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Vodárenský dětský den 2016
Vzhledem k loňskému úspěšnému 1. roč-
níku akce „Vodárenský dětský den“ bylo 
jasné, že proběhne i letošní, v pořadí již 
2. ročník.

Byla sobota ráno, 28. května 2016. I když 
meteorologové celý týden hlásali, že bude 
zataženo a bouřky, nad Kroměříží byla oblo-
ha jasně modrá a sluníčko nás hřálo od ranní 
přípravy celé akce. 

Organizační tým dorazil na místo činu v 8,00 
hodin a každý člen se ujal své činnosti tak, jak 
bylo dohodnuto. Nejdříve se určila místa, kde 
budou jednotlivá stanoviště s úkoly, instalo-
valy se slunečníky, které máme od letošního 
roku tzv. “naše“ s logem společnosti a vyzdo-
bené „vodním motýlem“. Ty pro nás vyrobila 
Grafická dílna RENO spol. s r.o. z Kroměříže 
a budou k dispozici i pro další firemní akce.  
Dále průběžně probíhalo nafukování balon-
ků, kterého se během dne ujal i p. ředitel  
a p. náměstek. Chystala se vodárenská tech-
nika, nafukoval skákací hrad a probíhala zku-
šební jízda dětského kolotoče. Odměnou pro 
všechny zúčastněné bylo voňavé občerstvení 
ve formě řízečků a koláčků. 

Opět nechyběl živý VODNÍK – vodárenský 
maskot, který musel usednout na své sta-
noviště u vstupní brány už před 10 hodinou, 
protože někteří návštěvníci přišli ještě před 
zahájením akce, která byla plánována od 
10,00 hodin. Jeho úkolem nebylo jen přiví-
tání návštěvníků, ale také rozdávání kartiček  
k jednotlivým úkolům a soutěžím. 

Dalším lákadlem byly 2 koně manželů Stolič-
kových, které si osedlali nejen účastníci dět-
ského dne, ale i několik našich kolegů. Také 
koně s bryčkou neměli během akce chvilku 
klidu a pozvolna objížděli budovu úpravny 
vody, vždy plně „naloženi“. Pokud některý  
z koníčků za sebou zanechal „stopu“…hbitě 
přiběhl jeden z kolegů a hromádku nenápad-
ně odstranil. Ostatně i tohle bylo pro některé 
děti velkou atrakcí….

Určitě nesmím zapomenout zmínit i pravidel-
né prohlídky úpravny vody s odborným výkla-
dem, za což patří velké díky všem kolegům, 
kteří se na tomto úkolu podíleli. Návštěvníci 
se během prohlídky dověděli nejen zajíma-
vosti z oblasti vodárenství, ale také si příjem-
ně odpočinuli od horkého sluníčka.

Vodárenský dětský den provázela výborná 
nálada, laděná dětskou hudbou, kterou zajiš-
ťoval DJ Marian.

Velká účast návštěvníků byla pro všech-
ny odměnou, vždyť jen kartiček dětí s ab-
solvovanými úkoly, se nám vrátilo skoro  
500 ks. Odhadem přes úpravnu vody prošlo  
cca 2 000 osob, tedy mnohem více, než  
v loňském roce.

Ještě se s Vámi podělím jedním zážitkem, kdy 
mi jeden ze synů našich kolegů P+M Zavadi-
lových nabídl „obchod“, a to jestli by plyšáč-
ka, kterého dostal za soutěže, mohl vyměnit 
za řízek, který nám roznášel p.ředitel…..

Všem ještě jednou děkuji za příjemnou spolu-
práci, vydařenou akci a podporu vedení spo-
lečnosti a těším se na 3. ročník Vodárenského 
dětského dne 2017.

……za rok opět na stejném místě.
 

Bc. Jana Šustková, MBA
vedoucí SAÚ
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Nové tváře ve VAKU
V rámci dalšího vydání zpravodaje se opět 
vracím k rubrice „Nové tváře ve VaKu“, která 
Vám představí „nováčky“ v naší společnosti. 
Smyslem je seznámit stávající zaměstnance 

s novými kolegy a prostřednictvím několika 
otázek přiblížit jejich pracovní minulost, zku-
šenosti a zájmy.

Všem novým kolegům přeji jen to nejlepší  
a hodně úspěchů na novém působišti. 
     

Bc. Jana Šustková, MBA
vedoucí SAÚ

Pan Skopal David vykonává pozici „tech-
nický pracovník“ na obchodním oddělení 
od 4.1.2016. 

Proč jste se hlásil/a do společnosti Vak 
Kroměříž, a.s. a jaký na Vás po nástupu  
a tzv.“rozkoukání“ společnost udělala dojem?
Pracovní nabídka přišla právě v té době, kdy 
jsem se rozhodoval udělat v mém profesním 
životě změnu a chtěl jsem tak získat nové 
pracovní zkušenosti. Také mi imponovala 
skvělá pověst společnosti VaK jako zaměst-
navatele s mnohaletou tradicí. Firma na mě 
udělala skvělý dojem, který předčil má oče-
kávání. Zapracování ve firmě probíhalo po-
stupně za podpory kolegů. Tímto bych chtěl 
všem zúčastněným poděkovat za podporu  
a trpělivost.

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.

Skopal David
Vystudoval jsem střední školu obor obchod-
ník se zaměřením na průmysl. Po maturitě  
a pracovním pobytu v zahraničí, jsem absol-
voval náhradní vojenskou službu v občan-
ském sdružení Naděje (Brno), což považuji za 
jednu z nejcennějších zkušeností. Následně 
jsem pracoval na různých obchodních pozi-
cích a od roku 2006 v bankovnictví.

Co je pro Vás v zaměstnání nejdůležitější?
Práce mě musí především bavit. Ať si to přeji 
nebo ne, postupně se začne prolínat s mým 
osobním životem. Chci, aby byly za mnou 
vidět konkrétní výsledky a já byl pro firmu 
přínosem. Extrémně důležité je pro mě mít 
kolem sebe dobrý kolektiv lidí, ve kterém 
převládá týmový duch.

Řekněte nám něco o sobě - rodina, děti, zá-
jmy…čemu se věnujete po práci apod.
Jsem ženatý a mám osmnáctiměsíční dceru 
Viktorku. Převážnou většinu volného času rád 
věnuji právě jí, své ženě a nikdy nekončícím 

opravám staršího domu s větší zahradou, kte-
rá vyžaduje taky svou dávku času.  Na ostatní 
koníčky už moc prostoru nezbývá, ale pokud 
se zadaří, tak ho věnuji turistice, paraglindigu 
a občas navštívím střelnici.

Jaké máte plány do budoucna? 
Jelikož patřím mezi ty zvídavé jedince a po-
třebuji vědět, jak věci fungují, rád bych „ na-
koukl“ pod pokličku ostatním útvarům, abych 
si vytvořil jakýsi globální přehled o firmě  
a získané znalosti využil pro svou práci.
V osobním životě plánuju mít velkou rodinu  
a dožít se 130 let.

Máte své životní krédo / motto, kterým se ří-
díte?
Nestahuj gatě, když brod je ještě daleko.
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Michlíček Dušan 
Pan Michlíček Dušan vykonává pozici 
„strojník vodohospodářských zařízení“ od 
1.3.2016. Stal se členem týmu dispečerů.

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 chtěl mít jistotu stabil-
ního zaměstnání. Reference o významné 
společnosti Vak Kroměříž,a.s  které jsem měl 
před mým nástupem se jen potvrdily. Již při 
prvním setkání se zástupci společnosti byl 
můj dojem víc než pozitivní a zatím i nadále 
přetrvává.

Kde jste v minulosti profesně působil/a? Jak 
dlouho jste tam pracoval/a a na jaké pozici. 
Po maturitě jsem nastoupil do podniku PAL 
Kroměříž pak následovala základní vojenská 
služba. Po návratu do Kroměříže jsem pra-
coval jako řidič v Zelenině Kroměříž. V roce 
1991 jsem se stal vojákem z povolání, kde 
jsem zastával několik technických funkcí  
až do prosince 2013. V roce 2014 jsem pra-
coval v autoservisu. Před nástupem do spo-
lečnosti VaK  Kroměříž,a.s. jsem pracoval  
u soukromé společnosti na pozici stavební 
technik.

Co je pro Vás v zaměstnání nejdůležitější?
V zaměstnání jsou pro mě důležité dobré pra-
covní podmínky a spolupracovníci.

Řekněte nám něco o sobě - rodina, děti,  
zájmy…čemu se věnujete po práci apod.
Jsem ženatý a mám dvě dcery ve věku 25  
a 18 let a nejmladšího syna, kterému je  
10 let. K mým koníčkům patři v létě kolo, 
motorka a v zimním období sjezdové lyžování  
a také se rád jezdím dívat na automobilové 
závody, práce kolem rodinného domu.

Škrabalová Jana  
Paní Škrabalová Jana nastoupila do spo-
lečnosti dne 1.4.2016 na pozici „referent“ 
a najdeme ji na finančním útvaru.

Proč jste se hlásil/a do společnosti Vak 
Kroměříž, a.s. a jaký na Vás po nástupu  
a tzv.“rozkoukání“ společnost udělala dojem?
Proč Vak ? Vak Jsem měla „nakoukaný“ kaž-
dodenní cestou z práce z předešlého zaměst-
nání. Rozlehlý areál s majestátní budovou ve 
mě vždy vyvolával pocit bezpečí a stability. 
Věděla jsem, že je to firma s historií i čím se 
zabývá a že je to firma pro naši společnost 
potřebná. Vždyť voda je součástí našeho kaž-
dodenního života. A navíc, mám ráda modrou 
barvu ....Jako asi každý nováček jsem měla 
první den nástupu do práce trému a s roze-

chvěním jsem vcházela do areálu. Ale hned 
u brány mě ostatní zaměstnanci s úsměvem 
zdravili, jako bych sem patřila odjakživa. 
To mi zvedlo sebevědomí a dodalo kuráže.  
A přátelská atmosféra s příjemnými kolegy-
němi a kolegy mě provázejí i nadále.  

Kde jste v minulosti profesně působil/a? Jak 
dlouho jste tam pracoval/a a na jaké pozici. 
Nemám až tak pestrou minulost, co se týče 
počtu zaměstnání, protože jsem pracovala 
více než třiadvacet let v České spořitelně,a.s. 
Svou profesní kariéru jsem zahájila v ČS,a.s.  
v Uherském Hradišti v provozní účtárně. V roce 
1997 jsme se s rodinou přestěhovali do Kro-
měříže a já pracovala opět v ČS,a.s. postup-
ně na několika pozicích, od roku 1999 pak 

jako firemní bankéř. Práce to byla zajímavá 
a náročná, během let jsem poznala spoustu 
skvělých klientů,kolegů a našla i několik dob-
rých kamarádů. Ale dle rčení, „bylo to krásné  
a bylo toho dost“, jsem cítila, že je čas podívat 
se jinam, naučit se zase něco nového a získat 
zkušenosti v jiném oboru. Proto když přišla 
příležitost práce ve Vaku, využila jsem ji.

Co je pro Vás v zaměstnání nejdůležitější?
Jak už jsem se zmínila v úvodu, mám kolem 
sebe příjemné kolegy, hlavně tedy kolegyně  
a práce je tak hned veselejší. To je pro mě 
zásadní, cítit se v kolektivu dobře. Taky mám 
skvělou „učitelku“, Ing.Kamilu Andělovou, 
která umí perfektně vše vysvětlit a má se 
mnou (svatou) :-) trpělivost. 

Jaké máte plány do budoucna?
Chtěl bych si koupit novější motorku a do bu-
doucna se začít věnovat paraglidinku.

Máte své životní krédo / motto, kterým se ří-
díte?
Všechno se dá vyřešit v klidu.
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Paní Klárová Lucie, DiS se stala naší ko-
legyní 4.1.2016. V laboratoři pitných vod 
vykonává pozici „mikrobiolog-analytik“.

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 
hlásila, protože jsem zde již dříve pracovala, 
ale jenom jako záskok za mateřskou dovo-
lenou a tudíž jsem věděla, že je tady pěkné 
zázemí a příjemný kolektiv.

Kde jste v minulosti profesně působil/a? Jak 
dlouho jste tam pracoval/a a na jaké pozici. 
Jak už jsem zmínila působila jsem 2 roky ve 
Vaku v laboratoři na Úpravně vody, jako zás-
kok za mateřskou. Potom jsem pracovala ve 
Státním Veterinárním Ústavu v Olomouci na 
oddělení Mikrobiologie vod, krmiv a myko-
logie. Po mateřské jsem chvíli pracovala na 
oddělení Chemie potravin.

Co je pro Vás v zaměstnání nejdůležitější?
Přátelské prostředí a dobrý kolektiv lidí.

Klárová Lucie
Řekněte nám něco o sobě - rodina, děti, zá-
jmy…čemu se věnujete po práci apod.
Jsem vdaná, mám 3 letou dceru, rekon-
struujeme dům, u kterého máme malé hos-
podářství. A když zbyde trochu času, ráda si 
zasportuji nebo přečtu dobrou knihu.

Máte své životní krédo / motto, kterým se ří-
díte?
„Překážky tě nemůžou zastavit.
 Problémy tě nemůžou zastavit.
 A už vůbec tě nezastaví jiní lidé.
Jediný, kdo tě může zastavit, jsi ty sám“

Řekněte nám něco o sobě - rodina, děti, zá-
jmy…čemu se věnujete po práci apod.
Máme dvě již dospělé a samostatné děti, 
dceru a syna. Nedávno se náš syn oženil, se 
svou ženou žijí a pracují v Brně, dcera pra-
cuje v Praze. Takže si s manželem začínáme 
zvykat na to, že jsme doma sami. Proti lenosti 
mám zahrádku a psa, fenku Kimku. Bohužel 
s ní (nebo bohudík) se nedá „hrát“ na tzv. psí 
počasí a neobstojí ani,že je venku počasí,  
že by psa nevyhnal. To ona nás vyžene za 
jakéhokoliv počasí. Jinak ráda lyžuji, čtu  
a luštím křižovky .

Jaké máte plány do budoucna? 
Plány do budoucna asi vyřeší čas... 

Máte své životní krédo / motto, kterým se ří-
díte?
Krédo přímo životní si teď tak nějak žádné 
nevybavuji, ale nedávno jsem si vyluštila  
v křížovce jeden výrok Dalajlámy“...má-li 
problém řešení, netřeba si dělat starosti, pak-
liže řešení nemá, starosti nepomůžou...“ Lo-
gické, pochopitelné, jednoduché. Zaujalo mě 
to, snažím se to aplikovat u sebe, ale zatím se 
mi to nedaří ...  
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Na čistírně odpadních vod v Kroměříži 
proběhlo ve dnech 31.5.-1.6.2016 zkouše-
ní způsobilosti vzorkování odběrů odpad-
ní vody a kalů, které pořádala společnost 
CSlab Praha ve spolupráci s laboratoří ak-
ciové společnosti VAK Kroměříž.

Akce se zúčastnilo 28 odběrových skupin  
z celé České republiky, převážně z Moravy  
a dvě skupiny přijely ze Slovenska, konkrétně 
ze Žiliny a z Trenčína.

Na ČOV v Kroměříži je přivítalo slunné po-
časí, dokonale upravený trávník nejen okolo 
odběrného žlabu a tři stoly se slunečníky pro 
odborné posuzovatele. Odběrové skupiny 
byly podle předem daného harmonogramu 
rozděleny k jednotlivým posuzovatelům, kteří 
zkušeným pohledem posoudili úroveň zpra-
cované dokumentace k odběrům, záznamy, 
kalibrační listy měřidel a provedení vlastního 
odběru ať ručního nebo za použití automatic-
kých odběrových zařízení. Každý vzorkař do-
stal na povzbuzení před zkoušením koláček 
a kávu, a pokud zkouškami prošel alespoň 

Odborná a společenská událost 
na ČOV v Kroměříži

za „dobře“ tak od laboratoře dostal odměnu: 
balíček s bločkem, propisovačkou, malým 
sáčkem lentilek a propagačním letákem la-
boratoře.

V úterý v 16 hodin odpoledne pak byly na 
povel spuštěny automatické vzorkovače na-
programované pro odběry modifikovaných 
vzorků typu B a C (odebráno 12 vzorků s inter-
valem mezi dílčími vzorky 90 minut). Odebí-
rané vzorky byly v průběhu odběrů chlazeny. 
Některé skupiny byly vybaveny odběrovým 
zařízením s externím chlazením, jiné, mezi 
nimi i odběrová skupina VAK Kroměříž, impro-
vizovaly za použití chladicích tašek s ledem  
a namraženými  gelovými vložkami.

Večer pak v restauraci U Lva organizátoři 
zhodnotili práci všech odběrových skupin, 
zodpověděli na dotazy z řad účastníků a se-
známili s připravovanou legislativou v oblasti 
odběrů odpadní vody.

Druhý den ve středu již od 8 hodin ráno pro-
bíhala příprava na vzorkování kalu a ruční  

odběr odpadní vody. Laboratoř připravila kon-
trolní vzorky pro 13 skupin a v 9 hodin bylo 
zahájeno odborné posuzování. V poledne byla 
celá akce zdárně ukončena.

Za laboratoř bych chtěla poděkovat mistru 
ČOV panu Stratilovi a paní Mozolové za vzor-
nou přípravu pracoviště, návoz kvalitního čis-
tírenského kalu a pomoc při organizaci této 
akce.  Dále chci poděkovat Světlaně Knapové 
a Kláře Volkové za milý servis.

Ke kvalitní přípravě vzorkovací skupiny při-
spěl manažer kvality laboratoře ing. Vojtek  
a vzorkovací skupina ve složení Jana  
Kroutilíková a Josef Švančárek  tak obstála 
na výbornou.

Na závěr celé akce organizátoři poděkovali 
vedení akciové společnosti za možnost uspo-
řádat akci na ČOV v Kroměříži a za vytvořené 
podmínky.  

Ing.Marie Chudárková
vedoucí laboratoří
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Slavnostní otevření stavby
„Výstavba kanalizace a oprav vodovodu Počenice, Silnice II/428“ 
a „Silnice II/428, Počenice, průjezdní úsek“

Ve čtvrtek 16.6.2016 se konalo slavnost-
ní otevření stavby „Výstavba kanalizace  
a oprav vodovodu Počenice, Silnice 
II/428“ a „Silnice II/428, Počenice, prů-
jezdní úsek“.

Po slavnostním zahájení a uvítání hostů před-
sedy představenstva a ředitele společnosti 
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Ing. La-
dislava Lejsala, se ujala slova starostka obce 
Počenice-Tetětice - p.Pavlína Procházková, 
Ing. Ivan Mařák – náměstek hejtmana Zlín-
ského kraje, Ing. Bronislav Malý – Ředitelství 
silnic Zlínského kraje, Ing.Milan Kotrč CSc. 
– SMO a.s. Otrokovice. K dalším váženým 
hostům patří Mgr. Jaroslav Němec – starosta 
města Kroměříž a místopředseda předsta-
venstva Vodovody a kanalizace Kroměříž, 
a.s., Ing. Věra Sigmundová – starostka města 
Chropyně, Ing. Emil Chalupa – stavební dozor 
a další.

Za doprovodu dechové hudby „Hulíňané“, 
která zpříjemnila celé slavnostní dopoledne 
a účasti občanů obce Počenice-Tetětice, byla 
přestřižena páska a následovala volná pro-
hlídka obce.  

Významná data realizované stavby
Na základě výběrového řízení byla v květnu 
2015 podepsána smlouva o dílo na realizaci 
veřejné zakázky s názvem: „Výstavba kana-
lizace a oprava vodovodu v obci Počenice,“  
a s vítězem soutěže firmou SMO a.s. Otroko-
vice, za cenu 8 273 650,30 Kč bez DPH. Pro-
jektovou dokumentaci pro provedení stavby 
zpracovala společnost Kaninga Zlín, pod vede-
ním Ing. Žáčka. Trubní materiál na stavbu ka-
nalizace dodala společnost Technoma v ceně  
1 397 tis. Kč. Jedná se o vyvolanou investici 
Ředitelství silnic Zlínského kraje, který již na 
začátku června zahájil práce na rekonstruk-
ci silnice v obci Počenice, v jejímž tělese  

je umístěna stoka jednotné kanalizace. V této 
souvislosti provedla naše společnost spolu  
s ŘSZK rekonstrukci celé jednotné kanaliza-
ce v délce více jak 1200 metrů, včetně dílčí 
opravy dotčených částí vodovodu a přepojení 
domovních kanalizačních přípojek. Na jejím 
financování se podílela i obec Počenice. 
Rekonstrukce této jednotné kanalizace je 
v souladu s komplexním řešením odka-
nalizování obce Počenice- Tetetice. Práce 
byly dokončeny podle uzavřené smlouvy 
do 31.12.2015. Celá rekonstrukce vozovky, 
kanalizace a části vodovodu byla rozdělena 
do několika částí. Ředitelství silnic zlínského 
kraje byla investorem rekonstrukce mostu 
a části komunikace od mostu směrem na 
Morkovice. Vak Kroměříž byla investorem  
od mostu směrem na Tetětice.
Jedná se celkem o třetí akci vyvolanou a re-
alizovanou v obci Počenice. Tou poslední byla 
spojena s revitalizací centra obce Počenice, 
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na podzim roku 2014, kdy jsme museli vyčle-
nit ze zmíněné projektové dokumentace část 
kanalizace, která je uložena pod revitalizo-
vanými povrchy za obecním úřadem v délce 
192 m, jejíž výstavbu jsme jako vyvolanou in-
vestici zahájili v listopadu 2014 a práce byly 
ukončeny v lednu 2015 a za cenu 3 milionů 
korun.
Po schválení změny územního plánu v tom-
to měsíci zastupitelstvem obce Počenice – 
Tetětice, vyvolanou mimo jiné i nesouhlasy 
některých majitelů pozemků, jak s výtlakem 
na ČOV Morkovice, tak i s umístěním čistírny 
odpadních vod v Počenicích, bude v září po-
dána žádost o dotaci na Státní fond životního 
prostředí ČR nebo na Ministerstvo zeměděl-
ství ČR na výstavbu čistírny odpadních vod  
v obci Počenice s výtlakem i z obce Tetětice. 
Odhadované náklady na tuto etapu převýší  

30 milionů korun. Investorem stavby bude 
naše společnost Vodovody a kanalizace Kro-
měříž. Předpoklad zahájení stavby by bylo na 
jaře 2017 a to po schválení a přidělení dotace. 
K možnosti získat peníze na tyto stav-
by z evropských fondů jistě přispěl i fakt,  
že naše společnost, která je žadatelem do-
tací, si prozřetelností akcionářů a zastupitelů 
měst, zejména města Kroměříže, Morkovic, 
obcí Dřínova, Zborovic a dalších, zachova-
la svoji vlastnickou strukturu a tím zároveň  
i splňuje náročné podmínky pro získání dotací 
v maximálních částkách. 
 
Výstavbu kanalizace a opravu vodovodu  
v obci Počenice-Tetětice realizovala akciová 
společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž  
z vlastních prostředků za cenu 9 670 tis. ko-
run. Rekonstrukci silnice, průjezdního úseku 

přes obec Počenice, včetně kompletní pře-
stavby mostu, realizovalo Ředitelství silnic 
Zlínského kraje za cenu 40 mil. korun a to 
z rozpočtu Zlínského kraje. Výstavbu nových 
chodníků včetně generální opravy veřejného 
osvětlení za cenu 13 mil. korun, hradila obec 
Počenice-Tetětice. 
Realizací těchto akcí obec výrazně změnila po 
30 letech svoji tvář a zařadila se do 21 století.

Mít čisté potoky, řeky je i do budoucna cílem 
představitelů akciové společnosti Vodovody  
a kanalizace Kroměříž, a.s. 

Ing.Ladislav Lejsal
předseda představenstva 

a ředitel společnosti
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Vodník 

VODA VE VŠECH PÁDECH
Krátká zamyšlení na téma voda
2.Pád: BEZ VODY

Bez vody to nejde! Je naší každodenní sou-
částí a nedokážeme se bez ní obejít. Vždyť si 
vzpomeňte na každodenní ranní rituál vstát, 
umýt se vodou, vyčistit si zuby a uvařit si la-
hodnou kávu či voňavý čaj. Anebo odpoledne, 
když přijdete z práce domů a dáte si stude-
nou sprchu, což teď v létě velmi oceníme.  
A bez vody by to nešlo! Ale i tak se najdou ta-
koví, kteří touto jedinečnou tekutinou plýtvají. 

V období sucha, kdy je vody dešťové nedosta-
tek a my se strachujeme, aby naše podzemní 
zdroje vydržely a mohli jsme zajistit zásobo-
vání pitnou vodou do všech domácností, lidé 
vesele zalévají zahrádky a trávníky, aby jim 
neuschly, anebo napouštějí bazény. Jen tak 
pro zajímavost, podle jednoho celoevropské-
ho průzkumu patříme na špici ve vlastnictví 
zahradních bazénů v celé Evropě. Měli by-

chom se zamyslet nad tím, jak s vodou hos-
podaříme, protože bez vody to opravdu nejde! 
A dostat se k dobré vodě… A o tom až příště.

Tímto zdravíme naši vodohospodářku Ing. 
Jarmilu Blahutovou, která rubriku „Voda 
ve všech pádech vymyslela, a přejeme  
ji brzké uzdravení. 

Bc. Miroslava Fuksová
technický pracovník

Vedení společnosti přeje všem 
zaměstnancům krásné léto 

a příjemnou dovolenou


