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ÚVODNÍ SLOVO

 Vážení zaměstnanci, kolegové,
nastal čas dovolených a zaslouženého od-
počinku po uplynulém prvním pololetí roku 
2014. Je to i čas na zamyšlení a zhodnocení 
těch uplynulých šesti měsíců, které se výraz-
ně dotkly naší společnosti. Mnoho věcí, které 
jsou různými lidmi prezentovány je dnes po-
třeba uvést na pravou míru. Možná ne všichni 
víte, že to nebyl půlrok nijak lehký a nervy do-
staly pořádně zabrat. 
 V první řadě plnit úkoly, stanovené před-
stavenstvem společnosti pro rok 2014.  Jed-
ním z těchto úkolů je pokračování v realizaci 
investičních akcí v  oblasti čištění odpadních 
vod, které mají rozhodující význam pro 
zlepšení životního prostředí. Tuto skuteč-
nost jsme naplnili dne 17.3.2014 podpisem 
Smlouvy o dílo č. 01/2014/EU na akci „Výstav-
ba kanalizace a výtlaku OV z Bezměrova na 
ČOV Postoupky“ se „Sdružením Bezměrov“ 
(vedoucí účastník sdružení: SMO a.s., Otro-
kovice, a účastník sdružení: VHS Brno, a.s., 
za cenu 21  880  813,30 Kč bez DPH včetně 
2  393  535,00 Kč rozpočtové rezervy. Cena 
bez rozpočtové rezervy je 19 487 278,30 Kč. 
Jedná se o další stavbu z  evropských peněz 
daňových poplatníků pro náš region. Podle 
harmonogramu bude stavba dokončena do 
konce roku 2014. Dále budeme podle plánu 
oprav a investic pokračovat v postupné re-
konstrukci a modernizaci vodovodních a ka-
nalizačních sítí, vodárenských objektů, náku-
pů strojního vybavení, vozidel, ale i nemalých 
splátek z  úvěrů apod. Pro letošní rok máme 
vyčleněno na opravy 48 milionů korun a na 
investice 53 milionů korun. Do těchto částek 
není započítaná dotace na akci Bezměrov. 

 V  období od 25. 2. 2014 do 30. 4. 2014 
jsme se změnou zákona museli vyzvat akci-
onáře naší společnosti, mající listinné akcie 
na majitele k  vyznačení nezbytných  údajů   
spojených se změnou  formy akcií  a poskytli 
údaje potřebné pro zápis do knihy akcionářů. 
V únoru jsme odkoupili od města Morkovice 
– Slížany čistírnu odpadních vod Morkovice, 
čerpací stanici Slížany a části stokové sítě, 
vše za cenu 5 050 tis. Kč. Dále jsme obdrže-
li dvě žádosti od České infrastrukturní, a.s. 
o vyslovení souhlasu valné hromady s  pře-
vodem uvedených akcií o celkové hodnotě 
2002 ks akcií na jméno na nabyvatele, kte-
rým je obchodní společnost Energo IPT s.r.o. 
Druhá žádost se týkala převodu 258  005 ks 
akcií na nabyvatele, kterým bude obchodní 
společnost Energo IPT s.r.o. Jedná se o akcie 
na jméno města Holešov (141 065 ks), Chro-
pyně (20  466 ks), Bystřice pod Hostýnem 
(18  260 ks), obce Kvasice (9  916 ks), města 
Hulín (66 649 ks) a obce Bezměrov (1 649 ks). 
Vše bylo určeno pro jednání valné hromady 
v  dubnu 2014. Žádost měla uvést v  pohyb 
více jak 33% hlasovacích práv. 
 V  březnu jsem předložil představenstvu 
společnosti návrh reorganizace úseku ekono-
mického náměstka. Nově vznikly dva útvary, 
a to útvar finanční, pod vedením Ing. Jonášo-
vé Marie a útvar obchodní, pod vedením Ing. 
Andrýskové Terezy. Změnu si vyžádala doba, 
rychle se měnící zásady a postupy. 
 V  dubnu jsme se začali zabývat přípra-
vou standartní valné hromady akcionářů a 
vůbec netušili, jaké problémy mohou nastat. 
Ty nastaly přímo 29. dubna, když akcionáři 
společnosti neschválili výplatu dividendy a 

tantiémy, včetně návrhu představenstva na 
úpravu stanov a jejich uvedení do souladu 
s  novým zákoníkem o obchodních korpora-
cích. Při jeho neschválení do 30.6.2014 mohlo 
dojít k uplatnění § 777, bod (2), obchodní kor-
porace přizpůsobí do 6 měsíců ode dne na-
bytí účinnosti tohoto zákona listiny podle od-
stavce l, úpravě tohoto zákona a doručí je do 
sbírky listin. Neučiní-li tak, rejstříkový soud je 
k tomu vyzve a stanoví ve výzvě dodatečnou 
přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnos-
ti, uplyne-li dodatečná lhůta marně, soud na 
návrh rejstříkového soudu nebo osoby, která 
na tom osvědčí právní zájem, zruší obchodní 
korporaci a nařídí její likvidaci. Pokud bysme 
tuto povinnost ze zákona nesplnili, mohlo by 
dojít k poškození dobrého jména naší společ-
nosti. Dále valná hromada neschválila převod 
celkem 258.005 ks akcií ve vlastnictví města 
Holešov, města Chropyně, města Bystřice pod 
Hostýnem, obce Kvasice, města Hulín a obce 
Bezměrov na společnost Česká infrastruktur-
ní, a.s. 
 Třetí valná hromada, která se konala 
v pondělí 30. června 2014, tuto povinnost sta-
novenou zákonem schválila a to schválením 
protinávrhu od Města Kroměříže pod č. 2.  
 Nezapomněli jsme ani na dobrou práci 
našich zaměstnanců a s platností od 1.7.2014 
v souladu s Kolektivní smlouvou jsme zvýšili 
mzdy u všech zaměstnanců v průměru o 2 %. 
Nezapomněli jsme ani na letní aktivitu stu-
dentů, které se zúčastní 15 brigádníků. Tato 
letní aktivita se týká pouze studentů a učňů 
zaměstnanců společnosti. 
 Jak jíž jsem uvedl v úvodu, po zasloužené 
odpočinkové dovolené se opět vrhneme se 
stejným nadšením do druhého pololetí letoš-
ního roku. Doufám, že nám naše nadšení nijak 
nepokazí volby do místní samosprávy v říjnu 
letošního roku. Čeká nás další práce, možná 
z části s novými starostkami a starosty. Naším 
prioritním úkolem bude zachovat s  městy a 
obcemi vlastnickou strukturu a tím zároveň 
splnit i náročné podmínky pro získání dotací 
v  maximálních částkách. V  plánu máme vý-
stavbu Čistírny odpadních vod ve Střílkách, 
Počenicich a Hlinsku pod Hostýnem.    
 Mít čisté potoky, řeky je i do budoucna 
cílem představitelů akciové společnosti Vo-
dovody a kanalizace Kroměříž, a.s. 

Ing. Ladislav Lejsal - ředitel společnosti 
a předseda představenstva
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Únor
Kudlová Monika  40 let
Hanák Vladimír  60 let
Pektor Pavel  60 let

Březen
Šiška Petr  45 let
Navrátil František  50 let
Majda Stanislav  60 let
Němčík Jan  60 let
Šneidr Jiří  60 let

Duben
Fryje Milan  50 let

Květen
Liška Libor  45 let
Ambrož Jiří  60 let

Červen
Kolařík Luděk  45 let

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ 
únor - červen 2014

20 let v organizaci Břeň Vladimír (1.3.)
   Spáčil Antonín (1.3.)
   Daníček Vladimír (1.4.)
   Hrudík Libor (1.4.)
   Záruba Zdeněk (2.5.)
   Ing. Mozola Tomáš (1.6.)
   Pilíšek Karel (1.6.)
   
25 let v organizaci Šenkyřík Jan (3.4.)
   Němčík Jan (1.5.)
   Správný Petr (4.5.)

PRACOVNÍ VÝROČÍ 
únor - červen 2014

Frydrych Ivo   červen

Všem přejeme hlavně zdraví, osobní spoko-
jenost a ať se jim všechno daří.

Marie Muselová
Mzdová účetní a personalista

ODCHOD NA „SENIORSKOU 
DOVOLENOU“

 Třetí valná hromada akciové společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, která se 
konala v pondělí 30. června 2014 schválila změnu stanov společnosti, a tím je uvedla do 
souladu s novým zákonem o Obchodních korporacích. Předkladatelem bylo představen-
stvo společnosti, které předložilo valné hromadě novou úpravu stanov, která odpovídala 
zákonu o obchodních korporacích a v  maximální míře respektovala stanovy současné. 
K tomuto návrhu byly předloženy celkem 4 protinávrhy, a to od společnosti PMS reality 
a.s., Města Kroměříž – návrh č. 1 a 2 a Města Morkovice – Slížany. Valná hromada více jak 
dvoutřetinovou většinou schválila protinávrh od Města Kroměříže č. 2. Město Morkovice 
– Slížany svůj protinávrh vzalo zpět. V dalším bodu programu bylo dokončeno rozdělení 
hospodářského výsledku za rok 2013 s tím, že valná hromada odsouhlasila na návrh před-
stavenstva společnosti výplatu dividend v celkové výši  6 230 752,00 Kč, tj. 8,- Kč na 1 akcii 
a výplatu tantiémy.  
 Druhá valná hromada se konala v úterý 3. června 2014 na žádost kvalifikovaného 
akcionáře Města Kroměříž. Hlavním bodem projednání byla žádost o vyslovení souhlasu 
s převodem akcií ze dne 9. 4. 2014, na základě které společnost Česká infrastrukturní, a.s. 
požádala valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. o vyslovení 
souhlasu s  převodem akcií města Holešova, Chropyně, Bystřice pod Hostýnem, Hulína, 
obce Kvasice a Bezměrov. Valná hromada neudělila souhlas s převodem celkem 258.005 
ks akcií ve vlastnictví města Holešov, města Chropyně, města Bystřice pod Hostýnem, 
obce Kvasice, města Hulín a obce Bezměrov na společnost Česká infrastrukturní, a.s.
 První valná hromada se konala v úterý 29. dubna 2014, kdy svolavatelem bylo před-
stavenstvo společnosti. Hlavním bodem programu byla zpráva představenstva o pod-
nikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2013, návrh na rozdělení zisku za 
rok 2013, návrh výplaty dividend (podílů na zisku ), schválení změny stanov společnosti, 
schválení Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady, žádost 
společnosti Česká infrastrukturní,a.s., jako převodce  a  společnosti Energo IPT  s.r.o., jako 
nabyvatele, o vyslovení souhlasu valné hromady s převodem 2002 kusů akcií na jméno 
mezi těmito akcionáři, s odvoláním  na čl. 13 stanov společnosti Vodovody a kanalizace 
Kroměříž, a.s. a další žádost společnosti Česká infrastrukturní,a.s., jako zástupce převod-
ců – akcionářů města Holešova, Chropyně, Bystřice pod Hostýnem, Hulína, obce Kvasice 
a Bezměrov a společnosti Energo IPT  s.r.o., jako nabyvatele, o vyslovení souhlasu valné 
hromady s převodem  akcií na jméno mezi akcionáři, s odvoláním  na čl. 13 stanov společ-
nosti Vodovody a kanalizace Kroměříž,a.s., v celkovém počtu 258 005 ks  akcií na jméno 
města Holešov ( 141 065 ks), Chropyně ( 20 466 ks), Bystřice pod Hostýnem (18 260 ks), 
obce Kvasice ( 9 916 ks), města Hulín ( 66 649 ks) a obce Bezměrov (1 649 ks). Akcionáři 
společnosti schválili rozdělení zisku za rok 2013, a to příděl do rezervního fondu, sociál-
ního fondu a investičního fondu. Z celkového zisku za rok 2013 ve výši 15 441 346,87 Kč 
nebylo rozděleno 7 311 644,- Kč. Nebyla schválena výplata dividendy a tantiémy včetně 
návrhu představenstva na úpravu stanov společnosti v  souladu s  novým zákoníkem o 
obchodních korporacích. Valná hromada neschválila převod celkem 258.005 ks akcií ve 
vlastnictví města Holešov, města Chropyně, města Bystřice pod Hostýnem, obce Kvasice, 
města Hulín a obce Bezměrov na společnost Česká infrastrukturní, a.s. 
 Vedení společnosti si dovoluje tímto poděkovat všem akcionářům za účast na všech 
valných hromadách a i v následujícím období hodlá pokračovat v budování prosperující 
společnosti.

Ing. Ladislav Lejsal, ředitel společnosti a předseda představenstva

TŘETÍ VALNÁ HROMADA UKONČILA  
HOSPODÁŘSKÝ ROK 

A ZMĚNU STANOV SPOLEČNOSTI
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 O nutnosti opravit 11m hlubokou ka-
nalizační šachtu v křižovatce ulic Obvodová 
– Kotojedská, toho bylo řečeno dost a dost. 
Koncem května 2014 tedy nastal čas k  či-
nům.
 Generálním zhotovitelem je velmi zku-
šená firma Rovina, a.s. se sídlem v  Hulíně, 
která byla vybrána v  rámci výběrového ří-
zení a splnila veškeré požadavky, kladené 
na tuto náročnou stavbu. Technickým do-
zorem investora je pověřena renomovaná 
firma CHALUPA - STAVITEL, s.r.o., která má 
s výstavbou obdobných staveb dlouholeté 
zkušenosti. 
 Dle projektové dokumentace se mělo 
ztracené bednění provádět metodou raže-
ní ocelových pažnic typ LARSEN. Při posou-
zení složitých geologických poměrů a také 
blízkosti obytných budov, specialisté z ně-
kolika odborných firem nevyloučili mož-
nost vzniku trhlin na těchto budovách ná-
sledkem vibrací při zarážení pažnic. Tomuto 
jsme chtěli předejít a zabránit, a proto jsme 
zvolili náročnější způsob realizace, a to me-
todou spouštěné prefabrikované studny o 
průměru 2m. 
 Samotné práce byly zahájeny v  sou-
ladu s harmonogramem zhotovitele, a to 

dne 26. 5. 2014. K úplné uzávěrce v křižo-
vatce Obvodová – Kotojedská, došlo 11. 6. 
2014 v 6.30 hod, kdy byly zahájeny výko-
pové práce na samotné šachtě. 
 Délka uzávěrky potrvá nejdéle do 31. 7. 
2014 s tím, že je snaha celou výstavbu ma-
ximálně urychlit. 

 Dopravní značení zajišťuje společnost 
Dopravní značení Mana, s.r.o. a po dobu 
uzávěrky je upraven také jízdní řád autobu-
sů MHD. 

Ing. Tomáš Mozola
vedoucí provozu odpadních vod 

OPRAVA KANALIZAČNÍ ŠACHTY V KŘIŽOVATCE
ULIC  OBVODOVÁ – KOTOJEDSKÁ, KROMĚŘÍŽ
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ORGANIZAČNÍ ZMĚNY
Výrobně technický úsek 
V  měsíci květnu 2014 byla spuštěna další 
organizační změna úseku VTN . Byla nově 
upravena struktura řízení úseku VTN. Největ-
ší změnou bylo založení nového Systémově 
analytického útvaru. Tento útvar sdružuje do 
jednoho oddělení odborné a specializova-
né činnosti, vykonávané vodohospodářem, 
ekologem a manažerem ISO a nově také 
technologem pitných vod a technologem 
odpadních vod. Cílem bylo vytvořit útvar, kte-
rý bude koncentrovat technické informace a 
bude úzce spolupracovat s provozem PV, pro-
vozem OV a útvarem TP a GIS při provozování 
vodovodů a kanalizací, opravách a investicích 
stavebního i nestavebního charakteru. Vý-
znamnou pomocí pro provozy a útvary VTN 
je také spolupráce při řízení nákladů pomocí 
nástrojů BI a CRM.  Důležitou náplní je rovněž 
organizační zajištění veřejných zakázek a.s. a 
jejich administraci ve spolupráci s provozy OV 
a PV a ÚTP. Útvar dále povede smluvní doku-
mentaci úseku VTN, telekomunikační služby, 
firemní časopis. Neméně důležitou složkou 
činnosti je také PR, marketing a reklama, or-
ganizace exkurzí, komunikace s novináři, kte-
ré ve svém kontextu povedou ke zlepšování 
obrazu VaK u laické i odborné veřejnosti.  Ve-
dení útvaru byla pověřena Bc. Jana Šustková.
Přeji novému útvaru hodně štěstí a zápalu do 
nové práce.

Ing. Petr Vedra
výrobně technický náměstek

Finanční útvar
Od 1.4.2014 došlo ke změně na úseku ekono-
mického náměstka. Vznikly dva samostatné 
útvary, a to finanční útvar a obchodní útvar.  
Pod finanční útvar patří oddělení účtárny a 
fakturace, personalistika a mzdy a oddělení 
skladového hospodářství. Finanční útvar řídí 
finanční manažer Ing. Marie Jonášová. 

Ing. Marie Jonášová
finanční manažer

Obchodní útvar
Na základě rozhodnutí ředitele č. 01/2014 ze 
dne 7.3.2014, schváleného představenstvem 
společnosti dne 24.3.2014, se ekonomický 
úsek rozdělil na dva útvary – finanční útvar, 
řízený finančním manažerem (Ing. Marie Jo-
nášová) a obchodní útvar, řízený obchodním 
manažerem (Ing. Tereza Andrýsková).
Obchodní útvar zaštiťuje činnosti spojené 
s odečty vodoměrů, se zákaznickými centry, 
se smlouvami, s kalkulacemi vodného a stoč-
ného, s  kalkulacemi ostatních prací (ceník 
společnosti), s plánem společnosti a s PaM. 
Co nového na útvaru? 
V  současné době začínají zaměstnanci ob-
chodního útvaru přepracovávat smlouvy 
s odběrateli společnosti do elektronické po-
doby tak, aby každé odběrné místo mělo u 

CO SE DĚJE NA VODOVODECH
 V  poslední době se každý člověk, který 
projíždí Kroměříží, pozastaví nad četností růz-
ných zákazů, objížděk či uzavírek v důsledku 
prováděných prací. Tu opravují chodníky, 
jinde vozovku, někde zase kanalizaci či vodo-
vod. Všude vládne čilý stavební ruch. Ne že by 
snad VAK mohl za všechny výkopy, ale o prá-
vě prováděných opravách vodovodních řadů 
bych si dovolil krátkou zmínku.
 Asi poslední akcí většího rozsahu, kde se 
naši pracovníci řádně zapotili, byla přeložka 
vodovodního řadu DN 200 v  Kroměříži na 
právě uzavřené křižovatce ulic Kotojedská – 
Obvodová. Hlavním důvodem této uzavírky 
je rekonstrukce kanalizace a výstavba kanali-
zační šachty ve zmíněné křižovatce, přičemž 
náš vodovod musel ustoupit ze své trasy. Re-
alizaci stavby provádí firma Rovina a.s. Hulín, 
investorem je VAK Kroměříž, a.s. Investice do 
tohoto díla činní cca 2,4mil. Kč. Přeložku vo-
dovodního řadu dle projektové dokumenta-
ce v délce cca 14 metrů, prováděli pracovníci 
střediska vodovody Kroměříž společně s děl-
níky spol. Rovina a.s. Hulín. Akce vyžadovala 
několika denní přípravu, včetně nutnosti 
oznámení místním obyvatelům o cca 8 hodi-
novém přerušení dodávky pité vody. Přelož-
ka vody byla dle plánu zdárně realizována, 
zdálo by se, že je hotovo.  Nebylo. Z iniciativy 
pracovníků střediska vodovody bylo přistou-
peno k  realizaci výměny tří sekčních šoupat 
DN 250 spolu s dalšími cca čtyřmi metry vo-
dovodního potrubí. Rozhodli jsme se využít 
šumu stavby a vyřešit si i svůj problém ne-
funkčních uzávěrů. Této opravě opět musela 
předcházet obdobná již víše popsaná přípra-
va a souhra se stále probíhající stavbou. Plán 

opět vyšel dokonale, jen nebyl nikdo, kdo by 
poručil počasí. V  den vyhlášené odstávky a 
výměny šoupat lilo jako z  konve – dlouze a 
dlouze. Přesto montéři vodovodů zaujali své 
pozice v rozbahněném výkopu a promoklý a 
propocení svůj úkol splnili na jedničku. 
  Z  dalších plánovaných již realizovaných 
akcí, které můžeme nazvat bojem za snižová-
ní ztrát vody, bych krátce zmínil rekonstruk-
ce vystrojení vodovodních šachet páteřních 
přivaděčů v Kroměříži na ulici Chelčického 
a Štěchovice. Cílem těchto akcí je do zmíně-
ných šachet osadit měřící a regulační prvky 
s následným přenosem dat na centrální dis-
pečink.  V těchto oblastech by pak následně 
měly vzniknout tvz. měrné okrsky, tedy jakési 
navržené uzavřené oblasti odběratelů, které 
jsou zásobeny vodou právě jen přes tyto mo-
nitorované šachty. Dozorující dispečer pak ví, 
že za ideálního stavu jsou noční odběry tak-
řka nulové a v případě, kdy noční minimum 
vzroste byt jen o necelý litr, je na síti problém. 
S pátráním po poruše pak můžeme začít tak-
řka okamžitě. 
 Tímto způsobem bychom měli být 
schopni do budoucna výrazně snížit ztráty 
vody. To však neznamená, že bychom dopo-
sud nijak se ztrátami vody nebojovali. Vodo-
vodní sítě, vodojemy ale i čerpací stanice jsou 
rok od roku monitorovanější a sledovanější a 
již na základě těchto údajů a stále se zvyšující 
kvalifikací našich zaměstnanců, bylo jen letos 
pracovníky středisek GIS, vodovody a kanali-
zace, odhaleno na desítky skrytých poruch.

Milan Strašák
mistr střediska vodovody

sebe naskenovanou svou obchodní smlouvu 
a ta byla k  dispozici k  nahlédnutí všem za-
městnancům, pracujícím s  programem „Zá-
kaznický informační systém“, kde je evidence 
všech odběratelů společnosti. Vytváříme tak 
elektronický archív smluv s odběrateli. 
Od 1.8.2014 posílí útvar nový zaměstnanec, 
kterého bude společnost financovat pro-
střednictvím dotačního projektu z  Evropské 
unie – odborná praxe pro mladé lidi do 30 
let. Zaměstnanec bude působit na pozici re-

ferent, přičemž bude přepracovávat smlouvy 
s  odběrateli společnosti, aby byly v  souladu 
s novým občanským zákoníkem a s novelou 
zákona o vodovodech a kanalizacích, platnou 
od 1.1.2014. V  současnosti má společnost 
uzavřených cca 23  000 smluv s  odběrateli, 
které je nutné přepracovat.

Ing. Tereza Andrýsková
obchodní manažer
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 Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. 
se zapojila do projektu realizovaného úřa-
dem práce ČR a zažádala si o 2 stážisty na 
pozici mikrobiolog a technický pracovník.
Projekt je realizován Úřadem práce ČR – 
krajskou pobočkou ve Zlíně a je financo-
ván z  Evropského sociálního fondu pro-
střednictvím Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu 
České republiky.
 Projekt Odborné praxe pro mladé 
do 30 let ve Zlínském kraji je zaměřen na 
zvýšení zaměstnatelnosti a zaměstnanosti 
uchazečů o zaměstnání, kteří spadají do 
skupiny mladých osob do 30 let věku a 
jsou evidováni nejméně 4 měsíce na úřa-
du práce. Jejich hlavní nevýhodou oproti 
ostatním uchazečům o zaměstnání je úpl-

ná absence praxe nebo jen minimální pra-
covní zkušenosti, což má za následek ne-
úspěch při hledání zaměstnání, jež může 
vést ke ztrátě motivace a seberealizace 
v profesní oblasti.
 Hlavním cílem projektu je zajištění 
odborné praxe, ale také podpora pracov-
ních míst, které zaměstnavatelé pro cílo-
vou skupinu vytvoří na dobu 1 roku. Pro 
efektivní výkon praxe povede tyto osoby 
mentor, který je bude seznamovat s celou 
organizací akciové společnosti a s jednot-
livými postupy v  rámci jejich pracovních 
pozic.

Marie Muselová
mzdová účetní a personalista

ODBORNÉ PRAXE PRO MLADÉ DO 30-ti LET  
VE ZLÍNSKÉM KRAJI

 Ke konci minulého roku byla provedena 
rozsáhlá oprava technologické a stavební 
elektroinstalace výměnou na KČS Podstávek 
v Hulíně. Za provozu byly vyměněny rozva-
děče NN včetně kompenzačního rozvaděče a 
kompletní kabeláže silové a MaR, včetně no-
vých komponentů a osazena nová řídící jed-
notka řady Simatic S7. Tuto opravu provedla 
firma ELPREMO spol.s.r.o.  Olomouc za cenu 
685 175,- Kč bez DPH.    

 

 Současně proběhla i oprava zkorodova-
ných kovových prvků, tj. zábradlí, rošty a po-
klopy. Byly vyměněny za kompozitní výrobky 
firmy Prefa  Kompozity, a.s. Brno. 
 Výměnu provedla společnost Zámečnic-
tví Kyselica z Hulína, a to za částku 159 101,- 
Kč bez DPH. 

Hrudík Libor
mistr ČOV Kroměřížsko

OPRAVA KČS  
PODSTÁVEK

POKLOPY S LOGEM:
STARÁ TRADICE OBNOVENA

 Bývalo dobrým zvykem mít na vodá-
renském zařízení logo společnosti, aby ka-
ždý věděl, s kým má tu čest.
Při pochůzce Kroměříží sem-tam ještě na-
razíme na poklopy s nápisem „Kanalizace 
Kroměříž“, a tak ve mně začala klíčit my-
šlenka výměny starých poklopů za nové 
s logem společnosti.
 Velký problém byl s  výběrem vhod-
ného dodavatele poklopů. Na trhu je cel-
kem dost výrobců a nabízí se celá škála 
typů. Dokonce se vyrábí i z umělé hmoty, 
což se zdálo na první pohled jako řešení 
No.1. Protože jsou známé neustálé přípa-
dy odcizení, tak se zdálo řešení nasnadě. 
Instalovali jsme pár kusů a velká pohoda. 
Hurá máme vyhráno. Jenže další dodávky 
již vykazovaly nedostatky a zkrátka kvalita 
dalších kusů byla velmi kolísavá.  A tak to 
pokračovalo i u dalších výrobců a dodava-
telů.
 S  výměnou pokopů ve vozovkách je 
docela dost práce, jak se zajištěním vol-
ných pracovních pruhů, dopravního zna-
čení, namíchání správného poměru spe-
ciálních malt včetně finálního zapravení 
živicí. A to nemluvím o finanční náročnosti 
na jeden opravený poklop. 
 Pak Vás může „vzít ďas“, když nově 
zabudované poklopy začnou vykazovat 
různé nedostatky a musíme okamžitě řešit 
- co s tím….
 Když se k nám po těchto zkušenostech 

dostala nabídka nového českého výrobce, 
moc nadějí jsem si nedělal. Výrobce byl 
však zarputilý a po předváděcí akci a insta-
laci výrobku na nádvoří naší společnosti, 
ve mně začal vzbuzovat důvěru. Ta byla 
potvrzena po návštěvě u kolegy ve Vaku 
Vyškov, kde mají zabudované poklopy od 
tohoto výrobce již druhým rokem.
 Nakonec došlo k dohodě s dodavate-
lem s výsledkem, že poklopy budou opat-
řeny i logem společnosti.
 Na výsledek se můžete podívat ve 
vjezdu do podniku, kde jsou nainstalovány 
2 ks. Proč zrovna tam? Mám takovou před-
stavu…Budeme pokračovat v zabudování 
nových poklopů od hlavní budovy Vaku 
po hlavních komunikacích a tak vlastně 
poklopy s  logem dovedou návštěvníky a 
zákazníky až do sídla naší společnosti.

Mlčoch Antonín
mistr střediska kanalizací Kroměříž
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FOTBÁLEK
 Dne 30.5.2014 se odehrálo další přátel-
ské utkání mezi Vak Kroměříž, a.s. a NWT a.s.  
Hulín.
 Na výborně připraveném trávníku byl zá-
pas opět velice vyrovnaný, takže konečná re-
míza je spravedlivá, i když vyrovnání přišlo po 
nedorozumění našich hráčů. Rozhodčí musel 
během zápasu umravňovat „envéťáky“, kteří 
souboje dohrávali místy až za hranicí únos-
nosti.
 Divácká podpora byla bouřlivá a již tra-
diční sladkosti, připravené fanynkami, vyni-
kající. Příjemné, i když trochu chladné odpo-
ledne, prostupovala vůně grilovaných kuřat, 
slivovice a piva.
 Velký díky patří Leoši Přecechtělovi, který 
sestavil, i přes „vysoký věkový průměr“, kon-
kurence schopný tým. Tak díky zase za rok...

Petr Hrtús
 provozní elektrikář
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SPOLEČNOST VODOVODY A KANALIZACE KROMĚŘÍŽ, A.S. SE STAVBOU 
„REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ ÚPRAVNY VODY V AGLOMERACI KROMĚŘÍŽ“,

OBDRŽELA PRESTIŽNÍ „CENU HEJTMANA ZLÍNSKÉHO KRAJE“, 
V RÁMCI SOUTĚŽE „STAVBA ROKU 2013 ZLÍNSKÉHO KRAJE“

 Na počátku letošního roku dostala spo-
lečnost Vodovody a kanalizace Kroměříř a.s. 
nabídku k  účasti v soutěži „STAVBA ROKU 
ZLÍNSKÉHO KRAJE 2013“, a to se stavbou 
„Rekonstrukce a rozšíření úpravny vody 
v  aglomeraci Kroměříž“. Tato soutěž má již 
dvanáctiletou historii a jejím vyhlašovatelem 
je Krajská stavební společnost při Svazu pod-
nikatelů ve stavebnictví v ČR Česká komora, 
Česká komora autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, Česká komora 
architektů a Zlínský kraj. Tato soutěž je vyhlá-
šena pod záštitou hejtmana Zlínského kraje. 
 Hlavním cílem soutěže je prezentace a 
zviditelnění kvalitních realizovaných projektů 
v oblasti stavebnictví ve Zlínském kraji a při-
blížení takových děl a jejich autorů širší laické 
i odborné veřejnosti.
Soutěž „Stavba roku 2013 Zlínského kraje“ 
byla vyhlášena pro tyto kategorie staveb a 
rekonstrukce:

1. kategorie
stavby občanské vybavenosti

2. kategorie
domy pro bydlení

3. kategorie
rodinné domy
4. kategorie

průmyslové a zemědělské stavby
5. kategorie

dopravní, inženýrské a ekologické stavby
6. kategorie

realizace rozvojových projektů měst a obcí

„Rekonstrukce a rozšíření úpravny vody 
v  aglomeraci Kroměříž“ byla zařazena do 5. 
kategorie – dopravní, inženýrské stavby a 
ekologické stavby. 
 Po vyplnění přihlášky a splnění dalších 
podmínek pro účast v  soutěži, následovala 
návštěva odborné poroty, která byla složena 
ze zástupců jednotlivých vyhlašovatelů. Tato 
porota měla za úkol posoudit např. celkové 
stavebně architektonické řešení díla, kvalitu 
a jakost stavebních prací, vhodnost použití 
stavebních materiálů, výrobků a profesiona-
lita v  jejich stavebně realizačním zvládnutí, 
dále doba realizace díla ve vztahu k celkovým 
nákladům stavby, společenské poslání díla a 
další velmi důležitá kritéria. 
 Dne 29.5.2014 v 18,00 hodin se zástupci 
společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, 
a.s., v čele s předsedou představenstva a ře-
ditelem společnosti Ing. Ladislavem Lejsalem 
a Ing. Petrem Vedrou – výrobně technickým 
náměstkem, účastnili slavnostního vyhlášení 
výsledků soutěže, které se uskutečnilo v  Ot-
rokovicích, v sále Kongresového a kulturního 
centra Otrokovická Beseda. Akciové společ-

nosti byla udělena prestižní cena hejtmana 
Zlínského kraje. 
 Pan hejtman Mgr. Stanislav Mišák ve 
svém projevu uvedl : „Investorem stavby, kte-
ré letos uděluji Cenu hejtmana, je společnost 
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., jejíž 
akcie vlastní města a obce kroměřížského re-
gionu. Úpravna vody zásobuje pitnou vodou 
celý okres Kroměříž a obec Nezamyslice, tedy 
skoro 100 tisíc obyvatel. Proto si velmi vážím 
všech stavbařů, kteří rekonstrukci za téměř 
182 milionů korun museli zvládnout za plné-
ho provozu vodárenského zařízení a za zvýše-
ných bezpečnostních opatření. Rekonstrukcí 
a rozšířením úpravny vody se docílilo snížení 
provozních nákladů, vyšší kvality pitné vody, 
její lepší zabezpečení a vyšší spolehlivost 
v dodávce obyvatelům kroměřížského regio-
nu“. 
 Dílo bylo financováno z  peněz daňo-
vých poplatníků evropské unie ve prospěch 
kroměřížského regionu a hlavně akcionářů 
a zákazníků společnos-
ti. Akciová společnost 
plnila úlohu investora 
a konečného příjemce 
podpory. Modernizace 
zařízení si vyžádala téměř 
182 milionů korun, včet-
ně DPH a včetně rezervy. 
Z  této částky obdržela 
společnost 106 047 380,-
Kč z  programu podpory 
Operačního programu 
životního prostředí EU a 
6 266 837,-kč ze státního 
fondu životního prostředí 

ČR. Rozdíl finančních prostředků byl financo-
ván z rozpočtu společnosti Vodovody a kana-
lizace Kroměříž, a.s.
 Stavbu provádělo sdružení firem IMOS 
group s.r.o. Zlín a ARKO TECHNOLOGY, a.s. 
Brno. Projekt realizovala společnost Voding 
Hranice, včetně zajištění autorského dozoru. 
Stavební dozor a koordinátora BOZP pro-
váděla společnost CAHLUPA-STAVITEL s.r.o. 
Hulín. Společnosti KUNST, spol. s r.o. Hranice, 
SPECO CONTROL s.r.o. Tečovice, EL PREMO 
spol. s r.o. Olomouc, se podílely na subdodáv-
kách. Žádost o dotaci a kompletní administ-
raci projektu ve vztahu ke SFŽP ČR, měla plně 
v  rukou společnost RENARDS dotační s.r.o. 
Brno.
 Slavnostní otevření nově zrekonstruo-
vané Úpravny vody v Kroměříži proběhlo 
za přítomnosti všech významných osob-
ností dne 17.10.2013.

Bc. Jana Šustková
vedoucí systémově analytického útvaru
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EXKURZE
 Letošní jaro bylo na exkurze v  naší spo-
lečnosti velice plodné.
 Zájem o objekty VaKu je nevídaný nejen 
ze strany škol mateřských, základních a vyso-
kých, ale také ze strany široké veřejnosti.
Největší „boom“ určitě zaznamenala úpravna 
vody, a to v měsíci dubnu a červnu. 
 Připojujeme pár útržků z jednotlivých ex-
kurzí a také poděkování za organizaci a přá-
telské přijetí návštěvníků.

Exkurze na ÚV Kroměříž
 Dne 7.4.2014 nás navštívila skupina stu-
dentů Fakulty stavební VUT Brno,Ústav vodní-
ho hospodářství obcí, vedené Ing. Tomášem 
Kučerou, Ph.D, zástupcem vedoucího ústavu. 
Taktéž se exkurze účastnil Ing.Pavel Adler,CSc, 
který byl jako  duchovní otec projektu pozván 
Ing.Kučerou.
 Studenti třetího a čtvrtého ročníku byli 
seznámeni s  průběhem rekonstrukce ÚV a 
s  jejím provozem. Exkurze se vedla v odbor-
ném duchu, kdy Ing.Adler zasvěcoval stude-
ny do problematiky vodárenství, kde jim kladl 
na srdce rozdíl mezi technologií a technikou  
úpravy vody, pokud si z dnešní exkurze ne-
odnesou nic jiného, tak aby na tento „drobný 
rozdíl“ pamatovali ve své budoucí praxi. 
 Během celé prohlídky byl přítomen p.Na-
vrátil a Ing Olšina, kteří se svými erudovanými 
odpověďmi snažili veškeré dotazy studentů 
zodpovídat. Studenti velmi kladně hodnotili 
jak technologickou vyspělost celé úpravny, 
tak estetičnost a pořádek. 
 Závěrem nám studenti poděkovali za 
prohlídku.

Úpravnu vody navštívili  
zástupci klubu UNESCO  

a zaměstnanci MěÚ Kroměříž
 V úterý 17.6.2014 bylo na Úpravně vody 
v Kroměříži velmi živo. Od 13,00 hod. zde pro-

bíhala exkurze pro zástupce klubu UNESCO 
a zaměstnance MěÚ Kroměříž, odboru život-
ního prostředí. Z prvotních nahlášených po-
čtů účastníků se den před konáním akce stal 
dvojnásobek, takže zasedací místnost, jejíž 
kapacita je cca 40 míst, byla zaplněna do po-
sledního místečka. 

 Po úvodním slovu, kterého se velmi eru-
dovaně zhostil Ing. Petr Vedra, výrobně tech-
nický náměstek, a při kterém byl účastníkům 

vysvětlen celý proces, který probíhá na úpra-
vě vody, následoval krátký animovaný film, 
který určitě všem osvětlil další nejasnosti a 
otázky, týkající se této problematiky. Další, 
jistě zajímavou projekcí, byl sestřih důleži-
tých stavebních mezníků, kterými úpravna 
vody procházela v  době rekonstrukce až 
po její slavnostní otevření, které proběhlo 
17.10.2013. 
 A protože bylo vidět, že jsou naši návštěv-
níci již velmi netrpěliví, byli rozděleni do dvou 
skupin a vyrazili na očekávanou prohlídku. 
Jejich zájem byl nevídaný a Ing.Vedra spolu 
s  p.Liškou, nestačili odpovídat na všetečné 
dotazy. 

Školy, které poctili naše objekty 
svou návštěvou 

2.6.2014 – ZŠ Slovan Kroměříž
24 žáků /8.třída

p.učitelka Iva Škvarlová napsala: „Děkuji za 
odeslané fotky a pěknou exkurzi“

11.6.2014 – Tauferova SOŠ veterinární 
Kroměříž : 30 studentů /2.ročník

Ing. Božena Dvořáková napsala: „Ráda bych 
jménem vedení TSOŠ veterinární i jménem 
svým poděkovala Vašim zaměstnancům za 
realizaci exkurze pro žáky naší školy. Provoz 
úpravny vody jsme měli možnost poznat 
velmi podrobně. Žáci velmi ocenili pouta-
vý výklad a profesionální úroveň Vašich za-
městnanců, rovněž jejich korektní a přátelské 
vystupování. Jsme rádi, že se nám podařilo 
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ČOV BYSTŘICE POD HOSTÝNEM ZDRAVÍ VŠECHNY ČTENÁŘE

 Rozhodla jsem se Vám po čase zase na-
psat, milí čtenáři, a podělit se o radost ze 
změn v mém tělíčku. Chci poděkovat za no-
vou bránu!  To byste nevěřili, jak parádní je 
pro ni jezdit sem a tam. Stačí pípnout a už se 
veze. Pro návštěvníky, kteří se nemohou za 
mnou dostat, je tam klakson, který je slyšet 
i na samém konci areálu. Ale to není všech-
no, protože její součástí bude i branka pro 
chodce, a pak vstup ke mně bude kompletní. 
Brána když jezdí, tak si pípá a svítí svým svě-
týlkem, aby všichni věděli, že se pohybuje. Já 
jí děkuji, že pouští lidi ke mně.
  Kromě dalších oprav, které se zde pořád 
dějí, abych mohla žít, vnímám nový žlabový, 
šnekový dopravník na odvod vylisovaného 

kalu na kontejner. Je krásně zelený, ladí k bar-
vě mého kabátu a je krásně tichý! Jen se tak 
točí a kaly z něj padají přímo do kontejneru.
Je právě odpoledne, všichni odešli a mně 
začíná být smutno. To je úplně jiné, než když 
jsou v práci mí pomocníci. Zanedlouho mezi 
nimi přivítám novou tvář. Seznámím se s 
novým zaměstnancem, jenž nastoupí místo 
Ivoše Frydrycha, který mě opouští, odchází 
do předčasného důchodu. Když jej vidím na 
novém traktůrku STYGA LPX 540, jak seče tra-
vičku, věřím, že mu bude po mě smutno a rád 
mě někdy navštíví, když půjde okolo. Přeji mu 
za sebe a všechny zaměstnance krásný spo-
kojený důchod a pěkné výlety do přírody. Dě-
kuji mu za služby, které pro mě a Vodovody a 

kanalizace Kroměříž, a.s. vykonal.
 Nového traktůrku si považují všichni za-
městnanci, vždyť doteď běhali za sekačkami a 
těch kilometrů, co naběhali. I když mně se to 
líbilo, mám ráda, když je zde živo. Kdyby jen 
ty sekačky tak neřvaly a nesmrděly! 
 A víte co? Přijeďte se za mnou podívat, 
ráda vás všechny uvidím!

Vaše ČOV Bystřice pod Hostýnem
a Václav Přivřel

s vaší společností navázat tuto formu spolu-
práce a těšíme se na její případné další pokra-
čování. 

17.6.2014 – Arcibiskupské gymnázium  
Kroměříž: 5 studentů

projektový týden na téma „Toxikologie“. Vyu-
čující : MVDr. Alexandra Gajová

24.6.2014 – Obchodní akademie Kromě-
říž: 15 studentů / 2.ročník

Mgr. Dana Alexová napsala : „Blahopřeji k oce-
nění Stavba roku 2013, které jste nedávno 
obdrželi od hejtmana Zlínského kraje. Moc-
krát děkujeme za umožnění exkurze ve Vaší 
moderní úpravně vody, kterou jsme navštívi-
li. Zvlášť bychom chtěli poděkovat p. Liboru 
Liškovi za to, že nás celou úpravnou provedl 
a podal odborný komentář, dále Ing. M. Chu-
dárkové a Ing. L. Škvarlovi, kteří nás podrobně 
seznámili s činnostmi a odpovědnostmi své-
ho pracoviště“.
 Jsme velmi potěšeni a hrdi na to, že je 
o naši společnost a o Úpravnu vody v Kro-
měříži takový zájem. Jistě k tomu přispěla 
nejen její rekonstrukce a rozšíření, ale také 

velmi významné ocenění – prestižní cena 
hejtmana Zlínského kraje, kterou naše 
společnost Vodovody a kanalizace Kromě-
říž, a.s. získala v rámci soutěže Stavba roku 
2013.
 S organizací a celým průběhem exkurzí je 
spojeno mnoho činností, zařizování a odpo-
vědností. Proto tímto děkujeme všem kole-

gům, kteří nám pomáhají s přípravou jednot-
livých akcí.

Libor Liška - vedoucí jímání a úprava vod 
Bc. Jana Šustková - vedoucí systémově 

analytického útvaru
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 Akciová společnost umístila dotazník mapující spokojenost svých 
zákazníků na zákaznická centra do Kroměříže a Holešova a na své in-
ternetové stránky. Během období září 2013 – červenec 2014 vyplnilo 
dotazník celkem 91 respondentů, z  toho 45 na zákaznickém centru 
v Kroměříži, 31 respondentů na zákaznickém centru v Holešově a 15 
zákazníků na webových stránkách společnosti. 

 Nejvíce dotázaných respondentů bylo fyzickou osobou a nejčas-
těji dotazník vyplňovali zákazníci z Kroměříže, Bystřice pod Hostýnem 
a Holešova. 
 V následujícím grafickém zpracování je znázorněna spokojenost 
zákazníků společnosti. 

1. Dodávka pitné vody

2. Odvádění a čištění odpadní vody

3. Vystupování, profesionalita a chování zaměstnanců

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ANKETA SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ 
SPOLEČNOSTI VODOVODY A KANALIZACE KROMĚŘÍŽ, A.S.
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4. Nespokojenost se službami společnosti v poslední době
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5. Srozumitelnost dokladů společnosti

6. Spokojenost se způsobem fakturace  

7. Informovanost zákazníků o společnosti

8. Preference respondentů o způsobu získávání informací od 
společnosti

Pokud zákazníci zvolili při vyplňování dotazníků u otázky č. 8 možnost 
jinak, nejčastěji uváděli jako nejlepší způsob informování prostřednic-
tvím emailů nebo telefonicky. 

9. Další služby, které by zákazníci od společnosti přivítali

Poslední otázka zůstala u drtivé většiny respondentů nezodpovězena, 
pouze ve dvou případech byla navržena zákazníky množstevní nebo 
věrnostní sleva. 
V Kroměříži dne 18.7.2014

Ing. Tereza Andrýsková
Obchodní manažer
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – 5. duben 2014

ČOV Chropyně
Dne 5.4.2014 u příležitosti „Světového dne 
vody“ byly otevřeny pro veřejnost i prostory  
nedávno rekonstruované ČOV Chropyně. 
Vzhledem k tomu, že tato ČOV v předcháze-
jících letech prošla velkou změnou, veškeré 
prostory byly vzorně upraveny a pocházející 
návštěvníci mohli zaznamenat moderní čistír-
nu s technologickým vybavením.
 V průběhu dne přicházeli návštěvníci ve 
větších intervalech. Celkem si prohlédlo 
čistírnu asi 9 lidí, většinou obyvatel města 
Chropyně. Velký podíl na této účasti měl náš 
pracovník p. Pospíšil, který informoval své 
známé. Všichni návštěvníci projevili o čistírnu 
a její podíl na kvalitě vyčištěné odpadní vody 
velký zájem. Jako připomínku měli pouze 
malou informovanost v mediích – přivítali by 
příště informaci ve Zpravodaji města Chropy-
ně, popřípadě i v místním rozhlasu. V tomto 
případě by byla účast ještě větší.
  „Den otevřených dveří„ na ČOV Chropyni 
určitě splnil svůj účel a přiblížil obyvatelům 
způsob a kvalitu čištění odpadních vod a tím 
i zlepšování životního prostředí i pro další ge-
nerace. 

Nováková Blanka
technický pracovník, technolog OV 

ČOV Bystřice pod Hostýnem
 Zdravím všechny čtenáře Vodníka. Za-
městnanci ČOV Bystřice pod Hostýnem mě 
uklidili, umyli a připravili na návštěvu všech, 
kteří mají zájem zhlédnout, co dělám s jejími 
i jinými odpady, jak si s tím dokáži poradit a 
kolik úsilí mě to stojí. Pro návštěvníky podnik 
nachystal dárky, laskominy a jiné možnosti 
ztvárnění svého pohledu na mě. 
 Celé dopoledne  vedoucí vyhlížel a oče-
kával aspoň stejnou návštěvu co loni. I já byla 
plna očekávání, kdo se na mě přijde podívat a 
zhlédne mou každodenní práci s likvidací od-
padů všech bytostí, co zde žijí a tuto odpadní 
vodu tvoří. Čekala jsem s p.Přivřelem a nikdo 
nepřišel. Naše zklamání bylo veliké. Lidi neza-
jímá, co se dál s odpady děje a tím je nezajímá 
ani jejich produkce. Je to velká škoda. Každý, 
kdo sem přijde a vidí co je potřeba udělat, aby 
se vše vyčistilo, kolik mě to stojí námahy a sil, 
ten se pak zamyslí nad vlastní produkcí odpa-
du, který vylévá do kanálu. A někteří dojdou 
k uvědomění, že zpracování odpadu je velice 
důležité a jeho produkce ještě důležitější. 
 Na závěr jsme zhodnotili situaci, že je 
potřeba větší úsilí pana vedoucího pro naší 
reklamu a propagaci a pevně věřím, že příští 
rok tu bude plno. 

Vaše ČOV Bystřice pod Hostýnem
a Václav Přivřel – mistr ČOV

Úpravna vody Kroměříž
 U příležitosti „Světového dne vody“ byla 
v sobotu 5. 4. 2014 od 9,00-12,00 otevřena i 
úpravna vody v Kroměříži. V letošní roce jsme 
se po rekonstrukci ÚV připojili také již k  tra-
dičním prohlídkám jako ČOV Kroměříž, Hulín, 
Holešov, Chropyně a Bystřice pod Hostýnem.
 Ráno před zahájením, jsme udělali bojo-
vou poradu, kde jsme si rozdělili úkoly. Libor 
Liška a Ing. Vladimír Olšina byli delegováni na 
průvodce, Ing. Lumír Škvarlo byl delegován 
informováním o fungování centrálního dis-
pečinku a František Navrátil s Antonínem Za-
bloudilem byli pověřeni technickým zázemím 
(vítání, rozdělení do skupin a rozloučením). 
Ó jak jsme se mýlili…V počtu 123 hostů jsme 
nakonec vítali, prováděli a loučili se všichni a 
František k tomu všemu ještě obsluhoval dět-
ský koutek, kde nám naši nejmenší hosté za 
sladkou úplatu, nakreslili krásné obrázky. 
 Zhodnocení celé akce nemohu hodnotit 
já, protože jsem v tomto velmi neobjektivní, 
byli by to samé superlativy. Ale návštěvníci 
odcházeli s dobrým pocitem a poděkováním 
za prohlídku.

Libor Liška
vedoucí střediska jímání a úprava vody
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VÝTVORY MALÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ ZE DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ


