímacích území. Tím je vytvořen klí-
čový předpoklad pro plynulou dodávku kva-
litní pitné vody pro celé zásobované území. 
Pouze u místních lokálních vodovodů mohou 
při dalším pokračování sucha nastat kompli-
kace s dodávkou, které však vzhledem k vy-
soké kapacitě hlavních jímacích území, malé 
potřebě vody místních vodovodů a především 
díky výborně fungující centrální Úpravně vody 
v Kroměříži jsme schopni pokrýt náhradním 
způsobem, dovážkou vody do lokálních vodo-
jemů. Tato skutečnost letos vůbec nenastala. 
Z tohoto pohledu se jeví jako nesmírně dů-
ležitá péče o stávající vodní zdroje podzem-
ní vody a jejich striktní ochrana, které je ve 
VaK Kroměříž, a.s. věnována velká pozornost. 
Vzhledem k tomu, že správný a odpovědný 
hospodář myslí ve vodním hospodářství pa-
desát let dopředu zahájili jsme letos velmi 
významnou investiční akci pod názvem „Zka-
pacitnění prameniště a zvýšení jakosti pitné 
vody z prameniště Hulín včetně přivaděče su-
rové vody na úpravnu vod“, hrazený ze 40% 

z dotace ministerstva zemědělství a ze 60% 
naší společnosti. Jedná se o sanace stávají-
cího vodovodního přivaděče v délce 7,5 kilo-
metrů, které je z ocelového potrubí DN 300 
a je již na pokraji své životnosti. Investorem 
projektu jsou Vodovody a kanalizace Kromě-
říž, a.s, zhotovitelem pak na základě výběro-
vého řízení „Sdružení Javorník – Wombat“, 
které předložilo nejvýhodnější cenu ve výši 
65.130.956,00 korun.

Hlavním cílem naší stavby je vytvoření dosta-
tečných kapacit zdrojů pro čerpání a dopravu 
surové vody na Úpravnu vody v Kroměříži. To-
hoto cíle bude dosaženo právě zkapacitněním 
prameniště Hulína na 100 l.s-1. Po kolaudaci 
stavby v září 2017 se tak výrazně zvýší pro-
vozní zabezpečenost okresu Kroměříž, ze-
jména při řešení krizových stavů, při ohrožení 
některého ze zdrojů pitné vody a to nejen vli-
vem sucha, ale naopak i z hlediska nebezpečí 
povodní. Současně také díky obnově nového 
přivaděče surové vody a celkové rekonstruk-
ci jímacího území a čerpací stanice v Hulíně 
vody dojde ke zvýšení jakosti surové vody  
z prameniště na úpravnu vod a výrazně se 
sníží riziko velkého poklesu hladin podzemní 
vody v našich dalších zdrojích.

K možnosti získávat i tuto další dotaci vý-
znamně přispěl i fakt, že si naše společnost, 
prostřednictvím svých akcionářů a zastupite-
lů měst a obcí a dalších zachovala svoji vlast-
nickou strukturu a je vlastněna více jak 50% 
městy a obcemi. Ve skutečnosti je to více jak 
90%. Největším přínosem a stabilitou pro naši 
společnost bylo uzavření akcionářské dohody 
mezi akcionáři městem Kroměříž, Morkovice-
mi, obcí Dřínov a Zborovicemi. Rozhodnutím 
zastupitelstev těchto měst a obcí můžeme do 
budoucna využívat nejen maximální možnos-
ti získávání dotací pro naši společnost, ale 
znamená to i pro naše zaměstnance trvalou 
stabilitu s velkou budoucnosti. To vše při za-
chování společensky přijatelné ceny vodného 
a stočného pro naše odběratele i akcionáře 
společnosti. Za to všem patří velké poděko-
vání.

Ing. Ladislav Lejsal
předseda představenstva
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„Zkapacitnění prameniště a zvýšení jakosti 
pitné vody z prameniště Hulín včetně  
přivaděče surové vody na úpravnu vod“
Jde o rekonstrukci čerpací stanice v Hu-
líně, včetně rekonstrukce jímacího území,  
a o sanaci stávajícího vodovodního přivaděče 
v celkové délce 7,5 km. Toto ocelové potrubí 
DN 300 je starší více než 35 let, tím pádem 
na konci své životnosti. K obnově přivaděče 
byla použita inovativní technologie Compact 
Pipe, která umožňuje sanovat potrubí s mini-
málními zásahy do terénu, nejen v krajinář-
sky chráněných či zemědělsky obdělávaných 
oblastech, ale také v intravilánu měst. V na-
šem případě se jedná hlavně o zemědělské 
pozemky. 

Princip této metody je založen na mechanic-
kém vyčištění stávajícího ocelového potrubí  
a následné zatažení předtvarovaného PE 100 
RC potrubí se zmenšeným vnějším průměrem 
do původní ocelové trubky. Nové polyethyle-

nové potrubí je následně vráceno pomocí na-
pařování do kruhového tvaru a staré ocelové 
potrubí nadále slouží jako ochrana pro novou 
trubku. Dodávku tohoto nového potrubí, které 
je vyráběno v Německu zajišťuje firma Wa-
vin Ekolastik s.r.o., jakožto přední dodavatel 
plastových potrubních systémů. Přičemž ten-
to výrobce potrubí Compack Pipe  - PE 100 
RC garantuje životnost 70 až 100 let. Zho-
tovitelem této stavby je Sdružení Javorník – 
Wombat.

Stavba přivaděče byla zahájena v listopadu 
loňského roku a bude dokončena letos v sr-
pnu. Po uvedení do provozu se předpokládá 
zvýšení provozní zabezpečenosti Kromě-
řížska, zejména při ohrožení některého ze 
zdrojů pitné vody, a to nejen vlivem sucha, 
ale i při nebezpečí povodní. Současně se také 

předpokládá, že po této rekonstrukci dojde ke 
zvýšení jakosti surové vody z prameniště na 
úpravnu vod a výrazně se sníží riziko velkého 
poklesu hladin podzemní vody v našich dal-
ších zdrojích - zejména pak zdroje Břest, kde 
je v současnosti detekováno značné snížení 
hladiny podzemní vody. Opatřením se garan-
tuje dostatečné množství surové vody pro zá-
sobování celého okresu Kroměříž na příštích 
několik desítek let.

Slavnostní otevření investiční akce je pláno-
váno na středu 27. 9. 2017, kde přislíbil svou 
účast také hejtman Zlínského kraje Jiří Ču-
nek. 

Ing. Igor Hýbner
vedoucí střediska úpravy a jímání vod
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NOVÉ TVÁŘE VE VAKU
V rámci této rubriky Vám představujeme nové kolegy, které můžete potkávat ve Vaku  
a kteří se staly členy týmu společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Všem děkuji za poskytnutí rozhovoru a přeji, aby se jim dařilo ve všech směrech.

Bc. Jana Šustková, MBA
vedoucí SAÚ

Romana Bartolšicová
- nastoupila v květnu 2017 na pozici technický zaměstnanec TP

1.Proč jste se hlásil/a do společnosti Vak 
Kroměříž, a.s. a jaký na Vás po nástupu  
a tzv.“rozkoukání“ společnost udělala dojem?
Do společnosti VaK a.s. jsem se přihlásila na 
základě výběrového řízení a v době kdy jsem 
se po 15 letech působení ve stavebnictví roz-
hodovala co dál. Upřímně při dnešní hektič-
nosti a nejistotě ve stavebnictví jsem hledala 
zázemí stabilní společnosti, které jsem ve 
společnosti Vak a.s. 100% našla. Zapraco-
vání probíhalo za plné podpory všech kolegů  
a kolegyň a tímto jim všem děkuji za trpěli-
vost a podporu.

2.Kde jste v minulosti profesně působil/a? 
Jak dlouho jste tam pracoval/a a na jaké po-
zici. / Kolegové bez praxe mohou napsat, kde 
studovali.
Vystudovala jsem SPŠ stavební v Lipníku nad 
Bečvou. Od maturitní zkoušky jsem praco-

vala v malých i velkých stavebních firmách  
v okrese i mimo něj, vždy na pozici přípravář 
a rozpočtář staveb.

3.Co je pro Vás v zaměstnání nejdůležitější?
Při práci kolem sebe potřebuji kvalitní kolek-
tiv spolupracovníků pokud možno pozitivně 
naladěných, kteří táhnou za jeden provaz.

4.Když se řekne „úspěch“, co pro Vás toto 
slovo znamená?
Podle mě je úspěch velmi pomíjivý. Dnes si 
řeknete že jste úspěšný/ná a zítra můžete být 
třeba bezdomovec.

5.Řekněte nám něco o sobě - rodina, děti, zá-
jmy…čemu se věnujete po práci
Jsem 15 let šťastně vdaná a mám 7 letou 
dceru Lauru. Nejvíce času věnuji dceři, rodi-
ně, zahradě a našim třem hafanům.

6.Jaké máte plány do budoucna? Osobní/
pracovní…
Od jisté doby nic neplánuji. Vždy, když si něco 
naplánuji tak dopadne úplně jinak než bych 
chtěla.

7.Máte své životní krédo / motto, kterým se 
řídíte?
Mám dvě motta „ Před nikým se neponižuj  
a nad nikým se nepovyšuj“ a „Na každé pra-
se se vaří voda“.
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Náplava Tomáš
- nastoupil v květnu 2017 na provoz pitných vod a vykonává pozici administrativně technický zaměstnanec 

1.Proč jste se hlásil/a do společnosti Vak 
Kroměříž, a.s. a jaký na Vás po nástupu  
a tzv.“rozkoukání“ společnost udělala dojem?
Do společnosti Vak Kroměříž, a.s. jsem se 
hlásil, protože jsem po škole hledal stabilní 
zaměstnání a zrovna jsem narazil na inzerát 
v Týdeníku Kroměřížska, tak jsem neváhal  
a vyšlo to. Můj dojem po rozkoukání byl a stá-
le je pozitivní.

2.Kde jste v minulosti profesně působil/a? 
Jak dlouho jste tam pracoval/a a na jaké po-
zici. / Kolegové bez praxe mohou napsat, kde 
studovali.
Vystudoval jsem stavební průmyslovku ve 
Zlíně, obor pozemní stavitelství a poté jsem 
pokračoval na VUT v Brně, ale odtud jsem po 
3 semestrech odešel.

3.Co je pro Vás v zaměstnání nejdůležitější?
Dobrý kolektiv a jistota zaměstnání.

4.Když se řekne „úspěch“, co pro Vás toto 
slovo znamená?
Dosáhnout toho, po čem člověk touží.

5.Řekněte nám něco o sobě - rodina, děti, zá-
jmy…čemu se věnujete po práci
Jsem svobodný, rád si vyjedu na kole nebo na 
bruslích a závodně hraju kuželky.

6.Jaké máte plány do budoucna? Osobní/
pracovní…
V životě zatím asi žádné, neplánuju věci dlou-
ho dopředu. V práci bych se chtěl naučit co 
nejvíce o tomto oboru.

7.Máte své životní krédo / motto, kterým se 
řídíte?
V životě se spoléhej jen sám na sebe.

Miroslav Tichý
- nastoupil v dubnu 2017 na pozici strojník ČOV Morkovice a Věžky 

1.Proč jste se hlásil/a do společnosti Vak 
Kroměříž, a.s. a jaký na Vás po nástupu  
a tzv.“rozkoukání“ společnost udělala dojem? 
Každodenní starosti a problémy coby OSVČ 
ve stavebnictví, zda je v dohledu další zakáz-
ka, či zaplatil – li investor, mě donutila pře-
mýšlet o změně. A když se naskytla příležitost 
nastoupit do firmy VAK a.s. Kroměříž, volba 
byla jasná. Prostě není nad jistotu pracovat  
v zavedené a stabilní společnosti. A navíc, 
když vidíte, jak běží vše, tak jak má, vím, že 
jsem se rozhodl správně.

2.Kde jste v minulosti profesně působil/a? 
Jak dlouho jste tam pracoval/a a na jaké po-
zici. / Kolegové bez praxe mohou napsat, kde 
studovali.
Jako vyučený hodinář jsem pracoval v OPP 
Vyškov ve výrobě věžních hodin. Poté jsem 
přestoupil do JZD Morkovice, kde jsem vy-
konával funkci skladník-zásobovač. V roce 
1992 jsem nastoupil do železářství v Kro-
měříži na pozici prodavač - vedoucí prodejny  
a od roku 2004 jsem se probíjel coby držitel 
živnostenského listu džunglí stavebních zá-
konů, dodavatelů, investorů, kontrol, atd….

3.Co je pro Vás v zaměstnání nejdůležitější?
Nejdůležitější je pro mě dobře odvedená prá-
ce.

4.Řekněte nám něco o sobě - rodina, děti, zá-
jmy…čemu se věnujete po práci
Jsem ženatý, mám 2 dcery – 36 a 34 let, syna 
27let a 4 vnoučata. Mám rád humor, mým ce-
loživotním koníčkem je hudba a muzicírování 
a samozřejmě rodina.  Ve volném čase si rád 
zahraji stolní tenis, a když tělíčko dovolí, tak 
i “velký“ tenis. Občas zajdu se známými na 
kus řeči a na pivko.  

5.Jaké máte plány do budoucna? Osobní/
pracovní…
Vzhledem k mému věku se perspektiva pře-
tavuje na přání být stále a dlouho zdráv.

7.Máte své životní krédo / motto, kterým se 
řídíte?
Dělej, co děláš rád.   
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Trhlík Josef
- nastoupil v dubnu 2017 na pozici strojník ČOV Holešov

1.Proč jste se hlásil/a do společnosti Vak 
Kroměříž, a.s. a jaký na Vás po nástupu  
a tzv.“rozkoukání“ společnost udělala dojem?
Hledal jsem práci, která by mě bavila. Mám 
zkušenosti s naší obecní čističkou v Pacet-
lukách, o kterou se už 6 let starám. Čistička  
v Holešově je ovšem úplně jiný level.  
 
2.Kde jste v minulosti profesně působil/a? 
Jak dlouho jste tam pracoval/a a na jaké po-
zici. / Kolegové bez praxe mohou napsat, kde 
studovali.
Od vyučení jsem téměř celou dobu pracoval  
v zemědělství jako obsluha zemědělských 
strojů. Nejvíce mě bavila práce s nakladačem.

3.Co je pro Vás v zaměstnání nejdůležitější?
Práce musí bavit a musí být smysluplná.

4.Když se řekne „úspěch“, co pro Vás toto 
slovo znamená?
Každá maličkost, která se podaří, je úspěch.

5.Řekněte nám něco o sobě - rodina, děti, zá-
jmy…čemu se věnujete po práci
Jsem ženatý, mám jedno dítě, stavím rodinný 
dům, věnuji se kutilství všeho druhu. Baví mě 
astronomie, mám hvězdářský dalekohled.

6.Jaké máte plány do budoucna? Osobní/
pracovní…
Zkolaudovat dům. Strom už roste a syna už 
mám...

7.Máte své životní krédo / motto, kterým se 
řídíte?
Vycházet s lidma

PORUCHA PŘIVADĚČE
Dne 22.6. 2017, ve večerních hodinách, došlo 
k poruše přivaděče VDJ Žopy – Bystřice pod 
Hostýnem (potrubí  DN250 materiál  AZBEST). 
Bez vody se ocitly obce Žopy, Dobrotice  
a Jankovice. Ohrožena byla také dodáv-
ka vody pro město Bystřice pod Hostýnem  
a obce napojené na tento přivaděč. Už sa-
motné vyhledání místa poruchy bylo obtížné, 
jelikož trasa přivaděče vede přes les, osetá 
pole a louky. Proto náš „havarijní“ tým musel 
úsek v délce 5 km projít pěšky.

Místo vývěru jsme našli nad obcí Dobrotice, 
které bylo v zalesněném a neudržovaném 
prostoru, tudíž musel být použit i křovinořez. 
Samotné výkopové a opravné práce již probí-
haly za umělého osvětlení a občasného deště. 
Potrubí bylo prasklé podélně v délce bez mála 
3m .  

Na opravě se podíleli tito zaměstnan-
ci J.Čech, S.Mozola, M.Caha, R.Tkadleček  
a P.Rudolf. Touto cestou děkuji za obětavý, 
rychlý a profesionální přístup všem jmenova-
ným zaměstnancům.

Petr Rudolf
mistr jímání vod Holešov
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Oprava budovy bývalého SMP
Na základě výběrového řízení, které vyhrála 
firma PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o. se síd-
lem v Kojetíně, byly dne 23.11.2016 zahájeny 
práce na rekonstrukci budovy bývalého SMP. 
Pro čtenáře, kteří  nevědí co zkratka SMP 
znamená dodávám, že se jednalo o  šatny, 
sociální zařízení a kanceláře bývalého sta-
vebně montážního provozu.

Cílem rekonstrukce byla potřeba vytvoření 
prostor pro archivaci dokumentů, které bu-

dou v patře této budovy. V přízemí budovy 
je do budoucna počítáno s prodejnou, kde 
si například žadatel o zřízení vodovodní pří-
pojky bude moci prohlédnout několik vodo-
měrných šachet a následně zakoupit.

Kolaudace budovy proběhla 29.6.2017  
a nyní se již pomalu rozjíždí její provoz 

Miloš Vysloužil
vedoucí útvaru doprava a správa budov
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Výstavba malých čistíren odpadních vod
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. budou 
koncem roku zahajovat výstavbu malých čis-
tíren odpadních vod v působnosti společnosti 
a to v obcích, kde vlastníme a provozuje celou 
nebo převážnou část kanalizační sítě. Před-
stavenstvo společnosti v září 2016 schválilo 
„Strategický plán výstavby čistíren odpad-
ních vod“. Tento plán zahrnuje výstavbu 21 
malých čistíren odpadních vod pod 1000 EO. 
Odhadované náklady na celkovou výstavbu 
činí 699 milionů korun bez DPH. K rozhod-
nutí o výstavbě nás vede skutečnost, že  
v řadě obcí našem regionu končící povolení 
k vypouštění odpadních vod do vod povrcho-
vých v roce 2018-2025. Cílem je výstavba 
čistíren odpadních vod (ČOV) s podchycením 
výustí stávající jednotné kanalizace, v někte-
rých případech i budování oddílné kanaliza-
ce. Za stávajících podmínek dotačních titulů z 
OPŽP ČR je šance získat dotaci ve výši 50-65 
% oprávněných nákladů. Procenta podpory  
z Evropských dotací neustále klesají, národní 
dotační tituly z MZe jsou rovněž nižší.
Řada obcí není na tuto skutečnost připra-
vena, a proto jsou chystané projekty v růz-
ných fázích přípravy vzhledem k tomu, že je 
provází celá řada komplikací a to od sporů 
s vlastníky případných dotčených pozemků, 
změny územních plánů, nedokončená digi-
talizace pozemků až po neochotu některých 
obcí situaci řešit, možná i z finančních důvo-
dů. Jedním z posledních termínů pro podá-
ní žádostí o evropské dotace je leden 2018. 
Z těchto důvodů zvažovalo představenstvo 

všechna kritéria pro podání žádostí o dotaci 
z programu OPŽP a to zejména, zda je územ-
ní plán pro umístění ČOV je v souladu z Plá-
nem rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského 
kraje, zda jsou vykoupeny všechny pozemky 
pro výstavbu ČOV a zda plníme hodnoty na 
jednotlivých vyústích kanalizace. Na základě 
výše uvedených kritérií jsme v lednu 2017 
podali žádosti o dotace na projekt „ Kanaliza-
ce a ČOV Počenice-Tetětice - centrální sbě-
rač a podchycení výustí a „Kanalizace a ČOV 
Hlinsko pod Hostýnem“. V srpnu 2017 jsme 
obdrželi dvě registraci akce a rozhodnutí  
o poskytnutí dotace. Pro výstavbu kanalizace 
a ČOV Počenice jsme obdrželi příslib z evrop-
ských dotací ve výši 28 942 801,89 korun  
a ze státního rozpočtu 5 107 553,28 korun. 
Celkové náklady se budou pohybovat kolem 
45 milionů korun. Rozdíl finančních pro-
středků bude hradit naše společnost. Termín 
zahájení stavby po výběrovém řízení před-
pokládáme v listopadu 2017 a dokončení  
v prosinci 2018. Pro výstavbu kanalizace 
a ČOV Hlinsko pod Hostýnem jsme obdrže-
li příslib dotace z Evropských fondů ve výši  
11 877 873,93 korun a ze státního rozpočtu 
2 096 095,40 korun, předpokládaná cena díla 
je 21,3 milionů Kč. Termín zahájení stavby po 
výběrovém řízení předpokládáme v březnu 
2018 a dokončení v červnu 2019. Dále podle 
výše uvedených kritérií připravujeme projekt 
a žádost o dotaci na výstavbu ČOV Střílky, 
kde aktuálně probíhá změna územního plá-
nu, dále výstavbu čerpacích stanic a výtlaku 

z obce Prusinovice do čerpací stanice v obci 
Tučapy, výstavbu ČOV v obci Podhradní Lho-
ta a v neposlední řadě výstavbu kanalizací  
a ČOV v obci Pačlavice s napojením i obce 
Pornice a Lhota.    
V případě Počenic-Tetětic a Hlinska pod Hos-
týnem by se jednalo o již pátou a šestou žá-
dost o dotaci na Státní fond životního prostře-
dí ČR. První byla „Rekonstrukci a intenzifikaci 
ČOV Hulín“ s dotací 44 mil. korun, druhou 
„ČOV Chropyně – rekonstrukci a intenzifika-
ci“ s dotací 45 mil. korun, třetí „Rekonstrukce 
a rozšíření úpravny vody a aglomeraci Kro-
měříž“ s dotací 109,6 milionů korun a čtvrtou 
„Výstavbu kanalizace a výtlaku OV z Bezmě-
rova na ČOV Postoupky“ s dotací 14,1 milionů 
korun. K těmto prostředkům musíme započí-
tat i sedmou dotaci z Ministerstva zeměděl-
ství ČR na investiční akci pod názvem „Zka-
pacitnění prameniště a zvýšení jakosti pitné 
vody z prameniště Hulín včetně přivaděče su-
rové vody na úpravnu vod“ s dotací ve výši 25 
428 tisíc korun. Za posledních osm let nám 
byly poskytnuty dotace z programu podpory 
Operačního programu životní prostředí EU  
a ze Státního fondu životního prostředí ČR  
a MZe ČR ve výši více než 286 milionů korun. 
Rozdíl mezi dotací a skutečnou cenou díla byl 
financován u všech výše uvedených staveb 
z rozpočtu společnosti Vodovody a kanaliza-
ce Kroměříž,a.s. Výhodou čerpání dotačních 
prostředků je jejich získání bez výrazného 
zvýšení ceny vodného a stočného po splnění 
náročných podmínek a požadavků evropské 
unie a nařízení vlády č.61/2003 a novelizací 
229/2007, 23/2011, 401/2015 o ukazatelích 
a hodnotách přípustného znečištění povr-
chových a odpadních vod. Nevýhodou je pak 
skutečnost, že dotaci nemůžeme zahrnout do 
účetnictví, odepisovat a vytvářet si tak další 
prostředky pro investice a obnovu. Smlouvy 
se Státním fondem životního prostředí ČR  
o poskytnutí podpory však zavazují VaK 
Kroměříž,a.s. Nejméně po dobu 10 let od 
ukončení realizace akce bude zabezpečena 
finanční udržitelnost projektu, zejména bude 
zajištěn soulad s cenami pro vodné a stočné 
podle finanční analýzy k určení míry podpory 
z OPŽP a budou aplikovány finanční nástroje 
pro smíšené společnosti, a to za podmínek 
stanovených Fondem. To jsou klady a zápo-
ry podmínek pro získávání dotací jedné ryze 
české společnosti s majoritní účastí měst  
a obcí bývalého okresu Kroměříž. To vše při 
zachování společensky přijatelné ceny vod-
ného a stočného pro naše odběratele i akcio-
náře společnosti.

Ing. Ladislav Lejsal 
předseda představenstva
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Oprava ČS Roštín 
Tato stavba zahrnovala opravu technologie  
a objektu čerpací stanice, sací jímky a jíma-
cího území zdroje pitné vody zvaného Ko-
pečkova skála. Provedením opravy byla dle 
výsledku výběrového řízení pověřena společ-
nost Modos spol. s.r.o. Olomouc, přičemž na 
stavební části se významnou měrou podílel 
i subdodavatel - společnost TOPEXKM s.r.o. 
Kroměříž, která se tohoto úkolu zhostila, přes 
nepřízeň počasí i některé nejasnosti týkající 
se vedení původního azbestového potrubí, 
velmi zdárně. V areálu ČS proběhla kompletní 
výměna trubního vedení, kdy především za-
chycením vývěvu vody v prameništi drenáž-
ním potrubím a odvedením přes sanovanou 
sací jímku k další úpravě, byl napraven pů-
vodní nevyhovující stav s částečným výronem 
vody na povrch prameniště. Dalším dílem 
opravy byla obnova technologické části ČS,  
a to instalace nového nerezového potrubí 
včetně armatur. Nelze opomenout také pro-
vedení nové střechy a fasády objektu, která 
nyní prezentuje již na první pohled dobře 
odvedenou práci. Finančním náklad díla činil  
1 620 tis. Kč bez DPH.

Dalším pozitivem souvisejícím s tímto dílem 
bylo souběžně probíhající majetkoprávní na-
rovnání, v rámci kterého se provedlo geode-
tické zaměření pozemků areálu ČS a následně 
odkoupeny do majetku společnosti Vodovody 
a kanalizace Kroměříž a.s. ty pozemky, které 
byly doposud v majetku obce Roštín, o celko-
vé výměře 438 m2, v kupní ceně stanovené 
znaleckým posudkem ve výši 58 770 Kč. 

Oprava VDJ Roštín
Na sklonku r. 2016 byla zahájena oprava vo-
dojemu Roštín ležícího v úpatí buchlovských 
kopců na dohled hradu Buchlova. Toto vod-
ní dílo se skládá se dvou samostatných ob-
jektů tzv. Starého vodojemu vybudovaného  
v r. 1928 o kapacitě 76 m3 a Nového vodo-
jemu z roku 1987 s kapacitou 250 m3. Bylo 
obnoveno vystrojení armaturních i akumulač-
ních komor obou objektů včetně propojova-
cího potrubí mezi oběma vodojemy, spolu se  
stavebními opravami zahrnujícími částečné 
sanace vnitřních povrchů především Nového 
vodojemu, novými fasádami obou vodojemů 
a opravou oplocení areálu. Nutno podotknout, 
že stav staršího objektu z r. 1928 byl o pozná-

ní lepší nežli toho novějšího z r. 1987. Stavbu 
realizovala společnost Quantum a.s. Vyškov, 
a ač tomu tak bylo za někdy nelehkých klima-
tických podmínek, kdy citát z lidové písničky 
„Ej od Buchlova větr věje“ byl opravdu na 
místě, realizovala ji kvalitně, ve stanoveném 
termínu dokončení 05/2017 a v celkovém fi-
nančním objemu 2 148 tis. Kč bez DPH. 

Nelze opomenout, že veškeré práce probíha-
ly za odborné asistence našich zaměstnan-
ců provozu pitné vody, kteří aktivně přispěli  
k jejich zdárnému průběhu a dokončení.

Pavel Vaculík
technický zaměstnanec TP 



Vodník 1/06/2017

18

SLAVÍME 20 LET ČISTÍRNY 
BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
Sláva já jásám, že jsem se toho dožila. Ve 
zdraví a klidu. A pořád si melu svoji písničku 
a snažím se vám pomáhat a čistit, jak mohu.

Kde jsou moje začátky? Pamatuji si, že zá-
kladní kámen byl položen už v roce 1993. 
Pak se začalo stavět a stavět, než první od-
padní voda přitekla v listopadu roku 1995 
do prvního stupně a biologie. To byl zahájen 
zkušební provoz. V roce 1997 v květnu byla 
dána do provozu poslední moje část a to tím, 
že se spustila i kalová koncovka a já byla plně 
funkční. Tak jak vidíte, už dvacet let plně čis-
tím to, co ke mě přiteče. Ať je to mléko, alko-
hol nebo nafta, se vším jsem si vždy poradila. 

Omlouvám se, ale kdyby nebylo mé obsluhy, 
tak bych to asi nezvládla. Za to jí patří velký 
dík, že se tak o mě vzorně stará. 

Proto jsem  v pátek 30.6. 2017 ráda přivítala 
ty, co pozváni přijali na prohlídku, aby vidě-
li, jak pracuji a čistím. Přivítala jsem bývalé 
strojníky, elektrikáře, uklízečky a vedoucí  
a ukázala jsem se jim v plné kráse po rekon-
strukci sociálního zařízení a určité technolo-
gie. Všichni mě chválili, jak sem pěkná, že se 
jim líbím, hlavně nové sociální zařízení, které 
takové někteří nemají ani doma. Po prohlídce 
následovalo posezení s malým občerstvením 
a vzájemnou komunikací, jak se všem daří, 
co dělají atd. 

Nakonec jsem jim zamávala a popřála vše 
krásné, ať si na mě někdy vzpomenou a za-
staví se. A já pokračuji opět ve své písničce 
a čekám na další opravy, které na mě čekají. 

Loučím se a zdravím všechny co mě znají, 
Vaše ČOVKA z Bystřice.

Václav Přivřel
mistr ČOV Bystřice pod Hostýnem
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VODA VE VŠECH PÁDECH
Krátká zamyšlení na téma voda
5.pád:  VODO!

Přemýšlela jsem, kdy si tak důvěrně povídá-
me s vodou, že na ni dokonce voláme: Vodo! 
Asi to nebývá zrovna ve šťastných chvilkách. 
Napadají mě situace, kdy se rodina vrátí z vý-
letu a první doma za prahem šlápne do louže 
a volá: „Vodo, kde ses tu vzala?“ Snad třeba 
v lepším případě z prasklé hadice od prač-
ky…Ale stávají se i horší situace. Například, 
když nám řemeslník sekající drážku pro nové 
elektrické vedení přesekne vodovodní trubku 
přesto, že jsme mu předtím přesně ukázali, 
kudy vede…to pak před zvoláním: „Vodo 

Jdeme dopředu s novým informačním 
systémem společnosti
Protože celý svět je v pohybu, nevyhýbají se 
nové věci ani nám. Vedení společnosti kon-
cem loňského roku rozhodlo o obměně dvou 
informačních systémů, které u nás fungo-
valy dosud odděleně. Jedná se o IS KARAT 
(účetnictví) a IS ISVAK (vodárenství). Toto 
rozhodnutí bylo učiněno zejména s ohledem 
na zkvalitnění služeb pro naše odběratele 
a také vyplynulo z dalších praktických  potřeb 
společnosti. Proto byl 01.05.2017 spuštěn 
do ostrého provozu nový ucelený informač-

ní systém s názvem QI. Přípravné práce na 
spuštění programu probíhaly již od začátku 
roku, dodavatelem byla zpracována imple-
mentační analýza, tak, aby program pokryl 
všechny potřeby naší společnosti. 

Nový IS bude obsahovat nejen moduly účet-
nictví a vodárenství, které jsou v tuto chvíli již 
zprovozněny, v plánu je během letošního roku 
zařadit do něj i evidenci vyjádření, dopravu  
a napojení agend GIS a poruchová služba. 

Každý zrod složitých věcí se neobejde bez po-
rodních bolestí, chyby se vyskytují, ale sna-
žíme se je minimalizovat a náš cíl je, aby do 
konce roku  již vše fungovalo na 100%. 

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem za-
městnancům, kteří v novém systému pracují, 
za jejich snahu a trpělivost. Vím, že to není 
lehké, ale pokrok k lepšímu je patrný měsíc 
od měsíce. Vydrž Prťka.

Ing. Ivana Štouračová
 finanční manažer

nestříkej ze zdi!“ dodáme něco peprnější-
ho! Ano voda umí napáchat neplechu nejen  
v domácnosti či zaměstnání. Jistě mnozí mají  
v paměti velké povodně v nedávných dobách 
– to zvolání: „Vodo, kde se pořád bereš?“ 
bylo asi celkem časté. 
Jen mám trošku obavy, aby pro změnu neby-
lo častější volání: „Vodo, kde jsi?“ v době, kdy 
začínají vysychat některé prameny…
 

Ing. Jarmila Blahutová
vodohospodářka
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