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Životní a pracovní výročí, 
odchod na „seniorskou dovolenou“

odchod na seniorskou dovolenou  

Pavel Pektor květen
Jan Němčík květen
Oldřich Galasovský červenec
Zdeněk Galasovský srpen
Vladimír Břeň listopad
Ludvík Bičan prosinec

Marie Langová - personalista

květen – prosinec 2016

životní jubileum výročí termín
Ida Skopalová 60 červen
Jana Mikešková  60 září
Jiří Horák  60 září
Rostislav Juříček 60 prosinec
Ladislav Homolka 55 květen
Dalibor Duda 55 červen
Ing. Marie Chudárková 55 červenec
Miroslav Hložek 55 říjen
Richard Trojan 50 červenec
Jiří Stavinoha 50 srpen
Josef Urban 50 prosinec

pracovní jubileum výročí termín
Michal Horák 20 červen
Kateřina Vaculíková 20 červen
Ing. Vladislav Olšina 20 srpen
Jiří Strapina 20 prosinec
Libor Liška 25 červen
Jiří Ambrož 25 červenec
Jiří Čech 25 červenec
Roman Pumprla 25 červenec
Radek Kříž 25 srpen
Petr Šiška 25 srpen
Karel Kotek 25 září
Jana Kroutilíková 35 červenec
Leoš Přecechtěl 35 červenec
Bronislava Mozolová 35 srpen
Vlastimil Dolák 35 listopad
Jana Mikešková 40 květen
Antonín Mlčoch 40 červenec
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Vážení zaměstnanci, kolegové,
dovolte pár slov úvodem, než se pustíte do 
čtení posledního letošního čísla firemního 
zpravodaje Vodník. 

Rok 2016, jehož závěr se kvapem blíží, 
hodnotím jako politicky hodně nervózní,  
ale úspěšný podle výsledků hospodaření  
za posledních deset měsíců. Podaří se opět 
splnit všechny úkoly, které nám stanovila 
valná hromada společnosti a představenstvo. 
Hospodářský výsledek bude nejen splněný,  
ale i překročený, z čehož vyplývá, že za-
městnanci společnosti obdrží roční prémii za 
kvalitně odvedenou práci pro naše zákazníky 
a akcionáře společnosti, a to ve výplatním 
termínu za měsíc listopad. Pro akcionáře 
společnosti zase výplatu podílů na zisku. 
Spokojený akcionář a zaměstnanec je dob-
rým předpokladem dobře fungující akciové 
společnosti, a to se letos zase podaří. 

Valná hromada společnosti se uskutečnila  
v dubnu 2016 s tím, že rozdělila hospodářský 
výsledek ve výši 19 596 tis. Kč. Část z tohoto 
zisku ve výši 1 200 tis. korun byla přidělena  
i do sociálního fondu pro zaměstnance a část 
ve výši 8 186 tis. korun se vracela do inves-
tičního fondu na rekonstrukce a modernizace 
zařízení společnosti. Nezapomněli jsme ani 
na akcionáře, kterým byly vyplaceny podíly 
na zisku ve výši 7 776 tis. Kč.

Od dubna jsme se potrápili s velkou rekla-
mací na Úpravně vody v Kroměříži, kde došlo 
ke korozi nerezového potrubí, korozi na svá-
rech včetně reakční nádrže. Reklamace byly 
odstraněny až po vystavení smluvní pokuty. 
Konečné uzavření této velmi nepříjemné re-
klamace bude řešit představenstvo společ-
nosti přímo s dodavatelem. Trápil nás i vztah 
z městysem Litenčice, který po nás požado-
val odkoupení přiváděcího vodovodního řadu 
z Litenčic do místní části Strabenice v délce 
2 277m, podzemního vodojemu a rozvodných 
řadů. Toto odkoupení představenstvo odmítlo 
z ekonomických důvodů. Městys naše stano-
visko neakceptoval. 

V květnu, jsme jako každoročně připravili dět-
ský den v prostorách Úpravny vody v Kromě-
říži. Účast výše jak tisíce zájemců, včetně dětí, 
svědčí o tom, že o tyto naše akce je velký zá-
jem. V měsíci srpnu nás vystrašila zpráva mi-
nistra životního prostředí, že kvůli suchu pod-
raží podzemní voda ze dvou korun za kubík  
až na šest korun. Tento zákon měl platit  
od ledna 2017. Za tento odběr dnes platíme 
10 milionů korun. Každý si může dopočítat,  
jak by se změnila cena vodného. Dalším vy-

strašením byla snaha ekologických lobystů 
prosadit zákaz ukládání kalů z čistíren od-
padních vod přes kompostování na zeměděl-
skou půdu. Návrh byl na spalování ve spa-
lovnách, ale ne za cenu 400,- Kč za tunu, ale 
za 4 000,- korun za tunu. V případě, že by 
tyto návrhy zákonů prošly vládou, došlo by  
k výraznému nárůstu ceny vodného a stoč-
ného v okrese Kroměříž o 35%. S touto sku-
tečností jsme seznámili představenstvo spo-
lečnosti. Naštěstí, možná díky volbám, tyto 
návrhy nešťastných zákonů byly zastaveny. 
V září jsme v představenstvu přijali „Strate-
gický plán výstavby malých ČOV“, tzn. čistí-
ren odpadních vod v působnosti společnosti 
a to v obcích, kde VaK Kroměříž, a.s. vlastní 
a provozuje převážnou část kanalizační sítě. 
Strategický plán zahrnuje výstavbu 21 ma-
lých čistíren odpadních vod. Odhadované 
náklady na celkovou výstavbu činí 699 mil. 
korun. Představenstvo společnosti tuto vý-
stavbu rozdělilo do několika částí podle eko-
nomických možností společnosti a možnosti 
získání dotací na tyto stavby.

Neustále se snažíme o rozvoj a obnovu naše-
ho společného majetku. O tom svědčí i výše 
oprav za rok 2016 ve výši 67,7 milionů korun 
a investic ve výši 50,7 milionů korun. Jedna 
z největších oprav, jak vodovodu, tak i kana-
lizaci proběhla v Kroměříži na ulicích Stolič-
kova, Veleslavínova a Tomkova. Celková výše 
oprav dosáhla 17 458 tis. Kč. V Holešově pak 
rekonstrukce a oprava vodovodu a kanalizace 
na ulici 6. května v celkové výši 8,8 milionů 
korun. Dále došlo k velmi výrazné obnově 
dopravních prostředků společnosti. Průběž-
ně nás s velkým zájmem navštěvují kontroly  
z MZe ČR na dodržování zákona o vodo-
vodech a kanalizacích, Oblastní inspekto-
rát práce pro Jihomoravský a Zlínský kraj  
a Česká inspekce životního prostředí. Všech-
ny kontroly dopadly na výbornou.
V provozních záležitostech je pro nás dů-
ležitá spolupráce s městy a obcemi v čele  
s městem Kroměříž, které je největším akcio-
nářem naší společnosti. Obrovským přínosem  
k tomu přispěla čerstvě uzavřená akcionář-
ská dohoda mezi akcionáři městem Kromě-
říž, Morkovicemi, obcí Dřínov a Zborovice-
mi. Rozhodnutím zastupitelstev těchto měst  
a obcí můžeme do budoucna využívat nejen 
maximální možnosti získávání dotací pro naši 
společnost, pro potřeby našich zákazníků, ale 
znamená to i pro naše zaměstnance trvalou 
stabilitu s velkou budoucností. Uzavřením 
této dohody jsme zůstali ryze moravskou 
společností s majoritní účastí měst a obcí 
bývalého okresu Kroměříž. To se projevilo  
i na možnostech podání dalších žádostí o do-

tace. V prosinci 2016 máme připraveno podat 
dvě žádosti o dotace na SFŽP ČR na výstavbu 
„Kanalizace a ČOV Hlinsko pod Hostýnem“  
v rozpočtové částce 15 059 tis. korun a „Kanali-
zace a ČOV Počenice – Tetětice – centrální sbě-
rač a podchycení výustí“ v rozpočtové částce  
42 412 tis. korun bez DPH. To vše při zacho-
vání společensky přijatelné ceny vodného 
a stočného pro naše odběratele i akcionáře 
společnosti. 

Na závěr bych chtěl konstatovat, že vnímám 
naši akciovou společnost za úspěšnou, která 
zajišťuje dodávky pitné vody pro více jak 100 
tisíc obyvatel včetně odvádění a čištění od-
padních vod a v konečném důsledku zajišťuje 
velmi kvalitní služby pro celý bývalý okres 
Kroměříž. O této skutečnosti hovoří i výsle-
dek auditu ISO 9001. Nebyla nalezena žádná 
ani malá neshoda. Zavedený systém je velmi 
dobře udržovaný a je výsledkem výborné prá-
ce celého týmu zaměstnanců společnosti.

Vážení zaměstnanci,
za pár dnů se dostaneme na konec letoš-
ního roku, budeme se spolu s rodinami 
a kamarády těšit na advent a přípravy 
vánočních svátků spojených s překva-
pením pro naše blízké a milé. Vzhledem 
k tomu, že toto číslo Vodníka je poslední 
v letošním roce 2016, dovolte mi, abych 
jménem představenstva, dozorčí rady  
a vedení společnosti využil této příležitost 
a poděkoval Vám za celoroční spoluprá-
ci. Popřál Vám krásné Vánoce v rodinném 
kruhu, naplnění všech Vašich přání, klid-
né ukončení roku 2016 a do Nového roku 
2017 hodně zdraví, štěstí, pohody a klidu. 
Možná i v duši.

Ing. Ladislav Lejsal
ředitel společnosti a předseda představenstva
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Přivaděč surové vody z Hulína 
na ÚV Kroměříž - se získáním dotace problém nebyl
Vodovody a kanalizace Kroměříž,a.s. Prv-
ní dotace z Ministerstva zemědělství ČR míří 
do kroměřížských Vodovodů a kanalizací. Ty 
v těchto dnech obdržely, z odboru vodovodů 
a kanalizací MZE ČR Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace ve výši 40% v rámci programu 129 
250 na projekt „Zkapacitnění prameniště  
a zvýšení jakosti pitné vody z prameniště Hu-
lín včetně přivaděče surové vody na úpravnu 
vod“. Jedná se především o výměnu výtlač-
ného řádu ve stávající trase a niveletě, obno-
vu stávajících objektů a vystrojení v jímacím 
území Hulín. Důvodem žádosti byla sku-
tečnost roku 2015, kdy vlivem sucha došlo  
k výraznému poklesu množství surové vody 
v našich centrálních zdrojích, které zásobují 
jedinou úpravnu vody v okrese Kroměříž, kte-
rá dodává pitnou vodu pro téměř celý bývalý 
okres Kroměříž, obce Nezamyslice a Srbce na 
Prostějovsku. 

Jednalo se přitom již o pátou žádost o dota-
ci. Čtyři jsme podali na Státní fond životního 
prostředí ČR, a to na „Rekonstrukci a intenzi-
fikaci ČOV Hulín“ s dotací 44 mil. korun, „ČOV 
Chropyně – rekonstrukci a intenzifikaci“  
s dotací 45 mil. korun, „Rekonstrukci a roz-
šíření úpravny vody a aglomeraci Kroměříž“ 
s dotací 109,6 milionů korun a na „Výstav-
bu kanalizace a výtlaku OV z Bezměrova  
na ČOV Postoupky“ s dotací 14,1 milionů ko-
run. Za posledních pět let nám byly poskyt-
nuty dotace z programu podpory Operačního 
programu životní prostředí EU a ze Státního 
fondu životního prostředí ČR ve výši 212, 
7 milionů korun. Rozdíl finančních prostředků 
u všech výše uvedených staveb byl financován  
z rozpočtu společnosti Vodovody a kanaliza-
ce Kroměříž, a.s. ve výši 101 milionů korun. 
K těmto prostředkům se letos přidá i dotace  
z Ministerstva zemědělství ČR ve výši 25 mi-
lionů korun s termínem dokončení v listopadu 
2017.

Ještě do konce roku 2016 máme připra-
veno podat žádosti o dotace na SFŽP ČR  
na výstavbu „Kanalizace a ČOV Hlinsko pod 
Hostýnem“ v rozpočtové částce 15 059 tis. 
korun a „Kanalizace a ČOV Počenice – Tetě-
tice – centrální sběrač a podchycení výustí“  
v rozpočtové částce 42 412 tis. korun bez 
DPH. V roce 2017 pak na dotaci na „Výstavbu 
ČOV Střílky“ a „ČOV Prusinovice“.
Na Ministerstvo zemědělství ČR se v roce 
2017 chystáme podat žádostí na obnovu při-
vaděče mezi vodojemem Břest a Chropyně 

v celkové délce 4 230 metrů, které by mělo 
nahradit stávající přivaděč z osinkocemento-
vého materiálu včetně výstavby nového nad-
zemního vodojemu o kapacitě 500 m3 pro 
zásobování města Chropyně. Předpokládaná 
cena se může pohybovat kolem 35 milionů 
korun bez DPH.

K možnosti získávat další a další dotace 
přispěl i fakt, že naše společnost, která je 
žadatelem dotací, si prostřednictvím svých 
akcionářů a zastupitelů měst a obcí, zejména 
Kroměříže, Morkovic, obcí Dřínova, Zborovic  
a dalších zachovala svoji vlastnickou struktu-
ru a tím zároveň splnila i náročné podmínky 
pro získání dotací v maximálních částkách. 
Obrovským přínosem k tomu přispěla čerstvě 

uzavřená akcionářská dohoda mezi akcionáři 
městem Kroměříž, Morkovicemi, obcí Dřínov 
a Zborovicemi. Rozhodnutím zastupitelstev 
těchto měst a obcí můžeme do budoucna 
využívat nejen maximální možnosti získávání 
dotací pro naši společnost, pro potřeby našich 
zákazníků, ale znamená to i pro naše zaměst-
nance trvalou stabilitu s velkou budoucnos-
tí. Uzavřením této dohody jsme zůstali ryze 
českou společností s majoritní účastí měst  
a obcí bývalého okresu Kroměříž. To vše při 
zachování společensky přijatelné ceny vod-
ného a stočného pro naše odběratele i akcio-
náře společnosti.

Ing. Ladislav Lejsal, 
ředitel společnosti 

a předseda představenstva

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. , Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž
IČ: 49451871   DIČ: CZ49451871   KB Kroměříž, číslo účtu 2002691/0100
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B vložka 1147

CENY VODY PRO ROK 2017

S účinností od 1. 1. 2017 vstupují pro zákazníky Vodovodů a kanalizací Kroměříž, a. s. v platnost 
tyto ceny za dodávku vody pitné a za odvádění a čištění odpadních vod:

Cena bez DPH Cena vč. DPH 
15%

Voda pitná 31,63 36,37
Voda odpadní 33,51 38,54
Cena celkem 65,14 74,91

Zvýšení ceny vody pitné a vody odpadní oproti roku 2016 je celkem o 1,47 Kč, tj. o 2 % 
včetně DPH. Celková cena za jeden litr spotřebované pitné vody vypuštěné do veřejné kanalizace 
je 0,075 Kč vč. DPH.
Cena vody pitné je stanovena za 1 m3 (1 000 litrů) odebrané pitné vody. 
Cena vody odpadní je stanovena za 1 m3 (1 000 litrů) odpadní vody vypuštěné do veřejné kanalizace.

Cenová politika společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. je i přes tlak na nárůst cen vody 
pitné a vody odpadní dlouhodobě utvářena tak, aby udržovala výši ceny vody pitné a odpadní
pod průměrem cen v České republice a zároveň byla schopna zajistit zákazníkům vysokou 
kvalitu služeb v požadovaném rozsahu. 

Ing. Ladislav Lejsal
předseda představenstva
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Stavby související s výstavbou 
okružní křižovatky v Holešově 

Na počátku byla myšlenka a požadavek 
vyřešení problematické křižovatky ulic 
Palackého a 6. května v Holešově. Z my-
šlenky se stal záměr vybudování okruž-
ní křižovatky a ten s sebou nesl potřebu 
demolice přilehlého rodinného domu  
a přeložek inženýrských sítí včetně naše-
ho vodovodu i kanalizace.

Projektové přípravy přeložek inženýrských 
sítí byly koordinovány i s dalšími investory, 
kterými bylo Ředitelství silnic Zlínského kraje 
a Město Holešov. Projekční přípravy započaly 
již v roce 2014 a v rámci projektu okružní kři-
žovatky bylo dohodnuto, že bude realizována i 
navazující stavba v ulici 6. května. Těsně před 
zahájením realizace stavby došlo ke změně 
rozhodnutí a ulice 6. května v úseku od ulice 
Palackého až po Sokolskou vypadla z plánu 
výstavby. Tím nám vznikl velký problém, pro-
tože projekt počítal s rekonstrukcí v celém 
rozsahu ulice 6. května a po částech nebyl 
projekt realizovatelný. Proto bylo přistoupeno 
ke změně projektu stavby a řešení změn pří-
mo při výstavbě, což s sebou přineslo mnoho 
komplikací. 
V rámci okružní křižovatky naše společnost 
provedla přeložení vodovodního přivaděče 
DN300, přeložky vodovodních řadů DN180 
a přeložky kanalizací. Celková hodnota této 
související stavby byla 2 miliony Kč.
Stavba přeložky vodovodního přivaděče byla 
realizována již v předstihu v roce 2015, a to 
firmou HARKO s.r.o. Stavba proběhla hladce 
bez větších problémů až na nutné odstávky 
dodávek pitné vody. Na tento přivaděč je to-
tiž napojená mimo jiné i firma SFINX Holešov,  

a proto odstávky musely být velmi dobře 
naplánované a koordinované. Ve spolupráci 
stavby, střediska TP a provozu pitné vody se 
nakonec podařilo dílo ve stanoveném termínu 
dokončit.
V  červenci letošního roku byly zahájeny prá-
ce na zbylých přeložkách. Stavbu prováděla 
firma SMO a.s. Součástí stavby byly přeložky 
vodovodu a kanalizace. Jednotlivé objekty 
přeložek termínově navazovaly na stavební 
práce ostatních síťařů a stavbu vlastní okruž-
ní křižovatky.
Stavba, díky částečné uzávěře silnice, byla 
neustále veřejností sledována a každé po-
sunutí termínu bylo nepřípustné. Nakonec se 
vše i přes částečné provozní problémy zdárně 
zvládlo a v současné době je již stavba do-
končena a plně funkční.

 Ing. Ondřej Mlčoch – vedoucí střediska TP

Souběh staveb

Výkopy kanalizace na ulici Palackého

Výkopy vodovodu na ulici 6. května
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Malí vodníčci
Dovolte mi, abych se představila, jmenuji 
se Barborka Fuksová a narodila jsem se 
1. 9.2016 mamince Miroslavě a tatínko-
vi Adamovi Fuksovým. Maminku všichni 
znáte, od pracovních povinností ve VaKu 
si na nějaký čas odskočila, aby se o mě 
starala a byla mi tou nejlepší maminkou. 

Mezi mé nejoblíbenější činnosti patří spaní, 
koupání, procházky venku a papání. Všechny 
návštěvy o mě říkají, že jsem hodné miminko, 
ale jen za nimi zaklapnou dveře, provětrám 
své hlasivky. V noci, ale mamku s taťkou ne-
chám vyspat.

Mějte se krásně a těším se, 
až Vás všechny poznám.

Vaše Barborka

Čovka se loučí s rokem 
a s kolegou elektrikářem
Větříček pofukuje a mráz je cítit všu-
de, i já jej vnímám velice. Jen přítok mě 
pořád ohřívá teplou vodou, co lidé ohřejí  
a vyprodukuji. Za to jim děkuji, jinak bych 
zmrzla na kost a umřela. Jsem s vámi 
spojena poutem vzájemné spolupráce, 
pokud chcete, abych Vám sloužila, musíte 
se o mě starat. 

Tady v Bystřici pod Hostýnem je mi dobře, jen 
mlékárna trochu zlobí a maže mě svými tuky, 
abych lépe jela. Přitom mě ale dusí a já pláču 
tukovou pěnu, kterou musíte likvidovat. 

Přesto pomoc, kterou dostávám od Vás, ráda 
přijímám a děkuji za opravu dosazováku, 
usazováku, dešťové zdrže a dalších drobných 
oprav, které pořád provádíte a tím mi pomá-
háte s čištěním všeho co ke mě přiteče. Dě-
kuji za další nátěry, lépe teď vypadám a mám 
radost jak zářím.

Všimla jsem si nového zaměstnance, který 
zde nastoupil, aby vystřídal elektrikáře Ludví-
ka Bičana, který se dvacet let o mě staral.  
P. Bičan nastoupil hned na začátku, kdy mě 

postavili, a pomáhal mi v mém rozjezdu. Dob-
ře zná můj mozek a všechny mé spoje a věřím, 
že svému nástupci řekne vše, co já potřebuji 
ke svému životu. Teď odchází do starobního 
důchodu a já i celý kolektiv se s ním loučím  

a přeji mu dlouhý život plný radosti a odpo-
činku. Věřím, že na mě nezapomene a někdy 
se zastaví mě pozdravit.

Zdraví Vás všechny Vaše ČOVKA 
z Bystřice pod Hostýnem

S mamkou a taťkou Pššššt...spinkám...

Bičan Ludvík
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Změna na pozici 
„vedoucí úpravy a jímání vod“
Po více jak 25 letech, na vlastní žádost, 
odešel z naší společnosti pan Libor Liška, 
kterému tímto děkujeme za jeho odvede-
nou práci pro akciovou společnost.

Pan Libor Liška nastoupil do společnosti  
v roce 1991, na pozici technický pracovník 
projekce, kde pracoval po dobu dvou let. 
Dále pak vykonával funkci technika BOZP  
a PO pro celou akciovou společnost. Díky jeho 
schopnostem a vytrvalosti, později vykonával 
mistra jímání vod a kanalizací na středisku  
v Holešově, kde pracoval celých deset let. 

Jeho poslední pracovní zařazení ve firmě, 
byla funkce vedoucího úpravy a jímání vod 
v Kroměříži. Významně se podílel na rekon-

strukci Úpravny vody v Kroměříži a jiných 
činnostech souvisejících s dodávkou surové 
a výrobou pitné vody.

Pan Libor Liška byl velkým přínosem pro naši 
akciovou společnost a to jak jeho pracovními 
schopnostmi, odborností, zkušenostmi s ve-
dením zaměstnanců, tak i odpovědností. Byl 
přínosem pro náš kolektiv zaměstnanců. 

Tímto panu Liborovi Liškovi děkujeme  
za odvedenou práci v naší společnosti a pře-
jeme mu spoustu dalších úspěchů jak v jeho  
novém zaměstnání, tak i v osobním životě.

Eduard Sedlář 
vedoucí provozu pitná voda

Zprávy z dopravy
Rok nám zas utekl jako voda a máme tu 
vánoce. Dovolte, abych Vám připomenul 
nejdůležitější události na středisku dopra-
va, které byly přínosem pro mnohé z Vás.

Kromě běžných oprav a servisních prohlídek 
jsme provedli střední opravu u 2 ks vozidel 
A-D90 spočívající v opravě rámu a jeho an-
tikorozním nátěru, opravě uložení náprav  
a řízení.  Jedná se o vozidlo z provozu pitná 
voda, které obsluhuje p. Poledňák a vozidlo 
kanalizací s p. Strapinou za volantem.
Co se týče nákupu nových vozidel, tak jsme 
letošním rokem udělali obrovský skok v mo-
dernizaci vozového parku. První byl nákup  
2 ks vozidel Škoda Fabia kombi pro mistra 
kanalizací Kroměříž p. Antonína Mlčocha  
a vedoucího TP Ing. Ondřeje Mlčocha. Obě 
jsou ve standartní modré metalické barvě, 
doplňujíce flotilu starších vozidel této znač-
ky. Jako sourozenec k nim přibyl o třídu vyšší 
Rapid ve stejné barvě, pro finanční manažer-
ku Ing. Ivanu Štouračovou.
Na ČOV Kroměříž bylo zakoupeno nové vozi-
dlo VW Caddy bílé barvy a to už se s vozidly 
značky VW roztrhl pytel. Následovalo dodání 
4 ks vozidel typu Transportér. Dvě vozidla  
v provedení dvojité kabiny s valníkem jsou 
provozována v Holešově, jedno na pitné  
a druhé na odpadní vodě. Další vozidlo z této 
produkce brázdí cesty na střílecku pod křídly 
pitné vody. Jedná se o zvýšené a prodlou-
žené provedení a je vybaveno jako pojízdná 

dílna. Neméně důležité je i poslední vozidlo  
z této dodávky, které je určeno opět pro pro-
voz pitná voda a jezdí v Kroměříži. Tentokrát 
se jedná o menší dílnu v třímístném prove-
dení.
Samostatnou dodávkou z produkce značky 
VW je vozidlo typu Crafter s vestavbou od 
firmy IBOS sloužící jako malé tlakové vozi-
dlo určené jak jinak než pro odpadní vodu 
na čištění malých kanalizačních zařízeních  
a domovních přípojek.
Na posledním místě v nákupu figuruje  
technický skvost a vlajková loď Škodovky  
a to nový Superb předsedy představenstva  
a ředitele společnosti pana Ing. Lejsala. 
Největším a nejdražším vozidlem tohoto 
roku je nová TATRA v provedení cisterny na 
přepravu kapalin, kterou dodala firma IBOS. 
Vozidlo bude jezdit převážně pro provoz od-
padní voda a obsluhovat jej bude p. Rostislav 
Juříček. 
U pana Rostislava Juříčka bych si dovolil na 
chvíli zastavit. Není tajemstvím, že v tomto 
předvánočním čase se Rosťa dožívá význam-
ného životního jubilea - a to 60 roků. Při této 
příležitosti si dovolím položit našemu jubilan-
tovi za Vás čtenáře několik všetečných otá-
zek:

Rosťo pracujeme spolu téměř 25 roků, ale ty 
jsi ve vodárně mnohem déle. Vzpomeneš si 
na svůj nástup? 
Bylo to na podzim v roce 1978 po ukončení 

základní vojenské služby. Nastoupil jsem jako 
řidič z povolání.
Nabízí se otázka – s jakými vozidly jsi jezdil?
První byla Praga V3S v provedení CAS, násle-
doval Robur, který byl valník. Mimochodem 
toto vozidlo jezdilo na benzín se spotřebou 25l 
na 100 kilometrů. Další vozidlo, které jsem ří-
dil, byl také valník a to Š 706. Pak přišla na 
řadu dodávka Škoda 1203. Následovala Tatra 
148 CAS, kterou v roce 1989 vystřídala Tatra 
815 opět v provedení cisterny.

Pokud dobře počítám, jezdíš s tímto vozidlem 
27 let. Můžeš nám o něm něco málo říct?
Jak jsem se již zmínil, vozidlo přišlo jako nové 
v roce 1989. Na svoji dobu bylo velmi moder-
ní a dobře vybavené. Pečlivě jsem se o něj 
staral a pravidelně prováděl údržbu. K tomu, 
že vozidlo vydrželo takovou dobu, přispělo 
i několik středních oprav, včetně generální 
opravy, kdy dostalo novou cisternu a novou 
modernější vývěvu. Čas ale nezastavíš. Přes-
to, že jsem byl jen jednou dotažen na tyči  
z důvodu porouchané spojky - takže o spo-
lehlivosti vozidla se nedá pochybovat, se již 
těším, až usednu do nového vozidla.

Musím vyzdvihnout tvé kvality a čtenáře upo-
zornit, že po celou dobu jezdíš bez dopravní 
nehody. Jaký na tebe udělal nový vůz první 
dojem?
Jak jsem již řekl, čas nezastavíš. To co jsem 
vychvaloval na nové Tatře v roce 1989, dnes 

Liška Libor
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už dávno neplatí. Nová Tatra splňuje náročné 
požadavky vozidel pro provoz na veřejných 
komunikacích. Moderní odpružená kabina 
s anatomicky stavitelným sedadlem řidi-
če, klimatizace vyhřívaná venkovní zrcátka  
a spousta jiných doplňků umožňuje řidiči 
pohodlné ovládání vozidla, které je vybave-
no elektronickými systémy, jako je například 
ABS a podobně. Co se týče nástavby, tak zde 
se konstrukčně zas až tak moc nezměnilo. 
Princip funkce zůstává stejný, ale jsou použi-
ty nové kvalitnější materiály. Co se týče vývě-
vy, překvapilo mě, že je od stejného výrobce, 
ale modernější a hlavně výkonnější. Můj čas 
se ve vodárně krátí a zasloužený důchod kle-
pe na dveře, ale nové vozidlo si užiju a své-
mu nástupci jej předám v pořádku a pečlivě 
zajeté.

Rostíku, všichni co Tě známe, jsme si všimli, 
že jsi přestal kouřit. Co tě k tomu vedlo a máš 
nějakou radu pro ostatní, jak s tímto zlozvy-
kem skoncovat?
Nejlepší rada je si vůbec nezapálit. Jinak mne 
k tomu vedly finance a hlavně zdraví. Je to 
všechno o hlavě, pokud nebudete chtít, tak 
to nedokážete.

Tak ti tedy držíme palce v tvém rozhodnutí  
a závěrem Tě chci požádat, zda nám neřek-
neš něco o rodině a tvých zájmech.
Od roku 1984 jsem ženatý, mám dvě vdané 
dcery a tři vnučky, takže můžu říci, že celý 
život jsem obklopen ženami. Většinu svého 
času trávím s nimi, a pokud najdu volnou 
chvilku, zajdu na ryby nebo fotbálek.

Děkuji za krátký rozhovor a za všechny spolu-
pracovníky ti do dalších let přeji hodně štěstí, 
zdraví a osobní pohody a s novým vozidlem 
hodně ujetých kilometrů bez nehod.

Vysloužil Miloš 
 vedoucí dopravy a správy budov

Rosťa a jeho nová TATRA Nová TATRA

Rosťa a jeho stará TATRA

Stařenka, ale pořád krasavice

Nová TATRA
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3 zásadní novinky v ekonomické legislativě 
s dopadem na naši společnost
Vážení zaměstnanci, považuji za užitečné 
Vás informovat o nových nejdůležitějších 
povinnostech, kterým je naše společnost 
vystavena z důvodu aktivní činnosti na-
šich zákonodárců.

První novinka zas tak úplnou novinkou není, 
ale chci se o ní zmínit. Od 1.1.2016 platí pro 
plátce DPH nová povinnost, a to odevzdávat 
společně s přiznáním k DPH také KONTROL-
NÍ HLÁŠENÍ.  V tomto hlášení se musí po-
drobně rozepisovat všechny daňové doklady 
v částkách nad 10 000 Kč. Pro představu 
– jedno kontrolní hlášení (KH) konkrétně za 
naši společnost má zhruba 25 stránek a 700 
řádků. Pro finanční útvar je to poměrně velká 
administrativní zátěž, navíc chodí výzvy z fi-
nančního úřadu k podání vysvětlení o údajích 
uvedených v těchto hlášeních, v důsledku če-
hož se musí generovat tzv. následná KH. Pro-
zatím byla všechna řádná i následná KH díky 
profesionalitě zaměstnanců finančního útva-
ru kontrolním orgánem přijata bez dalších 
připomínek. Proto a za to bych mým kolegy-
ním aspoň touto cestou chtěla poděkovat.  

V poslední době se ve všech médiích skloňu-
je pojem EET – Elektronická Evidence Tržeb. 
Tato povinnost se dotýká i naší společnosti, 
v podstatě se jedná o to, že všechny tržby  
v hotovosti budou sledovány a on-line elek-
tronicky odesílány na Ministerstvo financí. 
EET se zavádí postupně ve 4 fázích. První 
fáze začíná od 1.12.2016 a týká se sledová-
ní tržeb v oblasti ubytovacích a stravovacích 
služeb. U nás jsou to konkrétně tržby z re-
kreačního zařízení Rusava a tržby kantýny. 
Tyto služby společnost provozuje a poskytuje 
svým zaměstnancům, nebo bývalým zaměst-
nancům. Naštěstí služby pro zaměstnance 
jsou ze zákona od povinnosti EET osvoboze-
ny, takže do toho „spadneme“ až v další fázi, 
která bude spuštěna od 1.3.2017 a bude pla-
tit pro tržby z maloobchodu a velkoobchodu. 
To je prozatímní „růžová“ budoucnost.

O čem se moc nepíše a co je novinka s možný-
mi závažnými důsledky pro subjekty, kterých 
se dotkne, je nový zákon o REGISTRU SMLUV. 
Ve stručnosti to znamená, že určité typy smluv 
v hodnotách vyšších než 50 tisíc Kč, uzavře-

né s určitými subjekty, musí být uveřejněny,  
a to zasláním textu smlouvy na speciál-
ní webové stránky Ministerstva vnitra, kde  
si je může kdokoliv vyhledávat a číst. Neboli 
– Velký bratr se chce dívat. Naše společnost 
patří mezi subjekty, které se novým zákonem 
musí řídit. Opět to znamená a bude znamenat 
pro zaměstnance, kteří se smlouvami pra-
cují, nemalé zvýšení administrativní zátěže.  
Ale, slovy klasika: můžeme s tím nesouhlasit, 
můžeme proti tomu protestovat, ale to je asi 
tak všechno, co se proti tomu dá dělat.

Vážení zaměstnanci, přeji Vám všem pěk-
né prožití adventu, klidné a spokojené vá-
noční svátky a do roku 2017 hodně zdraví, 
pohody a pevných nervů. Ať se vám plní 
přání.

 Ing. Ivana Štouračová
finanční manažer

Recertifikační audit iSO
Dne 9.11.2016 proběhl v naší společnosti 
„RECERTIFIKAČNÍ AUDIT ISO“, který byl 
proveden již podle nové evropské normy  
EN ČSN 9001:2016“.

V letošním roce byl audit více hektický, pro-
tože byl pouze jednodenní. Zato se nám vě-
novali dva auditoři ze společnosti TÜV SÜD 
Czech s.r.o., a to Ing. Klofáč Pavel a Ing. Milan 
Kunka.

Certifikační značka TÜV SÜD je synonymem 
kvality a vynikajícím marketingovým nástro-
jem. Naše společnost tento certifikát bě-
hem recertifikačního auditu dle ČSN EN ISO 
9001:2016 úspěšně obhájila.

Tímto děkuji všem kolegům, kteří se na pří-
pravě auditu podíleli a na jejichž střediscích 
tato kontrola proběhla. 

Velké poděkování patří Broňce Mozolové,  
která při auditu na ČOV Kroměříž a ČOV 
Hulín zastupovala vedoucího odpadní voda  
Ing. Tomáše Mozolu.  

Bc. Jana Šustková, MBA
vedoucí systémově analytického útvaru
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ČOV Holešov - separátor obsahu 
tlakových vozů
Kde se zbavit písku ze speciálních kanalizač-
ních vozidel, který se nashromáždí v cisterně 
během čištění kanalizačních sítí či jiných čin-
nostech, bylo již delší dobu ožehavým téma-
tem. Zařízení, kde toto bylo možné, je pouze 
na Dřínově a ČOV Hulín. Dřínov je hlavně 

pro holešovské posádky problematický svou 
vzdáleností, Hulín byl zase přetížen, protože 
zde vysypávali svá auta jak holešovští, tak 
kroměřížští kanalisté a že to bylo nějakého 
písku, navíc pro Holešováky to bylo v případě 
čištění stokové sítě v Bystřici pod Hostýnem 

a okolí poměrně daleko. Proto byla v loňském 
roce naplánována a v letošním zrealizována 
výstavba Separátoru obsahu tlakových vozů 
na ČOV Holešov. 

Ne vše probíhalo bez problémů. První se ře-
šil hned na začátku stavby, kdy byla potřeba 
udělat přeložka kanalizace, která se nachá-
zela v místě naplánované stavby. Na druhou 
stranu se tím vyřešil problém s odtokem od-
padní vody z budovy odvodnění kalu, protože 
přeložka se dotkla i její přípojky, která již byla 
ve velmi špatném stavu a často se ucpáva-
la. Dále vše probíhalo podle plánu, poměrně 
nudně a bez komplikací. Na další jsme ovšem 
narazili při kolaudaci. Na samotném závěru, 
kdy už se zdálo, že vše je vyřešené a užuž 
jsme se chystali otevírat šampaňské, se obje-
vil inspektor z inspektorátu bezpečnosti prá-
ce, který měl jisté výhrady. Už to vypadalo,  
že budeme nuceni přistoupit na poměrně 
komplikovanou úpravu, ale naštěstí se po-
dařilo najít jiné, výrazně jednodušší a levněj-
ší řešení, který problém vyřešil, stavba byla 
úspěšně zkolaudována a nyní je v plné zátěži. 

Co říci závěrem? Pevně doufám, když už nám 
na ČOV Holešov přibylo zařízení a s tím spo-
jených povinností, že jímka na ČOV Hulín již 
nepřetéká, že holešovské posádky kanalizač-
ních vozidel budou moci vyčistit více metrů 
kanalizačních stok, když už nemusí jezdit 
čistit auta do Hulína a že všichni budou spo-
kojenější.

Martin Břeň
mistr ČOV Holešov

Akreditace v laboratoři
V laboratoři pitných a odpadních vod proběhla 
ve dnech  18.10 - 3.11 2016 akreditační do-
zorová návštěva posuzovatelů Českého insti-
tutu pro akreditaci (ČIA) o.p.s. 

Cílem návštěvy bylo posouzení odborné způ-
sobilosti laboratoře podle normy ČSN EN ISO/
IEC 17025:2005.

Skupina posuzovatelů ve složení: Marie Vy-
mazalová (vedoucí posuzovatel, ČIA Brno), 
RNDr. Šárka Doškářová (odborný posuzovatel, 
Zdravotní ústav Ostrava) a prof. MVDr. Alois 
Čížek, CSc. (odborný posuzovatel, Ústav mi-
krobiologie a imunologie Brno), prověřovala 
systém kvality laboratoře  a neshledala žádné 
nedostatky a nevyslovila žádné připomínky. 

Akreditace laboratoře podle uvedené normy 
byla prodloužena na dalších 5 let vydáním 
osvědčení o akreditaci pod číslem  625/2016 
(ČIA).  Nadcházející rok 2017 bude v histo-
rii akreditace laboratoře první, kdy v daném 
roce neproběhne pravidelná dozorová ná-
vštěva ČIA. Laboratoři byl prodloužen interval 
dozorových návštěv z 12 na 15 měsíců.

Děkuji všem zaměstnancům laboratoře 
pitných a odpadních vod za vzornou pří-
pravu k akreditaci a vedení akciové spo-
lečnosti za vytvořené podmínky k úspěš-
nému obhájení akreditace.

Ing. Marie Chudárková
vedoucí laboratoří

ČOV Holešov-Separátor v plném provozu

ČOV Holešov - Separátor při výstavbě...
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Porucha na výtlačném 
řadu Vdj Břest – Chropyně
Dne 5.8.2016 v 10:30 hod došlo k havárii  vý-
tlačného řadu AC DN 300 VDJ Břest – Chro-
pyně  při opravě plynovodu DN 700 firmou 
Streicher. Bez pitné vody se ocitli obyvatelé 
města Chropyně a obcí Plešovec a Zářičí.  
Ihned po nahlášení poruchy a odstavení vý-
tlačného řadu se začalo s vlastní opravou. 
Mezitím řidiči dopravy začaly rozvážet cis-
terny s pitnou vodou do Chropyně, Plešovce  
a Zářičí. Při ohledání místa poruchy byla zjiš-
těna podélná prasklina na potrubí AC DN 300. 
Celá oprava i s odkalením Chropyně, Plešovce 
a Zářičí trvala 9 hodin.  Vlivem podmáčeného 
podloží došlo opakovaně k dalším poruchám 
na témže potrubí. 30.8.2016 zlom, oprava se 
konala v noci, 4.9.2016 oprava vadné vaga 
spojky, 9.9.2016 zlom,  oprava opravným pa-
sem. Po těchto poruchách se vedení společ-
nosti rozhodlo po dohodě s firmou NET4GAS 
na přeložce potrubí v délce 70m. Přeložku 
prováděla firma VHS Bystřice pod Hostýnem.  
K samotnému propojení nového potrubí se 
stávajícím  došlo dne 2.10.2016 za asistence 

zaměstnanců VaK Kroměříž, a.s. Celá akce tr-
vala 11 hodin.  Nyní by k dalším poruchám na 
výtlačném řadu docházet nemělo.           

František Navrátil
mistr úpravny vody Kroměříž

Pozdrav z lázní
Všechny moc zdravím z lázní Darkov, kde 
jsem na léčebném rehabilitačním pobytu  
v rámci léčení mého kolene po úraze a ope-
raci. Sedím ve sluncem zalitém pokoji, když 
vyjdu ven na balkon, ani se nemusím při-ob-
lékat, jak je venku teplo. Padají tu teplotní 
rekordy. A když jsem dnes byla v bazéně se 
zdejší léčivou vodou a slunce se odráželo 
od hladiny slané jodobromové vody, trochu 
jsem si připadala jako u moře. Však to také 
v podstatě je třetihorní moře. Lázně Darkov 
tvoří staré lázně na druhé straně města a pak 
rehabilitační sanatorium (kde jsem já) v měs-
tě Karviná. Což je dost děsné město tvořené 
převážně paneláky, jen stará část Fryštát se 
postupně spravuje k lepšímu. Právě jsem se 
dozvěděla, že mi bylo schváleno prodloužení 
pobytu o týden, domů se tedy budu vracet až 
po Mikuláši (9.12.). Jak tu říká pan doktor, 
každý den navíc je dobrý. A má asi pravdu. 
Rehabilitace probíhá pomalounku drobnými 
krůčky. Což v mém případě znamená, že po-
stupně více ohýbám koleno s pomocí různých 
procedur a také zlepšuji chůzi. No napřed 
jsem si připadala trochu jako outsider vidíc ty 
čiperné důchodce s novými umělými klouby, 
jak vesele šlapou na rotopedu jakoby nic… 
 A já po komplikované tříštivé zlomenině ko-
lene se stále snažila pouze kývat sem tam na 

malém rotopedku mým stále dost zatuhlým 
kolenem (sedí se přitom na židli a šlape na 
malém strojku u zdi). Záviděla jsem jim, pro-
tože mým cílem do budoucna je zase jezdit na 
kole. A první vlaštovka se dostavila, dnes se 
mi poprvé podařilo otočit a už jsem šlapala! 
Není to sice ještě ten velký normální rotoped, 
ten až později, ale snad už mám našlápnuto 
dobrým směrem! 

Skoro za měsíc jsou už Vánoce a k nim si 
přejeme klid a pohodu a potom také zdraví 
do dalšího roku. Zdraví je velice důležité. Tady 
kolem sebe teď vidím, co všechno strašného 
může lidi potkat. Jsou tu kromě těch důchod-
ců s novýma kloubama i mnohem mladší lidi 
– po mrtvičkách, s roztroušenou sklerózou, 
motorkáři či skejťáci na vozíčkách, atd., kteří 
jsou na tom mnohem hůř než já. A většinou 
to zvládají s úsměvem. Třeba se mnou u stolu 
seděla mladá paní, která hůře mluvila, zadr-
hávala, měla paruku a byla strašně hubená. 
A když nám povídala, co se jí vlastně stalo, 
tak z toho mrazilo. Začalo to bez varování ně-
jak od zubu, zánět se dostal do mozku, paní 
ochrnula, měla operaci lebky, ztratila pamět, 
nepoznávala lidi, jen rodiče a děti postupně. 
No, teď už je asi z nejhoršího venku, vše se 
musela učit od začátku – mluvit, psát atd.

Tady si opravdu člověk daleko víc vše uvě-
domí. I to, že všichni jsme na tom podobně 
– stejně tak i lidé z arabských zemí, kterých 
je tu dost. A nejeví se mi jako nějaká „boha-
tá arabská klientela“, jsou to úplně normální 
běžní lidi, se kterými se normálně potkává-
me ve výtahu a na chodbách a zdravíme se  
a s mnohými se na sebe usmějeme.

Tak – měla jsem za úkol napsat nějaký vese-
lý pozdrav z lázní a nakonec to nedopadlo… 
Ale jelikož jsem Vám mnohým už dva takové 
podrobné reporty z lázní psala, určitě Vám po-
tvrdí, že je tu i sranda!!

A ještě jeden polský postřeh na závěr: 
Při cvičení u mé polské fyzioterapeutky mi 
nepozorovaně vypadly klíče z kapsy na tom 
cvičebním lůžku, pak jsme šly k žebřinám 
a až jsem odcházela, všimla jsem si klíčů 
na prostěradle. A paní terapeutka se na mě 
usmála, že dobře, že jsem si jich všimla, jinak 
bychom „mušeli šukat v pradle“…

Veselé Vánoce a zdraví do příštího roku!
Ing. Jarmila Blahutová 

 vodohospodářka, t.č. na neschopence
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Nové tváře ve Vaku 
V rámci této rubriky Vám představujeme nové 
kolegy, které můžete potkávat ve Vaku a kte-
ří se staly členy týmu Vodovodů a kanalizací 
Kroměříž, a.s.

Horák Libor
Nastoupil dne 1.8.2016 na pozici vodáren-
ský dělník vodovody Kroměříž.

1. Proč jste se hlásil/a do společnosti Vak 
Kroměříž, a.s. a jaký na Vás po nástupu  
a tzv. “rozkoukání“ společnost udělala 
dojem?
Naskytla se mi příležitost přihlásit se k vý-
běrovému řízení ve společnosti VaK Kromě-
říž,a.s. v době, kdy jsem přemýšlel o změně 
a ono to (sice na podruhé) vyšlo. Od srpna 
2016 jsem jejím zaměstnancem. VaK jsem 
si vybral, protože je to jistota v dlouholetém 
trvání a hlavně zázemí je 100%. Mé dojmy po 
dobu zapracování jsou pozitivní. 

2. Kde jste v minulosti profesně působil? 
Jak dlouho jste tam pracoval a na jaké 
pozici. 
Vyučil jsem se zedníkem a tím jsem se celou 
dobu živil. Posledních 13 let jsem pracoval 
jako fasádník u Pozemního stavitelství Zlín. 

Všem děkuji za poskytnutí rozhovoru  
a přeji, aby se jim dařilo ve všech smě-
rech.

Bc. Jana Šustková, MBA
vedoucí SAÚ

Filip Vaculík
Nastoupil dne 2.5.2016 na pozici strojník 
ČOV Holešov.

1. Proč jste se hlásil/a do společnosti Vak 
Kroměříž, a.s. a jaký na Vás po nástupu a 
tzv. “rozkoukání“ společnost udělala do-
jem?
Do společnosti VaK Kroměříž, a.s. jsem se 
hlásil, protože jsem chtěl mít jistotu stabilní-
ho zaměstnání.

2. Kde jste v minulosti profesně působil/a? 
Jak dlouho jste tam pracoval/a a na jaké 
pozici. / Kolegové bez praxe mohou na-
psat, kde studovali.

Pracoval jsem ve firmě EMKAD CZ, s.r.o.  
v Holešově jako elektromontér. Studoval jsem 
v Kroměříži na COPT, kde jsem vystudoval 
obor instalatér a elektrikář.

3. Co je pro Vás v zaměstnání nejdůleži-
tější?
Stabilní firma a dobrý kolektiv.

4. Řekněte nám něco o sobě - rodina, děti, 
zájmy…čemu se věnujete po práci
Věnuji se včelaření. Je to zajímavý a prospěš-
ný obor. Rád jezdím na kole. Jsem svobodný. 
Rád hraji poker s přáteli, poslouchám muziku 
a dívám se na filmy.

5. Jaké máte plány do budoucna? Osobní/
pracovní… 
Šlechtit a chovat včelí matky, koupit si auto  
a udržet si zaměstnání.

6. Máte své životní krédo/motto, kterým 
se řídíte? 
Pilný jako včelička…

3. Co je pro Vás v zaměstnání nejdůleži-
tější? 
V zaměstnání je pro mě nejdůležitější pro 
100% pracovní výkon dobrý kolektiv a dobré 
pracovní podmínky. 

4. Řekněte nám něco o sobě / rodina, děti, 
zájmy…čemu se věnujete po práci, apod. 
Jsem 5 let šťastně ženatý, z předchozího 
manželství mám 20 letého syna Davida. By-
dlíme v rodinném domku, který jsme rekon-
struovali a pořád je co dodělávat. Rád ryba-
řím, ale v poslední době na to není moc času. 

5. Jaké máte plány do budoucna? Osobní/
pracovní… 
Plánů je dost, ale na vše musí mít člověk čas 
a hlavně trpělivost. Vše ukáže čas. 

6. Máte své životní krédo/motto, kterým 
se řídíte? 
Žij každý den naplno, jako kdyby měl být po-
slední…..ne vždy to však vychází…

Horák Libor
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Veronika Řezáčová
Nastoupila dne 15.6.2016 na pozici labo-
rantka OV.

1. Proč jste se hlásil/a do společnosti Vak 
Kroměříž, a.s. a jaký na Vás po nástupu  
a tzv. “rozkoukání“ společnost udělala 
dojem?
Do společnosti Vak Kroměříž, a.s. jsem se 
hlásila na základě nabídky práce – volného 
místa v laboratoři. V tu dobu jsem právě kon-
čila své předchozí zaměstnání a práci v labo-
ratoři jsem opět hledala. Společnost Vak, a.s. 
jsem znala jako stabilní a prosperující firmu.

2. Kde jste v minulosti profesně působil/a? 
Jak dlouho jste tam pracoval/a a na jaké 
pozici. / Kolegové bez praxe mohou na-
psat, kde studovali.
Po maturitě jsem pracovala jako laborantka  
a vzorkařka v Mlékárně. Poté, až do mateřské 
dovolené, jsem působila ve firmě AHOLD a.s.
Po mateřské dovolené jsem nastoupila do 
společnosti Bioveta a.s. jako laborantka viro-

logie a nakonec jako vedoucí - hlavní labo-
rantka. Vzhledem k zavedení směnného pro-
vozu jsem tuto práci musela opustit. A nyní 
jsem zde…

3. Co je pro Vás v zaměstnání nejdůleži-
tější?
Práce pro mě nesmí být tzv. vysávající“, musí 
mě bavit, a když se k tomu sejde kolektiv lidí, 
na které se mohu spolehnout a je mi s nimi 
dobře, není co řešit….

4. Řekněte nám něco o sobě - rodina, děti, 
zájmy…čemu se věnujete po práci
Jsem vdaná, mám dva syny, které baví fot-
bal, takže spoustu volného času trávíme na 
tréninku nebo na zápasech. Jinak mám ráda 
přírodu, doma chováme želvu a agamu.

5. Jaké máte plány do budoucna? Osobní/
pracovní… 
Plány do budoucna? Snažím se nic nepláno-
vat a řešit věci až je třeba….protože člověk 
míní, pánbůh mění…

Ze života kolegů GiS - GiS FÓRUM
Dne 22. září jsme navštívili v Brně v hote-
lu Avanti GIS fórum, abychom se podělili 
o zkušenosti s GIS řešením, které jsme 
vytvořili pro naši společnost Vodovody  
a kanalizace Kroměříž, a.s.

Letošní ročník konference byl zaměřen na ob-
last digitálního prototypování ve strojírenství, 
BIM ve stavebnictví a GIS. Konferenci pořá-
daly firmy CAD Studio a Autodesk. Dvoudenní 
akce nabídla přednášky, workshopy a školení 
nad aktuálními tématy, cílenými na efektiv-
ní využívání moderních softwarových řešení  
v praxi. Diskuse byly zaměřeny na téma, kde 
všude mohou moderní CAD a GIS technologie 
přispět k opětovnému rozvoji českých odvět-
ví. Prostor dostaly i hardwarové a softwarové 
novinky s ukázkami řešení konkrétních úkolů 
při práci s CAD/CAM/CAE, s PDM/PLM, BIM 
a GIS systémy, při kterých se nám věnovali 
odborníci z řad partnerů konference.

Účast na akcích tohoto typu je pro nás mo-
tivací a hnací silou pro další zlepšování čin-
nosti na našem středisku geografických  
informačních systémů.

Bohdana Hýžová
  vedoucí střediska GIS

Řezáčová Veronika
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Co nového na Rusavě?
Zdravím všechny příznivce našeho rekre-
ačního zařízení na Rusavě.

Skalní návštěvníci jistě ví, co se na chatách 
děje, mění, zkrátka „Co je nového“. Jsem 
ráda za všechny jejich návrhy, připomínky, 
upozornění a nápady, které se ke mně do-
stávají nejen při osobním setkání s nimi, ale 
i formou dokladů, které každý návštěvník po 
uplynutí pobytu vyplňuje. Nedostatky, jako 
např. nefunkční světlo, chybějící kuchyňské 
nádobí, nefunkční spotřebič, se snažím ope-
rativně odstranit. Své o tom může vyprávět 
také kolega Martin Štěpánek, který v letoš-
ním roce navštívil chaty již několikrát…
Ovšem ne z důvodu pobytu a oddechu, ale  
z důvodu naprogramování TV stanic, které 
někteří z ubytovaných neustále „přelaďu-
jí“…. O porušování chatového řádu někte-
rých ubytovaných nemluvě. 

Ale nyní k tomu, co je nového. V letošním 
roce, v měsíci listopadu, došlo k opravě 
chodníků kolem obou chat, které byly již ve 
špatném stavu, a s nadcházející zimou byl 
zákrok z důvodu bezpečnosti neodkladný. 
Opravu provedla společnost Pavel Šlancar 
z Kroměříže, na základě výběrového řízení. 
Celou akci měl „ve svých rukou a pod dohle-
dem“ útvar technicko provozní, a to jmenovi-
tě Ing. Mlčoch Ondřej a Vaculík Pavel, kterým 
tímto děkuji za skvělou spolupráci a zajištění 
realizace opravy. Součástí oprav je i výměna 
sklepních dveří na chatě č.208, které již také 
neplnily svoji 100 % funkci.

V rámci tohoto článku chci také poděkovat 
za spolupráci manželům Korubovým, kteří se  
o chaty starají po všech stránkách a také 
všem Vám, kteří na Rusavu jezdíte pravidelně 
nebo si jen tak odskočíte na pár dní.
Přeji vám VŽDY příjemný pobyt a doufám,  
že konečně bílou zimu na Rusavě.

Bc. Jana Šustková, MBA
vedoucí SAÚ

Probíhající práce

Chodník ke sklepu - hotový

Chodník ke sklepu -probíhající práce
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inzerce
Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. nabízí k prodeji: 

Nákladní dodávkový automobil VW Transportér 1,9 

registrační značka: KMA 12 - 82 
rok výroby: 1996 
stav tachometru: 233.032 km 
druh motoru: vznětový 
objem: 1896 ccm 
výkon: 50 kW/3700 min-1 

norma: EURO 2 
palivo: NM 
barva: X8 zelená  
počet míst: 5/6 
STK do: 9.6.2018 
výbava: autorádio, povinná výbava, zimní 
pneu, tažné zařízení, zamykání zpátečky 

cena vozidla: 46.000 Kč bez DPH 
55.660 Kč s DPH 

Cena vozidla je stanovena na základě
 znaleckého posudku. 

Bližší informace a možnost prohlídky
po dohodě na tel: 607 993 209
p. Vysloužil Miloš



Vodník 
VOdA VE VŠECH PÁdECH
Krátká zamyšlení na téma voda
3. Pád: K VODĚ

Léto, úmorné horko…ve vyhřáté kanceláři 
už uvařený mozek ani není schopen myslet. 
Snad jen na jediné: k vodě! Ano, v parných 
dnech nejraději mizíme k vodě. Celou cestu 
si jen přestavujeme, jak to zasyčí, až do osvě-
žující vody skočíme! Hned je líp a parné dny 
se snáší snesitelněji. Ale to jde jen o osvěžení. 
Mnozí lidé na světě musí putovat i dost da-
leko k vodě, aby ji měli na základní potřeby. 
A co teprve zvířata, většinou se zdržují přiro-
zeně tam, kde to k vodě mají blízko. Ale jsou 
země, kde celá obrovská stáda putují daleko 
k vodě, protože řeky a potoky vysychají v prů-
běhu roku a jim nezbývá, než se dát na cestu. 
A v cíli musí často bojovat o tu životadárnou 
tekutinu. To nás lidi v našich končinách za-
tím naštěstí nečeká, vody je relativně dost 
dosud. Když se vydáme k vodě, je to obvykle 
za rekreací. Zoufalý úprk k vodě ne z důvodů 
rekreace, ale kruté žízně, jsem zažila snad jen 
jednou:

Vzpomínám si na svůj nejhorší zážitek v této 
souvislosti ještě ze školních let z výletu na 
Slovensko. Mimo jiné naše cesty vedly i na jih 
Slovenska na hranice s Maďarskem na tzv. 
Silickou planinu. Je to krásné rozlehlé území, 
které se vyznačuje tím, že tam ročně zabloudí 
stovky turistů. A k těm jsme se přidali i my…
Po překonání výrazného převýšení, kterým 
jsme se dostali nahoru na planinu, ve velikém 
horku jsme okamžitě vypili všechny zásoby 
nápojů, co jsme měli s sebou. A vydali se na 
túru po planině. Krajina je tam krásná, typická 
vápencová oblast porostlá jen občas nízkými 
pichlavými keříky s bobulkami trnek, které 
po rozkousnutím zkřiví pusu tak, že už pak 
opravdu o další nemáte zájem. Po nějakém 
čase úmorného pochodu ve vysokých tep-
lotách bez možnosti se kamkoli ukrýt před 
pálícím sluncem, jsme se skupinky v téměř 
neznačeném, stále stejném terénu se spous-

tou cestiček, brzy ztratily navzájem. Naše 
skupinka po dlouhém ploužení se vyprahlou 
krajinou uviděla v dáli nějaké dřevěné stavby, 
ovce a hlavně nádrž S VODOU! Jak smyslů 
zbavení jsme utíkali k vodě se napít, takovou 
žízeň jsme ještě nikdo nezažili. Přesto, že na 
nás pak nějaký maďarský bača něco volal  
a posunky naznačoval, že asi ta voda není 
moc k pití, jsme nedbali a pili. Byl to opravdu 
ten pocit záchrany života, přestože byla hnus-
ná, teplá, ale VODA. Naštěstí se nám potom 
nic hrozného nestalo a přežili jsme. S pomocí 
místních (už Maďarů) jsme našli cestu zpět. 
Ale ta neskutečná žízeň tam se mi hluboko 
vryla do paměti! Od té doby vím, že utíkat  
k vodě se dá nejen s touhou se okoupat…

Ing. Jarmila Blahutová
vodohospodářka

Vážení akcionáři, obchodní partneři,
 zaměstnanci, zákazníci. 

Děkujeme Vám za projevenou důvěrua
 a spolupráci v uplynulém roce. 

Do nového roku 2017 Vám přejeme pevné zdraví,
 mnoho štěstí a osobních i pracovních úspěchů.

Za vedení společnosti

Ing. Ladislav Lejsal
Předseda představenstva

PF 2017


