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červenec
Bucňáková Zdeňka  45 let
Jablunková Pavla  50 let

srpen
Běhal Roman  45 let
Hejníček Radomír  45 let
Hložek Ondřej  50 let

září
Nedomová Hana  50 let

říjen
Vaculík Pavel  50 let
Zbránek Zdeněk  60 let
Krč Stanislav  60 let

listopad
Kašpárek Radek  40 let
Přivřel Václav  50 let

prosinec
Horáková Soňa Ing.  50 let
Bulíček Aleš  55 let

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ 
červenec – prosinec 2014

20 let v org. Waller Romuald (1.7.)
  Matouš Josef (1.8.)
  Zelenka David (2.9.)
  Zavadilová Petra (17.10.)
  Hložek Miroslav (15.11.)
   
25 let v org. Otáhalíková Pavlína (21.8.)
   
30 let v org. Buksa Jiří (6.8.)
  Jonášová Marie Ing. (1.9.)

35 let v org. Švančárek Josef (6.9.)

40 let v org. Kučera Zdeněk (1.7.)

PRACOVNÍ VÝROČÍ 
červenec – prosinec 2014

červenec  Frydrych Ivo  
srpen  Holubová Marie

Všem přejeme hlavně zdraví, osobní spo-
kojenost a ať se jim všechno daří

Bc. Simona Polášková – personalista 
společnosti

ODCHOD NA „SENIORSKOU 
DOVOLENOU“

Zpravodaj společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
vychází v Kroměříži 4x ročně.

Redakční rada pracuje ve složení:
Ing. Ladislav Lejsal, Bc. Jana Šustková, Ing. Petr Vedra

Grafická úprava a tisk: LINEAR - reklamní agentura

Vyšlo: Prosinec 2014

Náklad: 250 ks

OBSAH

Předvánoční zamyšlení......................................................................3

Dozorový audit ISO 9001 ..................................................................3

Mé hohlédnutí tohoto roku .............................................................3

Nové tváře VAKu ..............................................................................4-6

Postřehy z Colours of Ostrava .........................................................7

Rekonstrukce kalové koncovky na ČOV Holešov .....................8

Školení elektrikářů ..............................................................................8

Útok na úpravnu vody Kroměříž ....................................................9

Oprava čerpací stanice Věžky ..........................................................9

Proč kanalizace po roce 2015 trápí nejednu obec ..................9

Oslavy narozenin ........................................................................11-12

Stinné stránky zimy ......................................................................... 14

Ceny vody............................................................................................ 14



3

PŘEDVÁNOČNÍ
ZAMYŠLENÍ

 Není to tak dávno, kdy jsem obrátil kalen-
dář roku 2014 na první stranu a teď už běží 
dny z té poslední, dvanácté strany. Tak nám 
končí další rok. Jaký byl ?
 Pro naši akciovou společnost byl velmi 
úspěšný. Právě v těchto dnech dokončuje-
me další, v pořadí již čtvrtou dotační stavbu 
a to odkanalizování obce Bezměrov na ČOV 
Postoupky. Další řeka bude čistší a s ní i naše 
svědomí, že jsme snížili nežádoucí zátěž život-
ního prostředí. Také jsme v listopadu úspěšně 
zkolaudovali naši centrální úpravnu vody v 
Kroměříži, která prošla ročním zkušebním 
provozem, který potvrdil všechny projekto-
vané parametry. Toto srdce naší společnosti 
je tak v plné síle, omlazené rozsáhlou rekon-
strukcí. Jistě se nám podaří také zvládnout i 
výrazně navýšený plán oprav vodovodů, ka-
nalizací, ČOV, strojů a zařízení. Hospodářský 
výsledek naší a.s. bude zřejmě také vysoký.
 Tyto skvělé výsledky nejsou samozřej-
mostí. Jsou výsledkem snahy všech zaměst-
nanců a.s. Každý z nás přispěl svým dílem a já 
bych chtěl Vám všem upřímně poděkovat za 
Vaši nelehkou práci.
 Nežijeme však jen prací. Nyní na konci 
roku je třeba trochu zvolnit naše hektické ži-
votní tempo a radovat se z každého okamžiku 
stráveného se svými blízkými. Nepodlehněte 
stresu ze shánění dárků, ale naopak se zkuste 
zamyslet nad pravou podstatou Vánoc. Poda-
ří se Vám tak lépe získat ztracený klid, sílu a 
optimismus do dalšího, jistě krásného roku 
2015.

S přáním všeho nejlepšího

Ing. Petr Vedra
výrobně technický náměstek 

DOZOROVÝ AUDIT ISO 9001

 Ve dnech 21.-22.10.2014 se v naší společ-
nosti konal „Dozorový audit ISO 9001“, který za 
společnost TÜV SÜD Czech s.r.o. provedl náš již 
známý Ing. Klofáč Pavel. 
 Na základě Zprávy z auditu č.07.440.291 
nám byla navrhnuta doporučení z oblasti per-
sonalistiky a údržby, která jsme si vzali tzv. “k 
srdci“ a odpovědní kolegové na nich již pracují. 

 Tímto děkuji všem, kteří se na přípravě 
auditu podíleli a na jejichž střediscích tato 
kontrola proběhla. 

Bc. Jana Šustková
Vedoucí systémově analytického útvaru

MÉ OHLÉDNUTÍ TOHOTO ROKU

 Příjemný větřík mi vane z hor, přináší 
zimu a já vás všechny zdravím z ČOV Bystřice 
pod Hostýnem. 
 Poznávám známé tváře pracující na čis-
tírně, jak oblékají kabáty a halí se do čepic. 
Provoz, ale pořád běží a jsem ráda, že se za-
městnanci o mě vzorně starají.  Po odchodu 
Ivoše Frydrycha do důchodu jsem netrpělivě 
čekala, kdo jej vystřídá. Na začátku prázdnin 
se objevil nový zaměstnanec - David Javořík, 
byl mi představen a bylo mu vysvětleno vše, 
co obnáším a jak se má o mě starat. Dívám se, 
jak mu jde práce od ruky a jak se snaží mi po-
moci v mém čištění.
 Jsem ráda, že se o můj vzhled všichni sta-
rají a směji se. Na sekačce brázdí můj trávník a 
myslí si, že jedou Formuli 1. Obnovují se nátě-
ry a já se stávám čím dál více krásnější.
 Nová automatická brána si pořád píská 

svou písničku, a aby ji nebylo smutno, má 
novou kamarádku - menší branku s krásným 
chodníkem a novou výsadbou. Pořád se tu 
něco děje a mě se to líbí. Čištění je ale moje 
priorita a veškeré opravy jsou u mě vítané. 
Musím říct, že zvýšení výkonu na kalové 
koncovce o jednu třetinu mi velice pomůže 
a budu moc zvládat tu zátěž z města a okolí. 
Jsem zvědavá, co udělá mlékárna se sebou, 
zda se polepší a dá mi oddechnout.
 Poohlédnu-li se zpět, musím poděkovat 
všem ve firmě za starost, kterou o mě mají. 
Budu se pořád snažit čistit odpadní vodu a 
pomáhat tím přírodě. 
Ještě jednou vám děkuji.

 Vaše ČOV Bystřice pod Hostýnem
a Václav Přivřel
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NOVÉ TVÁŘE VE VAKU

Opět se po čase v našem zpravodaji vracím k rubrice „Nové tváře ve VaKu“. 
Každý z nás jistě zaznamenal pohyb nových kolegů v naší společnosti. Smyslem rubriky je seznámit stávající zaměstnance s novými „přírůstky“ 

a prostřednictvím několika otázek přiblížit jeho pracovní minulost, zkušenosti a zájmy.

ING. EVA MRÁZOVÁ
Nastoupila dne  1.3.2014 na „dotační“ pozici 
„MIKROBIOLOG“ 
• Kde jste v minulosti profesně působil/a? Jak 
dlouho jste tam pracoval/a a na jaké pozici. / 
Kolegové bez praxe mohou napsat, kde studo-
vali.
 Absolvovala jsem Univerzitu Tomáše Bati 
ve Zlíně, obor chemie technologie potravin. 
Po dokončení vysoké školy jsem se rozhodla 
odcestovat do zahraničí, abych se zdokonalila 
v anglickém jazyce a poznala kulturu a tradi-
ce cizích zemí. Společnost Vak Kroměříž, a.s. 
je můj první zaměstnavatel.
• Co je pro Vás v zaměstnání nejdůležitější? 
 Za nejdůležitější v zaměstnání považuji 
příjemné pracovním prostředí, přátelský ko-
lektiv, vzájemnou důvěru a práci, která napl-
ňuje a motivuje.
• Řekněte nám něco o sobě - rodina, děti, zá-
jmy…čemu se věnujete po práci, plány do bu-
doucna…
 Většinu svého volného času věnuji pře-
vážně turistice, cyklistice a zajímám se také o 
zdravý životní styl. 

MARIAN ŽÁRSKÝ
Nastoupil dne 26.8.2014 na pozici „MECHA-
NIK MĚŘÍCÍ A REGULAČNÍ TECHNIKY“ 
• Proč jste se hlásil/a do společnosti Vak Kro-
měříž, a.s. a jaký na Vás po nástupu a tzv. “roz-
koukání“ společnost udělala dojem?
 Do společnosti Vak Kroměříž a.s. jsem se 
hlásil z důvodu zrušení předešlého místa - vr-
tulníkové základny Přerov - Bochoř. Můj do-
jem po nástupu je velmi kladný, je zde 
vše přehledné a srozumitelné.
• Kde jste v minulosti profesně působil/a? Jak 

dlouho jste tam pracoval/a a na jaké pozici. / 
Kolegové bez praxe mohou napsat, kde stu-
dovali.
 V minulosti jsem měl jedno zaměstnání 
s nástupem ihned po střední škole. Působil 
jsem jako technik elektrického a speciálního 
vybavení letadel na vrtulníkové základně v 
Bochoři po dobu 21. let. V posledních třech 
letech jsem byl velitel skupiny.
• Co je pro Vás v zaměstnání nejdůležitější?
 Nejdůležitější je pro mě v zaměstnání 
dobrý a spolehlivý kolektiv.
• Jaký byl pro Vás největší profesní / osobní 
úspěch, kterým se můžete pochlubit?
 Mým největším pracovním úspěchem 
bylo velení po dobu posledních třech let vý-
konu práce u armády.
• Řekněte nám něco o sobě - rodina, děti, zá-
jmy…čemu se věnujete po práci, plány do 
budoucna…
 Žiji v úplné rodině s manželkou a dvěma 
dětmi - synové 9. a 6. let. Mezi mé zájmy patří 
potápění, lyžování, běžky, paragliding, kolo, 
volné lezení a geocaching. 
Mé plány do budoucna zahrnují výchovu dětí 
a jejich zabezpečení.

ROBERT MOZGA
Nastoupil dne 1.8.2014 na pozici „PROVOZNÍ 
MONTÉR“
• Proč jste se hlásil/a do společnosti Vak Kro-
měříž, a.s. a jaký na Vás po nástupu a tzv. “roz-
koukání“ společnost udělala dojem?
 Na základě praxe odborného výcviku 
prováděného u společnosti. Pokud se týká 
„rozkoukání“, společnost na mě udělala do-
jem velmi dobrý. Na středisku kanalizací Kro-
měříž jsem byl přijat bez problémů do pra-

covního kolektivu a od začátku se mi pracuje 
velmi dobře, určitě i z důvodu přátelského 
prostředí. Také se mi líbí, že se s kolegy setká-
váme i mimo práci na různých akcích.
Na společnosti oceňuji poskytování nadstan-
dartních benefitů, sociální oblast a také zajiš-
tění v oblasti pracovních pomůcek.

• Kde jste v minulosti profesně působil/a? Jak 
dlouho jste tam pracoval/a a na jaké pozici. / 
Kolegové bez praxe mohou napsat, kde stu-
dovali.
 Studoval jsem na SŠ COPT v Kroměříži, 
obor instalatér. 
• Co je pro Vás v zaměstnání nejdůležitější?
 Je to více ukazatelů, které mají vliv na mé 
pocity.
• Jaký byl pro Vás největší profesní / osobní 
úspěch, kterým se můžete pochlubit?
 Jsem rád, že jsem byl vybrán ze 3 učňů, 
kteří jsme ve VaKu vykonávali odbornou praxi 
a byla mi nabídnuta práce na plný úvazek.
• Řekněte nám něco o sobě - rodina, děti, zá-
jmy…čemu se věnujete po práci, plány do 
budoucna…
 Jsme 4 sourozenci. Mezi mé zájmy patří 
: muzika, filmy, kolo. Velmi rád řídím a mám 
řidičský průkaz i na nákladní automobil.
• Máte své životní krédo / motto, kterým se 
řídíte?
 „Pravda a láska zvítězí nad  lží a nenávistí“

TOMÁŠ DOLÁK
Nastoupil dne 7.4.2014 na pozici „MISTR“ 
• Proč jste se hlásil/a do společnosti Vak Kro-
měříž, a.s. a jaký na Vás po nástupu a tzv. “roz-
koukání“ společnost udělala dojem?
 Do společnosti VaK Kroměříž jsem se 
hlásil, protože jsem chtěl mít jistotu stabil-
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ního zázemí a chtěl jsem být více doma, což 
mi předchozí zaměstnání neumožňovalo.  Z 
počátku jsem měl obavy ze začlenění do ko-
lektivu, ty se později ukázaly jako zbytečné, 
protože si s kolegy velmi dobře rozumím. Co 
se týče pracovních podmínek a požadavků 
tak si také nemohu stěžovat.
• Kde jste v minulosti profesně působil/a? Jak 
dlouho jste tam pracoval/a a na jaké pozici. / 
Kolegové bez praxe mohou napsat, kde stu-
dovali.
V minulosti jsem působil v několika staveb-
ních firmách na pozici stavbyvedoucího. Do-
hromady asi 7 let. Z velké části jsem se speci-
alizoval na vodohospodářské stavby.
• Co je pro Vás v zaměstnání nejdůležitější?
 V zaměstnání je pro mě důležitý hlavně 
kolektiv a dobré vztahy na pracovišti. Jak 
jsem již zmínil, neméně důležitá je jistota sta-
bilní práce a pravidelného příjmu.
• Jaký byl pro Vás největší profesní / osobní 
úspěch, kterým se můžete pochlubit?
 Všechny prozatím dosažené úspěchy 
byly pro mě rovnocenné, nejvíce si vážím 
všech úspěšně dokončených staveb, na které 
se můžu i za nějaký čas přijet podívat a nemu-
sím se za ně stydět. 
• Řekněte nám něco o sobě - rodina, děti, zá-
jmy…čemu se věnujete po práci, plány do 
budoucna…
 Momentálně žiji s přítelkyní, potomky 
zatím nemáme. Do budoucna samozřejmě, 
jako správný muž, plánuji postavit dům, zasa-
dit strom a zplodit syna :) Mezi mé zájmy pa-
tří především turistika, toulání se po horách 
pěšky nebo na kole. Další můj velký koníček 
je motokros. S tím souvisí i jiné sportovní akti-
vity, jako je běh a plavání.
• Máte své životní krédo / motto, kterým se 
řídíte?
 Žádné životní krédo nemám. 

BC. SIMONA POLÁŠKOVÁ, DiS.
Nastoupila dne 22.9.2014 na pozici „PERSO-
NALISTA“ 

• Proč jste se hlásil/a do společnosti Vak Kro-
měříž, a.s. a jaký na Vás po nástupu a tzv. “roz-
koukání“ společnost udělala dojem?
 Zaujala mne příležitost pracovat ve spo-
lečnosti, která v našem regionu zastává pozici 
prosperujícího a stabilního zaměstnavatele. 
Zároveň se jednalo o místo, které mi umožňu-
je zůstat v oboru, ve kterém mám zkušenosti, 
a především mne tato práce baví.
VAK na mě udělal velmi dobrý dojem, jsem 
ráda, že jsem se stala jejím členem.
• Kde jste v minulosti profesně působil/a? Jak 
dlouho jste tam pracoval/a a na jaké pozici. / 
Kolegové bez praxe mohou napsat, kde stu-
dovali.
 Po absolvování vyšší odborné školy jsem 
byla zaměstnaná několik let u mezinárodní 
společnosti, kde jsem se setkala s propra-
covaným systémem, který jsem následně 
dostala příležitost vytvářet u nástupnické 
organizace v oboru letectví, což bylo pro mě 
velkou výzvou. Souběžně jsem začala studo-
vat vysokou školu, kterou jsem již dokončila 
na mateřské dovolené.

• Co je pro Vás v zaměstnání nejdůležitější?
 Tým a komunikace jsou hlavním předpo-
kladem dobře fungující společnosti. Výměna 
informací a spolupráce všech zainteresova-
ných stran je základním stavebním kamenem 
pro vytváření jakéhokoliv systému.
• Jaký byl pro Vás největší profesní / osobní 
úspěch, kterým se můžete pochlubit?
 Největším úspěchem byl pro mě výsledek 
dosažené práce – modernizace, zefektivnění 
a nástavba systému personálních činností v 
nově vzniklé, výše zmíněné organizaci.  Mým 
cílem a velkou motivací je dosáhnout téhož u 
současného zaměstnavatele.
• Řekněte nám něco o sobě - rodina, děti, zá-
jmy…čemu se věnujete po práci, plány do 
budoucna…
 Nejvíce volného času trávím s mým 
dvouletým synem, naším „druhým“ čtyřno-
hým dítětem a rodinou. Podnikáme různé 
výlety, nejoblíbenější z nich je momentálně 

procházka za zvířaty do podzámecké zahra-
dy, zejména návštěva výběhů kachen a krá-
líků, a jízda vlakem kamkoli, takže koupíme 
oboustrannou jízdenku a cestujeme :)
Dříve jsem se věnovala vytrvalostnímu spor-
tu, časem se k němu určitě vrátím.
• Máte své životní krédo / motto, kterým se 
řídíte?
 „Všechno jde, když se chce..“

BC. MIROSLAVA FUKSOVÁ
 Nastoupila dne 1.6.2014 na „dotační“ po-
zici „TECHNICKÝ PRACOVNÍK“ 
• Proč jste se hlásil/a do společnosti Vak Kro-
měříž, a.s. a jaký na Vás po nástupu a tzv. “roz-
koukání“ společnost udělala dojem?
 Díky mému vzdělání jsem se chtěla uplat-
nit ve firmě, která se zabývá problematikou 
vody. Také mi vyhovuje, že firma je v místě 
mého bydliště. Hned při mém příchodu do 

práce mě všichni přivítali s úsměvem, ochot-
ně a trpělivě mi vše vysvětlili. Takže můj první 
dojem ze společnosti byl pozitivní a ten i na-
dále přetrvává.
• Kde jste v minulosti profesně působil/a? Jak 
dlouho jste tam pracoval/a a na jaké pozici. / 
Kolegové bez praxe mohou napsat, kde stu-
dovali.
 Stavební průmyslovku, obor Vodohos-
podářské stavby jsem vystudovala v Lipníku 
nad Bečvou. Poté jsem ve studiu pokračovala 
v Ostravě na VŠB-TUO, Hornicko-geologická 
fakulta obor Technologie a hospodaření s 
vodou. Zde jsem měla možnost potkat Prof. 
Kyncla, který nás učil a předával nám své zku-
šenosti z praxe. Brigádně jsem dlouhodobě 
vypomáhala v naší rodinné firmě.
• Co je pro Vás v zaměstnání nejdůležitější? 
 Příjemný pracovní kolektiv a dobré pra-
covní podmínky.
• Jaký byl pro Vás největší profesní / osobní 
úspěch, kterým se můžete pochlubit?
 Vystudování vysoké školy a získání práce.
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• Řekněte nám něco o sobě - rodina, děti, zá-
jmy…čemu se věnujete po práci, plány do 
budoucna…
 V Kroměříži žiju 3roky a pomalu si tady 
zvykám. Docela mi chybí pohled na vysoké 
kopečky, když člověk vyjde z domu. Pochá-
zím totiž z Hanušovic, které jsou v podhůří 
Jeseníků. Již půl roku jsem vdaná a doma 
máme dvě kočky. Mezi mé záliby patří moje 
malá zahrádka a procházky v přírodě. A plány 
do budoucna ani nemusím psát…

BC. KAMILA ANDĚLOVÁ
Nastoupila dne 1.8.2014 na „dotační“ pozici 
„REFERENT“ 
• Kde jste v minulosti profesně působil/a? Jak 

dlouho jste tam pracoval/a a na jaké pozici. / 
Kolegové bez praxe mohou napsat, kde stu-
dovali.
 Vystudovala jsem bakalářské studium na 
Slezské Univerzitě, Obchodně podnikatelské 
fakultě v Karviné, obor Účetnictví a daně. V 
současné době studuji dálkově Navazující 
magisterské studium na stejné fakultě, obor 
Ekonomika podnikání v obchodě a službách. 
• Řekněte nám něco o sobě - rodina, děti, zá-
jmy…čemu se věnujete po práci, plány do 
budoucna…
 Mezi mé koníčky patří bruslení, plavání, 
četba knih a také posezení s přáteli. Mezi mé 
největší koníčky, troufám si říct i závislost, 
patří elektronická hudba. Neobejdu se bez ní 
ani jediný den a velmi často za ní cestuji do 
různých koutů České Republiky. 
• Máte své životní krédo / motto, kterým se 
řídíte?
 Životní motta mám dvě: „Život je boj, ale 
stojí za to. Tak si ho užívej naplno. Nikdy totiž 
nevíš, kdy skončí“ a „Zážitky jsou náplní živo-
ta a tvoří jeho kvalitu.“ a vzpomenu si na ně 
hlavně při placení vstupenek.

Všem našim novým kolegům přejeme hod-
ně zdraví, mnoho pracovních i osobních 
úspěchů a pevné nervy.

Bc. Jana Šustková
Vedoucí systémově analytického útvaru

NOVÉ VYBAVENÍ V LABORATOŘI

 Laboratoř pitných vod společnosti VAK 
Kroměříž, a.s. byla v letošním roce vybavena 
řadou moderních analytických přístrojů pro 
zajištění kvality výsledků analýz. 
 V prvé řadě se jedná o plynový chroma-
tograf s hmotnostním detektorem AGILENT 
TECHNOLOGIES  7890B, který umožňuje so-
fistikovanou analýzu těkavých organických 
látek (VOC, volatile organic compounds), kte-
ré jsou ve stopových koncentracích přítomné 
v upravované pitné vodě. 
 Následuje kapalinový chromatograf AGI-
LENT 1260 INFINITY, na kterém se provádí sta-
novení polyaromatických uhlovodíků (PAH, 
poly-aromatic hydrocarbons). Tyto látky jsou 
pečlivě legislativně sledované jako významné 
kontaminanty životního prostředí. 
 Na obou přístrojích pracuje od června 
letošního roku (2014) zkušený zaměstnanec s 
dlouholetou praxí, Ing. Richard Brázdil.
 Poslední, ovšem 
neméně důležitý, 
je spektrofotometr 
SAVANT-AA, který 
umožňuje analýzu 
těžko atomizova-
telných prvků (tzv. 
kovů, elementárních 
prvků) na grafitové 
kyvetě. 
 Kvalita analýz je 
podporována my-
cím automatem MI-
ELE, který zajišťuje 
čistotu  laborator-
ního nádobí a vzor-
kovnic.

 Moderní přístrojové vybavení umožňuje 
vysoký standard výsledků analytické labora-
toře v souladu s platnou legislativou pro pit-
nou vodu. 
 

Ing. Marie Chudárková
vedoucí laboratoří
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POSTŘEHY Z COLOURS OF OSTRAVA

 Když léto bylo v plném proudu, propuk-
la sezóna hudebních a jiných festivalů. Také 
jsem opět podlehla a vydala se strávit ně-
kolik dní „trochu jinak“. Letos jsem si vybrala 
Colours of Ostrava. Nebyla jsem tam poprvé, 
již v minulosti jsem tuto zajímavou a pestrou 
akci navštívila. Tento rok jsem ji však poprvé 
zažila v novém prostředí - industriálním are-
álu Dolních Vítkovic. Což samo o sobě je od-
vážný počin a trochu jsem bála, jakže to tam 
bude vypadat – prostředí jsem samozřejmě 
znala z dob minulých (v Ostravě jsem studo-
vala). Ale brzy mé obavy rozptýlila realita. V 
areálu byl dostatek zelených ploch, kde se 
dalo pohodlně spočinout na trávě, také dost 
stinných míst, kde se dalo ukrýt před pálícím 
sluncem. Dokonce se krásně odpočívalo v 
nových architektonicky velmi zajímavých ob-
jektech – bývalém plynojemu předělaném na 
úchvatnou halu Gong, kde je velký koncertní 
či kongresový sál, kavárna, WC (takže kdo se 
necítil na tradiční festivalové „Toitoiky“, mohl 
volit civilizovanou variantu). Nebo v novém 
Světu techniky, který se bude otevírat v září, 
ale pro festival již byl otevřen tento nový ob-
jekt. Mimo jiné zde měla hlavní sídlo Česká 
televize, která se poprvé letos aktivně účast-
nila akce. Vysílala odsud nejen živé vstupy do 
zpráv, ale i celé pořady živě – Tečka páteční 
noci (ČT art), v neděli Otázky Václava Mo-
ravce. Oba zmiňované objekty – Gong i Svět 
techniky byly klimatizované, takže v tom pa-
nujícím horku tam každý rád zavítal. Vůbec 
nejlepší odpočinek byl právě na „fatboyích“ 
české televize. Z těchto úžasných sedacích 
pytlů na lenošení se nám ani nechtělo vstá-
vat.

 Colours byly opravdu pestré a barevné. 
Nejen širokou škálou muziky, ale také progra-
mem nejrůznějších performerů, divadelníků, 
výtvarníků – některé instalace zejména svě-
telné v noci působily famózně v kontrastu se 
surovým industriálním prostředím.
Ale středobodem festivalu byla samozřejmě 
muzika. Já jsem se osobně nejvíc těšila na 
Zaz, Bastille, The National a Johna Newma-
na. Nezklamali – francouzká šansoniérka Zaz 
navodila skvělou atmosféru a spoustu lidí 
roztančila. Bastille byli parádní, zpěvák se bez 
problémů vydal mezi lidi, takže se zničehonic 
objevil i vedle mne. Vystoupení gradovalo, 
takže v druhé polovině skákali už úplně všich-
ni, a když se ozvaly tóny několika jejich aktu-
álních hitů (např. Pompeii), nadšení fanoušků 
neznalo mezí. Sobotní noc skončila nádher-
ně. Nutno dodat, že před nimi jsem si po-
slechla i Roberta Planta (dříve Led Zeppelin), 
na kterého spousta fanoušků hlavně přijela, 
a musím uznat, že to bylo také hodně dobré. 
V neděli zazářili The National a opět zpěvák 
skupiny s podmanivým hlasem se vydal mezi 
publikum, takže byl opět na dosah. Nedělní 
večer a celý festival zakončila show doslova a 
do písmene soulového zpěváka Johna New-
mana, jehož slavné hity se na nás také hrnou 
z televize i rádia. Poctivá popová show jak má 
být…
 Kromě těchto hvězd (jimiž si myslím Co-
lours trumfly všechny letošní české festivaly 
a zařadily se po bok významných evropských 
festivalů) zde byla řada skvělých muzikantů 
a kapel, zaujal mě například australský zpě-
vák Chet Faker nebo má oblíbená česká ka-
pela Eddie Stoilow. Škoda jen, že ti hráli brzy 

odpoledne v největším horku, přitom to je 
kapela vyloženě pro noční párty (že by malá 
pomsta ostraváků pražákům?)
 Mezi diváky byla spousta lidí nejen z Mo-
ravy a Čech, ale mnoho i ze zahraničí. Potkali 
jsme spoustu „celebrit“ nejen z řad herců či 
zpěváků normálně jako diváky. Je prima po-
tkat civilně třeba v kraťasích guvernéra české 
národní banky, co si dál vzpomínám, mezi 
lidmi jsme potkali třeba ministryni Věru Jou-
rovou, ředitele ČT, primátora Prahy Hudečka, 
architekta Lábuse, FX Doležala z Reflexu…
 A proč vůbec o tom píšu a co má společ-
ného tento festival s vodou a vodárnou? Za-
ujala mě tam jedna věc – to, že bylo ukrutné 
horko, jsem už zmiňovala a pít jen pivo v tom 
horku by bylo vražedné (většina lidí tam jela 
opravdu za kulturou a ne se opít), byl velký 
zájem o docela obyčejnou vodu. To, jak sebe 
na festivale prezentovali jedni z dílčích spon-
zorů akce – Ostravské vodárny a kanalizace, 
a.s., se mi velmi líbilo. Nejen, že měli v areálu 
instalovány na festivalech oblíbené „sprcho-
vací brány“ (tj. jemně stříkající voda Vás, po-
kud branou projdete, nádherně osvěží), ale 
také měli svůj stánek (vodobar), kde docela 
normálně čepovali obyčejnou kohoutkovou 
vodu zdarma a že o ni byl zájem!!
 Sečteno a podtrženo – ostravským vo-
dárnám se díky počasí podařila super prezen-
tace. 
Letošní Colours ve stínu vysokých pecí se 
opravdu vydařily! 

Ing. Jarmila Blahutová
vodohospodářka

Zdroj: fotografie www. stránky OVAK



8

Vodník 3/2014

  Je to určitě největší akce konaná letošního roku na čistírně odpad-
ních vod v Holešově, na kterou bylo vyčleněno cca 14 mil. Kč. Jedná 
se vlastně o první fázi rekonstrukce kalového hospodářství, které už 
přeci jen má své nejlepší roky za sebou a nutně potřebuje zmoderni-
zovat, konkrétně jde o kalovou koncovku. A čeho všeho že se to týká? 
Začneme popořadě. Již v říjnu započaly práce na nové hale skládky 
kalů. Od ní si slibujeme v prvé řadě výrazné zvýšení čistoty v tomto 
prostoru, kdy původní nekrytá skládka zrovna tímto neoplývala. Na-
víc o estetičnosti rozpadající se zídky kolem ní by se taky dalo docela 
dost polemizovat. Dalším zlepšením by mělo být omezení zápachu 
skládky, na který se občas objevovaly stížnosti z řad obyvatel přilehlé 
všetulské části Kolonka.

 Dalším celkem, na kterém již byly započaty práce, jsou uskladňo-
vací nádrže. Samozřejmě, že ne na obou zároveň, to by z pohledu za-
chování chodu celé čistírny nebylo možné. Momentálně je to ve fázi 
čištění a zjišťování stavu povrchu jak uvnitř, tak vně nádrže, aby se 
následně určil správný postup a rozsah prací. Dovolím si tvrdit, že po-
měrně překvapením bylo, v jak dobrém stavu je povrch uvnitř nádrží. 
Vezmeme-li v úvahu, že byly v neustálém kontaktu s vyhnilým kalem, 
což je poměrně agresivní látka, tak před dvaceti lety odvedli dobrou 

práci. Samotné čištění bylo vlastně započato už v červenci, kdy firma 
SEZAKO Prostějov vytěžila cca 600m3 usazenin z každé nádrže, které 
se tam za ta léta nashromáždily a to není vůbec málo a už vůbec  ne 
za zanedbatelnou částku. A to se dostáváme k tomu, co si slibujeme 
od této opravy. Součástí rekonstrukce krom opravy povrchů a pro-
dloužení tak jejich životnosti bude i zefektivnění promíchávání kalů v 
nádrži. Stávající systém míchání pomocí dvou čerpadel neumožňoval 
důkladnou cirkulaci kalu, a proto na určitých místech docházelo k jeho 
usazování. Předpokládáme, že tento problém by měl být eliminován 
použitím vrtulového míchadla a tím se podaří ušetřit nemalou částku 
za čištění nádrží. To je samozřejmě podmíněno i správnou a dosta-
tečně svědomitou obsluhou a údržbou a jistě je v našich silách toto 
zajistit.

  Tímto se dostávám ke konci, nicméně pouze zdánlivému, protože 
toto je pouze část započatých změn, kdy stávající kalolisy budou na-
hrazeny odstředivkou Alfa Laval, rekonstrukci neunikne ani vystrojení 
strojovny uskladňovacích nádrží, atd…  Ale nebudu předbíhat, o tom 
si blíže popovídáme až příště, kdy se práce posunou dál a toto téma se 
stane aktuálním.    

Martin Břeň
mistr ČOV Holešov

REKONSTRUKCE KALOVÉ KONCOVKY NA ČOV HOLEŠOV

ŠKOLENÍ ELEKTRIKÁŘŮ – řídící systémy SIMATIC

 V rámci rozšíření odborných znalostí našich zaměstnanců, proběhlo dne 18.6.2014  školení  
elektrikářů  na řídicí systémy SIMATIC. 
 Tento řídicí systém je osazen na všech ČOV a KČS. Školení se uskutečnilo na středisku  ČOV 
Hulín a provedl ho Ing. Suchánek, zástupce firmy SIEMENS s.r.o. Zaměstnanci byli seznámeni a 
proškoleni se základními postupy pro identifikaci závad na řídicích systémech. 
 Po teoretické části, byly provedeny i praktické ukázky v provozu ČOV a KČS Podstávek. 

Hrudík Libor - mistr      

Práce na odklízení usazenin v uskladňovací nádrži

Odklizeno

Práce na hale skládky kalů Ostřik stěn nádrže vysokotlakým čištěním
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ÚTOK NA ÚPRAVNU 
VODY KROMĚŘÍŽ

 Jistě jste si všimli, že je netradičně vyzdo-
bená úpravna vody v Kroměříži. Má to jedno-
duché vysvětlení. V nové zateplené fasádě 
ÚV Kroměříž se nám zahnízdili Žluva se Stra-
kapoudem. Nevíme, jestli je to manželský pár, 
ale v nové fasádě se jim líbí.
 V počátku jsme se je snažili vyplašit 
cédéčky - nepomohlo. Pak jsme zkusili „třepe-
talky“. Na pár dní jsme je vystrnadili, ale vrátili 
se zpět. Dobrá rada přišla na závěr - zakoupili 
jsme plastové sovy a …ouha - vyplašili jsme 
je na týden. Nic nepomáhá.
 Jediné co zbývá je biologická ochrana 
„Liška“. Škoda že Liška, kterého máme na ÚV 
KM, neumí šplhat po fasádě jako tito dva ptá-
ci. Teď už zbývá jen odchyt…. 

Libor Liška
vedoucí úpravy a jímání vod

OPRAVA ČERPACÍ STANICE VĚŽKY

 V rámci plánovaných oprav Vodovodů a kanalizací Kroměříž, a.s v roce 2014, proběhla 
oprava čerpací stanice v obci Věžky. Tato čerpací stanice byla postavena v roce 1993 a je sou-
částí skupinového vodovodu Kroměříž. 
 Oprava probíhala za plného provozu, při kterém nedošlo k žádným haváriím, poruchám 
ani k přerušení  dodávky pitné vody pro naše odběratele. V rámci opravy došlo ke kompletní 
rekonstrukci vnitřních litinových rozvodů, které byly nahrazeny nerezovými, včetně strojně 
technologického vybavení, které bylo nahrazeno novými úspornými čerpadly.
 Cílem opravy objektu je zejména snížení energetické náročnosti více než o 50 % a také 
barevné sjednocení vodárenských objektů. Celkové náklady dosáhly částky 744 tis.Kč. Opravu 
zajišťovala společnost VHS Brno, a.s.

Libor Liška
vedoucí střediska jímání a úpravy vod

PROČ KANALIZACE PO ROCE 2015
TRÁPÍ NEJEDNU OBEC

 Vodovody a kanalizace Kroměříž. Akciová 
společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž v 
současnosti provozuje 15 čistíren odpadních 
vod, z toho 13 vlastníme a 2 provozujeme na 
základě smlouvy o provozování. Dále průběž-
ně řešíme nedostatečný technický stav kana-
lizačních sítí v některých lokalitách, včetně 
dobudování dalších částí kanalizací, sběračů 
a výtlaků na čistírny odpadních vod. V nepo-
slední době jsme v průběhu 6 let realizovali 
rozsáhlé projekty na rekonstrukce a inten-
zifikace čistíren odpadních vod v souladu s 
Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Zlín-
ského kraje. Byla dokončena rekonstrukce 
ČOV v Hulíně a Chropyni. Probíhá napojení 
obce Bezměrov na ČOV v Postoupkách. Dota-
ce na tyto rekonstrukce získáváme z progra-
mu podpory Operačního programu životní 
prostředí EU a ze Státního fondu životního 
prostředí ČR. Rozdíl finančních prostředků 

financujeme z rozpočtu společnosti Vodovo-
dy a kanalizace Kroměříž,a.s. Z vlastních pro-
středků jsme provedli dvě etapy rekonstrukce 
ČOV Holešov, dále významnou rekonstrukci a 
opravu ČOV Bystřice pod Hostýnem a zásadní 
rekonstrukci ČOV Postoupky. Menšími opra-
vami procházejí průběžně všechny vlastněné 
ČOV. Všechny tyto čistírny odpadních vod 
musí splňovat náročné požadavky evropské 
unie a nařízení vlády č. 61/2003 ,ve smyslu 
novelizace č. 229/2007 a 23/2011 o ukazate-
lích a hodnotách přípustného znečištění po-
vrchových a odpadních vod. 

Končí povolení k vypouštění
odpadních vod

 Naše společnost v současné době řeší 
problém, který vyvstal nejen nám, ale řadě 
obcí v našem regionu, a sice končící povolení 
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k vypouštění odpadních vod do vod povr-
chových. Většina tzv. výjimkových povolení 
byla úřady vydána do konce roku 2015. Proč 
zrovna do tohoto data? Evropská unie na nás 
klade podmínku splnit přísné požadavky v 
obcích nad 2000 ekvivalentních obyvatel 
(EO) do konce roku 2010. Což jsme v našem 
regionu a v městech, kde vlastníme nebo 
provozujeme kanalizaci, splnili včas a čistírny 
jsou zrekonstruované a plní podmínky i nej-
lepších dostupných technologií (tzv. BAT). A 
že se to projevilo i na kvalitě vody v tocích je 
patrné i z publikace ministerstvo zemědělství 
Fakta o vodě (vydáno 2013), ve které jsou shr-
nuty základní fakta o vodním hospodářství 
v České republice. Jsou tam například grafy 
znázorňující tendence ve vypouštění odpad-
ních vod, kde je srovnání let 1990 – 2011, ze 
kterých je patrný výrazný pokles organických 
látek, které v minulosti způsobovaly pokles 
kumulace kyslíku a hromadné úhyny ryb 
(udušení). Pokles v ukazatelích BSK5 a CHSK 
vyjádřený v tis. tun za rok je za uplynulých 20 
let opravdu razantní. S tím souvisí i druhá tam 
uvedená věc a to mapky srovnávající jakost 
vody v tocích v ČR v letech 1991-92 a 2010-
11. Tady je to zlepšení v našich končinách evi-
dentní. Úsek řeky Moravy a přítoků, který nás 
zajímá nejvíc – tedy kam vypouštíme vody 
vyčištěné z velké části významných čistíren 
odpadních vod, které naše společnost pro-
vozuje, zlepšení je až neuvěřitelné. Zatímco 
v letech 1991-92 byla jakost vody v Moravě v 
„našem“ úseku zařazena dle ČSN 75 7221 do 
kategorie IV – silně znečištěná voda (stupnice 
je I.- V.). V letech 2010-11 se již dostala mezi 
nejlepší tj. kategorie I.-II. – neznečištěná a 
mírně znečištěná voda. Tento úsek Moravy 
se dostal v kvalitě o kategorii výš než úsek 
Moravy nad ním. Samozřejmě v tomto území 
nejsme jediní, kdo do řeky Moravy, resp. jejich 
přítoků v tomto úseku (Moštěnka, Rusava), 
vypouští vyčištěné odpadní vody a není to 
jediný faktor ovlivňující kvalitu vody v Mora-
vě. Rozhodně však na tom svůj podíl má fakt, 
že velké čistírny v Kroměříži, ale i v Holešově, 
Hulíně či Chropyni byly zrekonstruovány a 
dobře fungují, úsek ovlivní i menší dobře fun-
gující čistírny v Kvasicích či Plešovci. 

Příjemcem dotace
může být jen obec

 Toto je jedna část. Jsou ale i obce a města 
menší než 2000 EO. Tam na nás přísné poža-
davky klade už pouze naše státní správa. Je 
otázka, je-li to nutné všude tak radikálně řešit. 
Zejména v malých obcích (např. pod 500 EO) 
je to pro ně velké dilema, jelikož pouhá stav-
ba čistírny odpadních vod (ČOV) s podchy-
cením stávající kanalizace (bez ohledu na její 
stav, který by vyžadoval často další významné 
finance na rekonstrukce či vybudování úplně 

nové) se může pohybovat okolo 30 mil. Kč. 
Což je pro obec této velikosti i v případě zís-
kání dotace ve výši třeba 80 % značná finanč-
ní zátěž. Toto jsou případy, kdy je vlastníkem 
kanalizace obec. Jsou však případy, a těch je 
hodně, kdy část kanalizace vlastní obec a část 
naše společnost. Tam se musí oba vlastníci 
dohodnout na řešení. K tomu zatím v mno-
ha případech nedošlo, obce mnohdy nemají 
zájem. A pak je další skupina, kdy je jediným 
vlastníkem Vak. Naše společnost připravuje 
návrhy řešení těchto případů, jenže v součas-
né době je situace taková, že by celé tyto akce 
musela zafinancovat sama. Příjemcem dotace 
dle nyní vypsaných dotačních titulů mohou 
být pouze obce. Pokud bude Vak nucen sta-
vět ČOV pouze z vlastních zdrojů, povede to v 
důsledku k zvýšení ceny stočného. Příkladem 
v této oblasti je vypsání dotačních titulů na 
výstavbu čistíren pod 1000 EO: žadatelem 
mohou být pouze obce a města, dále obec již 
musí mít stavební povolení (dosud se tvrdilo, 
že bude stačit územní povolení) a šibeniční 
termín podání žádosti je 28.11.2014. Zřejmě 
jen minimum obcí v našem regionu je takto 
připraveno. A co bude po roce 2015? Samo-
zřejmě, stát může uložit v povoleních přísné 
limity, které ale bez výstavby ČOV nebude 
možné splnit. A „neplniče“ pak trestat sank-
cemi. A tak postižení místo aby si střádali na 
financování případné čistírny budou platit 
pokuty. Je toto cesta?

Máme řešení pro 24 obcí

 V obcích, kde vlastníme celou kanalizaci 
nebo její část, která dosud není napojena na 
centrální ČOV, požadujeme u nových staveb 
napojených do naší kanalizace buď domovní 
ČOV nebo jímku na vyvážení. Ale co se stá-
vajícími, dříve postavenými nemovitostmi, 
které mají splaškovou kanalizaci napojenou 
do naší a splašky pak volně vytékají do toku? 
Přinutit je postavit všude domovní ČOV nebo 
jímky na vyvážení? Nebo raději postavit cen-
trální ČOV v obci společnou pro všechny, pří-
padně splašky odvést na ČOV v jiné obci. Ře-
šení jsou samozřejmě navržena již dávno, byl 
zpracován takzvaný Plán rozvoje vodovodů a 
kanalizací, který se aktualizuje. Otázkou zů-
stává, kdo to vše zaplatí a je-li to opravdu ve 
všech případech nutné. I v případě dotací se 
hledí na ekonomiku konkrétní akce, hodnotí 
se náklady na jednoho připojeného obyvate-
le.
 Naše společnost má k řešení tuto situaci 
v 24 obcích nebo místních částech po celém 
území okresu Kroměříž, kde vlastní alespoň 
nějakou část kanalizace. Jsou v různých fá-
zích přípravy, protože je samozřejmě provází 
řada komplikací (od sporů s vlastníky případ-
ných dotčených pozemků a až po neochotu 
některých obcí situaci řešit). Ale to, aby byly 

všechny již zrealizovány do konce roku 2015 
je naprosto nereálné. 
 A kde se vůbec vzal ten rok 2015 a datum 
22. 12. 2015, které v mnoha povoleních figu-
ruje? Objevilo se v naší legislativě ve vodním 
zákoně v části zákona, která se zabývá pláno-
váním v oblasti vod a v § 23a specifikuje cíle 
ochrany vod jako složky životního prostředí a 
to, že musí k tomuto datu být dosaženo ně-
kterých podmínek. To dle zákona znamená v 
těch základních případech zamezení zhorše-
ní stavu všech útvarů těchto vod - což prav-
děpodobně již v mnoha případech nastalo 
– minimálně jde o setrvalý stav. Dále dosa-
žení dobrého stavu vod, případně dobrého 
ekologického potenciálu a dobrého chemic-
kého stavu vod (u útvarů umělých a silně 
ovlivněných). Toto období se kryje s etapami 
Plánu oblastí povodí. Přijaté plány povodí je 
pro druhou etapu (tj. 2015-2021) nutno aktu-
alizovat s ohledem na vyhodnocení dopadu 
zavedených opatřeni.

V plánu jsou investice
za 133 milionů korun

 V nejbližších 10 letech bude naše společ-
nost ve spolupráci s ostatními obcemi muset 
řešit přiměřené čištění v řadě obcí vzhledem 
k tomu, že bude postupně končit platnost 
povolení k vypouštění do vod povrchových. 
Kromě místních částí města Kroměříže se 
jedná zejména o obce : Bařice – Velké Těšany, 
Hoštice, Karolín, Lubná , Kostelany – hlavní 
část obce, Pačlavice včetně Lhoty u Pačlavic 
a Pornic, Počenice včetně Tetětic, Roštín, Stříl-
ky, Vrbka, Zástřizly, Brusné, Podhradní Lhota, 
Prusinovice , Hlinsko pod Hostýnem , Koste-
lec u Holešova , Roštění , Horní Lapač, Lísko-
vec, Ujezdsko ,  malá část obce Strabenice a 
malá část obce Těšánky. Toto jsou lokality, kde 
VaK Kroměříž vlastní a provozuje kanalizace 
a nebo jejich části a nemají dosud dořešen 
způsob vypouštění odpadních vod. V součas-
nosti probíhá výstavba odkanalizování obce 
Kyselovice na ČOV Chropyně. Investorem je 
obec Kyselovice.
 V současné době se projekčně zpraco-
vávají projekty pro územní řízení a následné 
podání žádosti o dotaci na Státní fond život-
ního prostředí ČR u obcí Střílky, Počenice – Te-
tětice, Hlinsko pod Hostýnem a Prusinovice. 
Celkové náklady na tyto 4 stavby se budou 
pohybovat kolem 133 800 tis. Kč s dotací ko-
lem 75%. Jedná se o lokality prioritní z důvo-
du velikosti i problémů s jakostí vypouštěné 
odpadní vody.

Ing. Jarmila Blahutová
vodohospodářka společnosti
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OSLAVY NAROZENIN
 V letošním roce se s životními jubilei v naší společnosti tzv. “roztrhl pytel“. Přehled našich oslavenců je popsán na jedné z předešlých stránek 
zpravodaje.
 Ráda bych se pozastavila u oslav některých našich kolegů, na které jsem nejen já ráda přijala pozvání. 

Oslava 7.11.2014 – SOŇA a PAVEL
 Prvním narozeninovým setkáním byla oslava padesátin 
Ing. Soni Horákové a pana Pavla Vaculíka, na kterém se sešla 
velice dobrá parta kolegů. Nejen že byla hojnost jídla a pití, 
ale oslavenci pro pozvané připravili i sportovní klání - turnaj 
v bowlingu. Aby bylo vše spravedlivé, družstva se losovala, a 
i když se z počátku zdálo, kdo je největším favoritem, nako-
nec se vítězným družstvem stalo družstvo ve složení : Pavel, 
Tonda, Jarmila a Bohdana. Odměně-
ni byli i kolegové, kteří se umístili na 
druhém a třetím místě. Oba oslavenci 
byli obdarovaní podle svých přání a 
tužeb a nechyběly ani dorty. Celé od-
poledne a večer provázela výborná 
nálada plná historek nejen z vodáren-
ského prostředí. 
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Oslava 14.11.2014 - VÁCLAV
  Uběhl týden a opět jsme se chystali na setká-
ní, tentokráte oslavu padesátin pana Václava Přivřela. 
Je všeobecně známo, že kolega Václav je příznivcem 
zdravého stravování a zdravého životního stylu. Proto 
jsme se rozhodli, že my, jako členové týmu gratulantů, 
ho jako komise MUDr.ců“ a „Dr.“ vyšetříme a zjistíme, 
jestli mu v těle něco nechybí. Po vyhodnocení všech 
vyšetření bylo konstatováno, že Václavovi chybí maso, 
takže jeden z dárků byl dort s klobáskou, jitrnicí a slani-
nou, ať si trošku „šmákne“ a promaže se. 

  Po přípitku si vzala slovo Václavova dcera – p. 
učitelka, která nás celým odpolednem a večerem pro-
vázela soutěžemi nejen vědomostními, ale i pohybo-
vými. Ukázalo se, že během „AZ AQUA kvízu“, který se 
točil kolem vody, by se leckdo z nás měl vrátit zpátky 
do školy. Obzvláště světové vodní toky a vodní pohád-

kové bytosti z pohádek, byl opravdu oříšek. Touha po vítězství nás natolik 
nabudila do soutěžení, že jsme se chvilkama chovali jako malí…někdo trošku 
i podváděl, ale to se ve finále prominulo….a vítězové byli vyhlášeni a ceny 
byly rozdány.
 Ani na této oslavě nechyběl velký výběr jídel a pití a i když je Václav vegeta-
rián, pro nás „masaře“ byla připravena spousta i živočišných dobrot k zakous-
nutí.
 Určitě budu mluvit za všechny, co se oslav účastnili – děkujeme za pozvání a 
budeme se těšit na další!!!!

Bc. Jana Šustková
Vedoucí systémově analytického útvaru
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STINNÉ STRÁNKY ZIMY

Autoři snímků: Libor Hrudík a Radek Šidla
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Rok 2014
ve VAKu



Pf
Vážení zaměstnanci,

děkujeme Vám za vykonanou práci
v uplynulém roce a v novém roce 2015

Vám přejeme pevné zdraví,
mnoho štěstí a osobních a pracovních 

úspěchů. Za vedení společnosti

Ing. Ladislav Lejsal
předseda představenstva

2015


