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Zpravodaj společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. vychází v Kroměříži 4x ročně.
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 Vážené kolegyně a 
kolegové, milí přátelé,
rád bych Vás všech-
ny pozdravil a popřál 
mnoho sil a hlavně 
zdraví v roce 2014. Za-
čátek roku je vždy ob-
dobím nadějí a oče-
kávání. Snad každý z 
nás přemýšlí o tom, 
jaký ten rok bude a co 
nám přinese v rovině 
osobní a pracovní. 
Často si také dáváme 
různá předsevzetí. 
Například, že zhub-
neme, budeme více 
sportovat a zdravě jíst 

a méně se rozčilovat s dětmi. Jedno předsevzetí jsem si dal i já a to, že 
se budu snažit více se na své okolí usmívat a tak aspoň trochu přispívat 
k pozitivní atmosféře doma i v práci.
 Když se totiž podíváme do tisku či na televizi, doslova se na nás 
hrne černá kronika a politické skandály. Vezmu-li to popořadě, tak nás 
na samém začátku roku nadzvedl ze židlí prezident svou amnestii, kte-
rá až na pár výjimek a kriminálníků, naštvala celou občanskou společ-
nost. Pak jsme si poprvé v novodobé historii přímou volbou zvolili pre-
zidenta a zase to mělo hororový průběh – jen si představte, že bychom 
měli na Pražském hradě potetovaného intelektuála. Bohatě stačil 
evergreen české politiky – Benešovy dekrety a strach z Němců, který 
se vždy objeví, když politikům dojdou argumenty. Následně vstoupila 
na scénu žena  a  potvrdila platnost rčení „za vším hledej ženu“ a tak 
nám následkem její ctižádosti padla pravicová vláda. Pak vstoupil do 
hry prezident a jmenoval všem navzdory kabinet odborníků – svých 
přátel. A opět se začaly dít věci dosud nevídané – padala hlava za 
hlavou ve státních i polostátních organizacích, občas ve stylu padni 
komu padni. Následně jsme se doklopýtali k volbám do parlamentu, 
které odsoudili pravici do role statisty. Levice však vyhrála – nevyhrála 
a hned po sečtení hlasů se nám vítězové porvali o moc mezi sebou, 
čímž dokázali národu v přímém přenosu, o co jim jde. 
 Myslím si, že na jeden rok – navíc s nešťastnou „13“ - je to víc než 
dost. Proto vstupme do Nového roku 2O14 s okřídleným heslem „S 
úsměvem jde všechno líp“. Přestaňme se trápit politikou a nenechme 
si kazit náladu informacemi z médií. Cíle máme velké. Zkusme spo-
lečně s nadhledem a jak nejlépe umíme, budovat naši vodárenskou 
společnost tak, aby nám naše práce přinášela radost a akcionáři byli 
spokojeni. 

Vždyť máme být všichni na co pyšní. Dobré výsledky naší práce ho-
voří za nás.

Ing. Petr Vedra
Výrobně technický náměstek

ÚVODNÍ SLOVO
Říjen 2013
Mozola Tomáš Ing.   40 let
Chytil Jaroslav   50 let
Hrudík Libor   50 let

Listopad 2013
Břeň Vladimír   60 let
Klimeš Jindřich   60 let

Prosinec 2013
Lejsal Ladislav Ing.   55 let
Drahotušský Vlastimil  60 let
Navrátil Vladimír   60 let

Leden 2014
Gerla Petr   40 let
Strašák Milan   40 let
Kříž Radek   40 let
Surala Pavel   45 let
Lužíková Jana   50 let
Dus Květoslav   50 let
Bičan Ludvík   60 let
Frydrych Ivo   60 let

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ 
říjen 2013 - leden 2014

20 let v organizaci Novotný Milan (1.1.2014)
   
25 let v organizaci Dus Květoslav (6.10.2013)
   Hložek Ondřej (1.11.2013)
   Plaček Emil (1.1.2014)

30 let v organizaci Krčová Danuše (1.1.2014)

35 let v organizaci Juříček Rostislav (1.10.2013)

PRACOVNÍ VÝROČÍ 
říjen 2013 - leden 2014

Surý Karel  prosinec 2013

Všem přejeme hlavně zdraví, osobní spokoje-
nost a ať se jim všechno daří.

Marie Muselová
Mzdová účetní a personalista

ODCHOD NA „SENIORSKOU DOVOLENOU“
říjen 2013 - leden 2014
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HOSPODÁŘSKÝ ROK VE VODOVODECH A KANALIZACÍCH

 Společnost Vodovody a kanalizace Kro-
měříž, a.s., uzavřela hospodářský rok 2013 
se ziskem 15,441 milionů korun a výkonech 
dosahující 287 milionů korun. To vše při za-
chování společensky přijatelné ceny vodné-
ho a stočného v částce 67,42 Kč/m3 včetně, 
DPH a za  okolností, kdy pokračovala finanč-
ní a hospodářské krize, dále klesala spotřeba 
vody pitné tak i vody odpadní. Stanovená 
cena vodného a stočného je prokazatelně 
jedna z nejnižších cen v republice ve srov-
natelných vodárenských společnostech. 
Nadále dosahujeme velmi zdravé úrovně 
likvidity, což nám ponechává dostatečný 
prostor pro další růst společnosti. Provozní 
náklady držíme pod kontrolou, a to i přesto, 
že investujeme do řady významných projek-
tů, spojených nejen s dotacemi z Evropské 
unie.
 Byl to i rok, kdy jsme získali již čtvrtou 
evropskou dotaci z Operačního programu 
životního prostředí ČR, pro realizaci veřejné 
zakázky „Výstavba kanalizace a výtlaku od-
padní vody z Bezměrova na ČOV Postoup-
ky“. Dotace byla přiznána v roce 2013 a 
vlastní realizace stavby proběhne do konce 
roku 2014. Nejvýznamnější akcí roku 2013 
bylo dokončení „Rekonstrukce a rozšíření 
úpravny vody v aglomeraci Kroměříž“. Jedná 
se o jedinou úpravnu vody, která zásobuje 
pitnou vodou celý okres Kroměříž a obec 
Nezamyslice, tedy cca 100 000 obyvatel. 
Nově zrekonstruovaná úpravna vody byla 
uvedena do ročního zkušebního provozu v 
listopadu 2013.
 V uplynulém roce akciová společnost 
splnila valnou hromadou a představen-
stvem společnosti stanovené podnikatel-
ské cíle, a to nejen v hlavních ukazatelích 
jako je zisk, ale i v kvalitě dodávané pitné 
vody, v množství odkanalizování a čištění 
odpadních vod a hlavně v kvalitě ve vztahu 
k akcionářům a zákazníkům společnosti. Po-
kračovali jsme v nepřetržité a náročné práci, 
naplňující naše základní poslání – výroba a 
dodávka pitné vody odběratelům a odvá-
dění a čištění odpadních vod. I v tomto roce 
jsme se zaměřili na zefektivnění řídící prá-
ce, zvýšení produktivity práce, snížení pro-
vozních nákladů a dosažení co nejlepšího 
hospodářského výsledku, aniž by došlo ke 
snížení úrovně poskytovaných služeb akcio-
nářům a zákazníkům společnosti. 
Dobrá spolupráce a vzájemná podpora s 
městy a obcemi (akcionáři společnosti), pa-
tří k dlouhodobým prioritám našeho podni-
kání, a to nejen v těch případech, kde vlast-
níme vodohospodářskou infrastrukturu, ale 
i tam, kde ji na základě smluv o provozování 
provozujeme. Z těchto důvodů jsme i v roce 
2013 věnovali největší úsilí (vedle zajišťova-
ní celé řady dalších investic), přípravě pro-
jektů pro výstavbu čistíren odpadních vod v 

aglomeracích pod 2 000 obyvatel. Jedná se 
o vybudování čistírny odpadních vod, včet-
ně přivaděče v obci Střílky, Počenice - Tetěti-
ce, Hlinsko pod Hostýnem a v Prusinovicích. 
Jejich realizace je závislá na vyhlášení dotač-
ního titulu SFŽP ČR.  
 Představenstvo společnosti věnuje trva-
lou péči údržbě, opravám a rekonstrukcím 
majetku společnosti. Na dodavatelské opra-
vy bylo vynaloženo celkem 43 256 tis. Kč, 
což představuje ve srovnání s předchozím 
rokem nárůst o 8 904 tis. Kč. Na nové investi-
ce, které mají pro společnost velký význam, 
jsme v uplynulém roce vynaložili částku 113 
041 tis. Kč, což představuje ve srovnání s 
předchozím rokem nárůst o 9 896 tis. Kč. Na 
splátkách investičních úvěrů bankám jsme 
uhradili částku 16 411 tis. Kč. Rozhodující 
část investic směřovala do obnovy vodo-
hospodářského majetku společnosti. Z těch 
významných je představovalo zejména do-
končení „Rekonstrukce a rozšíření úpravny 
vody v aglomeraci Kroměříž“, „Odkoupení 
kanalizace v lokalitě rodinných domků Kos-
telany – Zámočidla, včetně vodovodního 
řadu a čistírny odpadních vod“, „Kamerový 
bezpečnostní systém vodárenských objek-
tů“, „Přístavba komory vodojemu Prusinovi-
ce“ a „Rekonstrukce kanalizační čerpací sta-
nice Kotojedy“.

Oblast zásobování  pitnou vodou :
Na  úseku  výroby  a dodávky  pitné  vody 
bylo přímým odběratelům dodáno celkem 
4 309 tis. m3, z toho v kategorii  obyvatel-
stvo  2 662 tis.m3  a ostatním odběratelům 
1 646 tis. m3. Na celkovém objemu prodané 
vody se podílí obyvatelstvo 61,79% a ostat-
ní odběratelé 38,21 %. V porovnání s rokem 
2012 došlo k celkovému poklesu fakturace 
vodného o 3,56 %. Našim hlavním cílem v 
této oblasti je neustálé zlepšování kvality 
dodávané vody a hledání nových odběrate-
lů. K tomu byla zaměřena činnost jednotli-
vých středisek. Spočívá v kontrole napojení 
jednotlivých nemovitostí, čištění vodovod-
ních sítí, akumulací vodojemů, odkalování 
problémových úseků sítí, a v rekonstrukci 
technologických zařízení. 
 V celém okrese Kroměříž bylo zásobo-
vání pitnou vodou plynulé, bez vážnějších 
poruch, jak na vodovodní síti, tak i na pří-
pojkách. Po dobu odstranění poruch na roz-
vodné síti, docházelo k omezování dodávek 
vody spotřebitelům jen místně a krátkodo-
bě. Odstávky byly podle potřeby dokonale 
řešeny náhradním nouzovým zásobováním. 
Zpracované bilance hovoří o dostatečných 
zdrojích kvalitní podzemní pitné vody. Kva-
lita dodávané vody je jednou z hlavních pri-
orit a je soustavně sledována akreditovanou 
laboratoří a.s. Četnost a rozsah prováděných 
rozborů plně odpovídá příslušným státním 

normám a požadavkům Krajské hygienické 
stanice Zlínského kraje. Po dokončení „Re-
konstrukce a rozšíření úpravny vody v aglo-
meraci Kroměříž„ je kvalita dodávané pitné 
vody našim odběratelům vyšší a stabilnější.  

Oblast vody odkanalizované :
 Celkové množství fakturovaných od-
padních vod v roce 2013 činilo 5 065 tis. m3, 
z toho v kategorii obyvatelstvo 2 279 tis. m3 
a v kategorii ostatní odběratelé 2 786 tis. 
m3. Na celkovém objemu odpadních vod se 
podílí obyvatelstvo 44,99 % a ostatní odbě-
ratelé 55,01 %. V porovnání skutečnosti roku 
2013 s rokem 2012 můžeme konstatovat, že 
došlo k celkovému poklesu fakturace stoč-
ného o 0,68 %. Zvláštní péče byla věnována 
odběratelům, kteří využívají své studny a vy-
pouští znečištěnou vodu do naší kanalizace. 
V tomto úkolu budeme pokračovat i v násle-
dujícím roce. Z těchto důvodů byl zakoupen 
kamerový vůz.
 Jsme klasickým přirozeným monopo-
lem, který musí nést odpovědnost za to, že 
všechny systémy zásobování, odvádění a 
čistění vod musí fungovat i v mimořádných 
situacích. Je to velký závazek, z něhož vyplý-
vá potřeba vysoce profesionálního přístupu 
členů představenstva, dozorčí rady, ale pře-
devším i managementu společnosti. Spo-
lečnost se může více než kdykoli předtím 
spolehnout na profesionalitu a odbornost 
všech svých zaměstnanců. To je její důleži-
tou silnou stránkou, kterou hodláme nadále 
rozvíjet.  Podnikáme celou řadu kroků, aby-
chom si dokázali udržet stávající vzdělané 
zaměstnance, spolupracujeme s učňovským 
školstvím v Kroměříži, umožňujeme učňům 
odbornou praxi v naší společnosti, podpo-
rujeme projekt Evropské unie a ve spolu-
práci s Úřadem práce realizujeme odbornou 
praxi pro mladé do 30 let ve Zlínském kraji. 
Spolupracujeme se zaměstnanci společnos-
ti na jejich profesním rozvoji a nabízíme na 
základě výběrového řízení pracovní příleži-
tosti ve společnosti podle pravidel z uzavře-
né Kolektivní smlouvy. 
 Uplynulý rok znovu potvrdil, že pracovní 
kolektiv akciové společnosti Vodovody a ka-
nalizace Kroměříž, řízený managementem 
společnosti a podporovaný majoritním akci-
onářem, dokáže nejen řešit, ale i zabezpečit 
splnění všech rozhodujících úkolů akciové 
společnosti na úseku zásobování pitnou 
vodou, odkanalizování a čištění odpadních 
vod. 
 Za toto pracovní nasazení a dobrou spo-
lupráci Vám všem patří velké poděkování. 

Ing. Ladislav Lejsal
ředitel společnosti

a předseda představenstva
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 Počátek nového roku je v životě většiny 
lidí obdobím nových předsevzetí a plánů, ale 
také dobou, kdy musíme reagovat na změny, 
které před nás život postavil.  Jednou z věcí, 
kterým se tak musíme přizpůsobit mohou být 
změny v zaměstnání.   Každý zaměstnavatel je 
vázán při vytváření podmínek zaměstnanců 
Zákoníkem práce a navíc Kolektivní smlouvou 
v případě, že v dané firmě či společnosti půso-
bí odborová organizace. 
Kolektivní smlouva je smlouva mezi zaměst-
navatelem a jeho zaměstnanci zastoupenými 
odborovými orgány. Řeší souhrnně pracovně-
právní záležitosti týkající se celého kolektivu 
zaměstnanců (tedy i těch, kteří v odborové or-
ganizaci nejsou registrováni, ale jsou zaměst-
nanci dané společnosti)  v oblasti např. mezd, 
bezpečnosti práce, pracovních podmínek a 
podobně. Uzavírá se obvykle na jeden rok. 
Tak je tomu i u nás. Postup uzavírání kolektivní 
smlouvy lze považovat za proces kolektivního 
vyjednávání. Zaměstnancům pak nelze upřít 
právo na projednání, právo na informace, na 
spolurozhodování, právo kontroly a další.  Čle-
nové odborové organizace pak mohou navíc 
požívat výhod plynoucích z členství jako je 
např. pojištění proti škodě způsobené zaměst-
navateli, právní pomoc a podobně nebo z tzv. 
Zajišťovacího fondu, kterými jsou např., pří-
spěvek při narození dítěte, podpora při živel-
ných pohromách, při krátkodobé, ale i dlouho-
dobé pracovní neschopnosti a atd.  Pojďme si 
tedy společně projít změny v naší nové Kolek-
tivní smlouvě pro rok 2014.
 Vzhledem k dlouholeté působnosti od-
borové organizace při VAK Kroměříž, a.s. je 
osnova tohoto dokumentu velmi podobná té 

předcházející.  Každoročně je nutno reagovat 
na změny v zákonech a vnitřních předpisech. 
První a hned dost výraznou změnou, která se 
vztahuje na všechny zaměstnance je změna 
pracovní doby.  Nová pracovní doba je sta-
novena zaměstnavatelem PO – PÁ od 7,00 – 
15,00 hod. výjimku tvoří jen zákaznická centra 
s proplouženou pracovní dobou v pondělí a 
středu a pracovní doba zaměstnance správy 
budov. Pracovní zatížení zaměstnanců zůstalo 
beze změn, tedy zaměstnanec nemusí oproti 
dřívějšku odpracovat ani víc ani míň hodin při 
zachované mzdě. 
 Mnozí z Vás tuto změnu posunu pracovní 
doby nevítali, spoustě pracovníkům nevadi-
la, jiní se na ni těšili. Při jednání o nové KS se 
u členů závodního výboru a i u mne osobně 
sešlo několik takových sdělení a podnětů pro 
zachování původní pracovní doby. Soudě ov-
šem podle počtu takových návrhů neměla 
většina zaměstnanců s novou pracovní dobou 
problém a tak byla i ujednána v nové KS.  Do-
datečně děkuji všem, kteří se vyjádřili a pre-
zentovali svůj názor.
Dalším bodem, kde došlo k úpravám je do-
volená, respektive ta nařízená zaměstnava-
telem. Pro letošek to jsou dva dny: 27.10. a 
31.12.2014. Výběr ostatních dnů na odpočinek 
je zcela ponechán na vůli a rozhodnutí za-
městnanců. 
 V loňské Kolektivní smlouvě jsou i pasáže, 
které se již do té nové nedostaly. Mám teď na 
mysli oblast zdravotní péče a již loni diskuto-
vané léčebné pobyty v Luhačovicích. Tyto už 
zaměstnavatel nebude pořádat, avšak s tím, 
že finanční prostředky rozpočtem k tomu ur-
čené budou rozděleny na osobní účty všem 

zaměstnancům. Pracující mají nadále možnost 
využívat rekreační zařízení zaměstnavatele – 
chaty na Rusavě za podmínek ujednaných v 
příloze č.1. Kolektivní smlouvy pro rok 2014. 
 Novou skutečností je i fakt, že finanční či 
věcný dar ze SF  již nebude poskytován při vý-
ročí 50 let věku, ale ,,jen“ při šedesátinách.
 Mezi další nová ujednání, která vstou-
pila  v platnost už loni formou dodatku patří 
poskytnutí peněžního daru při jubilejních od-
běrech dárcům krve.  S odběry krve od 10 do 
50 odběrů si tak případný dárce může přijít k 
odměně až 5 000,-kč.
 Dobrou zprávu v životě střídá špatná a 
tak i v tomto případě tou méně potěšující je 
skutečnost, která se týká úpravy mezd za-
městnanců. Zástupcům odborové organiza-
ce se nepodařilo najít s vedením společnosti 
schodu v otázce navýšení mezd z účinností od 
1.1.2014. Navýšení mezd pro tento rok bude 
vázáno splněním plánu tržeb a rozhodnutí o 
navýšení bude zaměstnancům sděleno nej-
později do 30.6.2014.
 Vážení zaměstnanci, kolektivní smlouva 
není jen výsledkem jednání představitelů ve-
dení společnosti a odborové organizace, ale je 
i odrazem aktivity a postojů vás všech k věcem 
a problémům, které nás v pracovním životě 
obklopují. Pasivita a nezájem o věci a dění 
kolem sebe nikdy pracujícím lepší podmínky 
nezajistí.
Seznamte se tedy pozorně s novou Kolektivní 
smlouvou a přesvědčte se, že je pro zaměst-
nance přínosem i v dnešní době.

Milan Strašák
Předseda ZOOS při VAK Kroměříž, a.s.

PODEPSALI JSME KOLEKTIVNÍ SMLOUVU
PRO ROK 2014

INFORMAČNÍ SYSTÉM KARAT SOFTWARE

 Účetní a ekonomický modul informačního 
systému KARAT Software, používá naše spo-
lečnost už více než 2 roky. Pro naši společnost 
umožňuje komplexní zpracování účetní a eko-
nomické agendy. Prozatím tento systém pou-
žíval pouze ekonomický úsek. 
 Koncem loňského roku došlo k projed-
nání, prezentaci a schválení rozšíření licence 
tohoto IS, a to o oblast Business Intelligence / 
BI a dále o oblast Customer relationship ma-
nagement / CRM. Tyto oblasti v dnešní době 
neodmyslitelně patří k firemní „výbavě“ kaž-
dého manažera a zaměstnanců na vedoucích 
pozicích. Tímto se pro vedení společnosti a 
vedoucí zaměstnance otevřou nové možnosti 
sledování ekonomických dat a informací jed-
notlivých provozů, zakázek nebo např. aktuál-
ního hospodářského výsledku.
 BUSINESS INTELLIGENCE, neboli BI,  je mo-

derní nástroj pro podporu rozhodování, řízení 
lidí a měření výkonnosti procesů. Poskytuje 
zpětnou vazbu konkrétním zaměstnancům k 
jejich vlastnímu výkonu v porovnání s plánem, 
ostatními kolegy a také obecně uznávaným 
standardem. Umožňuje sdílet informace nejen 
na úrovni TOP managementu, ale poskytuje 
rovněž věrný obraz a podporu pro rozhodová-
ní vedoucím zaměstnancům na nižších úrov-
ních řízení i řadovým zaměstnancům. Zásad-
ním přínosem zavedení BI v naší společnosti 
bude možnost jednotného pohledu na data a 
informace, potřebná pro strategická rozhodo-
vání, která jsou třeba učinit ve správný čas a ve 
správném kontextu.
 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGE-
MENT, neboli CRM, umožňuje plné řízení vzta-
hů se zákazníky. Shromažďuje, zpracovává a 
využívá informace o klientech/zákaznících a 

umožňuje poznat, pochopit a předvídat jejich 
potřeby, plánovat a historicky sledovat cokoli, 
co je spojené s konkrétním zákazníkem. / kon-
takty, smlouvy, dodatky, veškerou komunikaci 
a změny, reklamace atd. Umožňuje následné 
analýzy, přípravy podkladů apod. 
 Vždy, když se zavádí něco nového, je běž-
né, že ne každý, kterého se „novoty“ týkají, tyto 
změny vítá. Ne jinak je tomu i v naší společnos-
ti. Já ale pevně věřím, že nové moduly najdou 
své opodstatnění a stanou se neodmyslitelnou 
součástí každodenní manažerské činnosti. 
 Oba tyto moduly se v současné době v 
naší společnosti implementují a probíhá za-
školovací proces.

Bc. Jana Šustková
Asistentka ředitele a VTN
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 Vývoj domácích firemních vozových parků v 
roce 2013 nesignalizoval žádné razantní změny. V 
naší společnosti to byl, co se týče nákupu techniky, 
rok velmi úspěšný. Podařilo se vyměnit a poposu-
nout několik vozidel, dle jejich technického stavu a 
náročnosti provozu. Jako první vozidlo v roce byla 
zakoupena nová Škoda Octavia kombi pro vedou-
cího provozu odpadní vody Ing. Tomáše Mozolu. 

Vozidlo, které doposud používal  bylo řádně opra-
veno a předáno pro laboratoře. Tímto posunem 
byl vyřazen nejstarší Pick-up provozovaný naší 
společností.
 Další vozidlo zakoupené pro naši společnost 
byl použitý VW transportér ve verzi pojízdná dílna 
včetně vybavení. Stejné vozidlo bylo zakoupeno v 
roce 2012 pro Holešov a výborně se osvědčilo. S 
vozidlem jezdí pan Marek Zavadil a je velmi spoko-
jený. Vozidlo, se kterým jezdil a pečlivě se o něj sta-
ral ve spolupráci s panem Liborem Krejčířem bylo 
posunuto k dalšímu používání v naší společnosti.
 S blížícím se příchodem konce roku jsme 
opět sáhli do produkce firmy VW. Tentokráte to byl 
transportér s kabinkou pro šestičlennou posádku 
a samostatným valníkem krytým plachtou. Vozidlo 
obsluhuje pan Oldřich Bortlík a je třeba podotk-
nout, že se o něho vzorně stará.  Původní vozidlo 
byl nejstarší transportér zakoupený jako nový a 

jeho služba tímto posunem byla ukončena. Nutno 
dodat, že vozidlo bylo zakoupeno v bazaru a jeho 
provedení silně inspirovalo pana Radka Šidlu, na 
jehož provozu by mělo v letošním roce dojít k ob-
měně vozového parku.
 A jako poslední  - doslova dáreček pod stro-
meček -  dostalo ekonomické oddělení novou 
Škodu Rapid. Nádherné vozidlo, o které se vzorně 
stará pan Martin Štěpánek uzavřelo nákup vozidel 
v roce 2013. Škoda Fabia kombi, kterou doposud 
používal, posílila vozový park v Holešově.
 V průběhu roku jsme se také starali o vozi-
dla, která již provozujeme. Jednalo se převážně o 
pravidelné servisní prohlídky, výměny pneumatik 
a různé drobné opravy zejména pohonných jed-
notek. Na konci roku jsme vypsali výběrové říze-
ní a realizovali opravu vozidla T 815 CAS. Jednalo 
se o nový kabát cisterny, na které byl v roce 2012 
proveden vnitřní antikorozní nátěr. Za přidělenou 
částku se podařilo vysoutěžit  ještě ochranný ná-
střik podvozku a hlavně opravu brzd. Pan Rostislav 
Juříček si jistě tuto opravu na svěřeném vozidlu 
zaslouží.
 Závěrem už jen to nejdůležitější - poděkovat 
vedení naší společnosti za nemalé částky, které ka-
ždoročně uvolňuje na obnovu a údržbu vozového 
parku a můj slib, že tyto částky i v letošním roce 
maximálně využiji k ozdravění a omlazení vozové-
ho parku.

Miloš Vysloužil
Vedoucí dopravy

RECERTIFIKAČNÍ AUDIT
DLE ČSN EN

ISO 9001: 2009
 Ve dnech 4.-5.11.2013 proběhl v naší spo-
lečnosti „Recertifikační audit dle ČSN EN ISO 
9001:2009“. 
 Audit provedla společnost TÜV SÜD Czech 
s.r.o., se kterou spolupracujeme již několik let. Je-
jím cílem je zvyšovat bezpečnost našich činností a 
přidat jim hmatatelnou ekonomickou hodnotu. Na 
veškeré činnosti, které v naší společnosti probíhají, 
nahlíží v souvislostech a nabízí komplexní řešení 
pro optimalizaci potenciálu činností.  Dokáže přes-
ně určit oblasti, kde je možné zlepšení a zajistí tak, 
že všechny postupy v naší společnosti budou probí-
hat s maximální efektivitou, bezpečností a kvalitou.
 Certifikační značka TÜV SÜD je synonymem 
kvality a vynikajícím marketingovým nástrojem. 
Naše společnost tento certifikát během recertifi-
kačního auditu dle ČSN EN ISO 9001:2009 úspěšně 
obhájila. Poděkování patří vedení společnosti, ma-
nažeru kvality a všem zaměstnancům, kteří se na 
auditu podíleli.

Bc. Jana Šustková
Asistentka ředitele a VTN

DOPRAVA NÁM MLÁDNE
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 Po slavnostním otevření Úpravny vody v 
Kroměříži, které proběhlo 17.10.2013, jakoby 
se roztrhl pytel se zájemci o „návštěvu“ v tom-
to novém a moderním zařízení. Zájem není 
jen ze strany žáků, studentů a dospělých, ale 
také ze strany malých školáčků z Mateřských 
škol. 
 Na jednu „návštěvu“ určitě nikdo z nás, 
kteří jsme mohli být „při tom“, nezapomene. 
Bylo úterý 19.11.2013 a na „úpravnu“ přijel 
autobus. Z něho začaly vystupovat „štěbeta-
jící“ děti z Mateřské školy E. Světlíka z Hulína,  
se svým doprovodem – naše úplně první ná-
vštěva. Po uvítání v nové zasedací místnosti, 
kterého se ujal Ing. Petr Vedra a následném 
představení, co že to ta „Úpravna vody“ vlast-
ně je a k čemu slouží, byly děti rozděleny do 
skupin. Z našich zaměstnanců se na chvíli sta-
li průvodci a nebylo to někdy opravdu lehké. 
Děti se neustále na něco ptaly a odpovídat 
jim „dětskou řečí“ tak, aby porozuměly všem 
těm technickým a vodárenským vymože-
nostem, byl někdy opravdu oříšek. Nejlepší 
„hlášku“ asi zaznamenal Ing.Lumír Škvarlo na 
dispečinku. Po ukázce, jak to na dispečinku 
chodí, se jedno dítko s Lumírem moc hezky 
rozloučilo, a to slovy „Naschle pane Fousku“…
Prohlídka laboratoří se líbila úplně všem, naše 
kolegyně v bílém, dětem ukázaly „čáry-máry 
s barvičkami“, kdy voda po zatřepání měnila 
barvu. Některé děti dokonce prohlásily, že až 

budou velcí, budou tady pracovat. Takže nám 
roste mladá konkurence.
 Největší dojem ale určitě udělaly velké 
nádrže s vodou, které si děti pojmenovaly 
„bazény“ a také bojová hra, kterou jsme pro 
ně připravili. Chyběl už jen vodník, který by je 
postrašil…Tak příště…
 Na závěr dostal každý malý návštěvník 
dárek, aby si na nás vzpomněl, až bude ma-
lovat obrázek. Ten nejhezčí bude odměněn a 
šťastného výherce spolu s obrázkem v dalším 
čísle uveřejníme.
 Po návštěvě MŠ z Hulína se zde objevili 
i žáci ZŠ Hulín a také studenti Tauferovy SOŠ 
veterinární z Kroměříže.
 Poděkování patří všem, kteří se návště-
vám věnovali a tímto přispěli nejen k před-
stavení nových technologií, kterými se naše 
společnost může pochlubit.

Bc. Jana Šustková
Asistentka ředitele a VTN

NÁVŠTĚVA MALÝCH „VODÁRNÍKŮ“ NA ÚPRAVNĚ VODY

 Rok se s rokem sešel a opět jsme se vy-
pravili na pánskou jízdu maskovanou lyžová-
ním do rakouského střediska Planai – Schlad-
ming. Tentokrát jsme cestovali ve složení 
Libor Liška , František Navrátil , Petr Vedra a 
nováček Radek Šidla.  Za ty čtyři dny jsme 
snad zažili všechny druhy počasí. První den 
bylo slunečno , vítr a v 1900 m.n.m. teplota 
8 stupňů. Druhý den sníh a následně déšť , 
třetí den byl asi reklamní – slunečno , bezvě-
tří a teploty okolo 0, poslední den polojasno. 
Dole v údolích se doslova slunily krávy a na 
hřebenech se lyžovalo. Prostě typický leden v 
Alpách.
 Areál však disponuje několika desítka-
mi kilometrů vzorně upravených sjezdovek, 
útulných hospůdek , kde jsou Češi vítanými 
hosty a tak ujet za den na lyžích 30-40 km 
byla radost. Večery vyplněné koštem a hovo-
ry o víně a hlavně gastronomickými speciali-
tami pod vedením šéfkuchaře Franty neměly 
chybu. 
 A jen tak na závěr: Liborovi se podařilo 

dosáhnout na rychlostním měření ve sjezdu 
na lyžích rychlosti 95 km/hod , nám ostatním 
„stačili“ rychlosti okolo 70 km/hod.

Ing. Petr Vedra
Výrobně technický námestek

ZA ZIMOU DO ALP
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 Vážení čtenáři, jistě jste si všimli toho, že 
sem tam proběhne nějaká oslava. Rád bych 
se tímto vrátil alespoň ke dvěma v loňském 
roce a oslavencům položil pár dotěrných otá-
zek. Není náhodou, že jsem si vybral zrovna 
naši redaktorku Janu Šustkovou a neméně 
uznávaného Tomáše Mozolu, kteří v loňském 
roce oslavili každý svou „čtyřicítku“. Sám se 
totiž považuji za čerstvého čtyřicátníka.  Jak 
jste jistě postřehli, odstoupil jsem od oslove-
ní s tituly, protože otázky budou takříkajíc na 
tělo…

1. Jak hodnotíte svoje postavení ve firmě 
v porovnání se svým „puberťáckým“ 

věkem?

2. Mělo a má Vaše studium vliv na rodinu?

 3. Tento věk se dá považovat za překle-
nutí do druhé poloviny života, jaké máte 

plány do budoucnosti?

Jménem všech zvědavých čtenářů děkuji za 
Vaše odpovědi.

Miloš Vysloužil
Vedoucí provozu doprava 

Odpovědi Tomáše Mozoly:

1.Jak hodnotíte svoje postavení ve firmě v po-
rovnání se svým „puberťáckým“ věkem?
 Jak hodnotím své postavení v porovnání 
s puberťáckým věkem.. a ještě k tomu ve fir-
mě... to jsou otázky jak do časopisu Playboy 
a ne do prestižního plátku Vodník….. Ale teď 
vážně. Osobně si myslím, že pracovní pozi-
ce, které jsem ve společnosti dosáhl za své 
již téměř 19- ti leté působení v organizaci, je 
výborné a velmi si toho vážím. Je podloženo 
spoustou práce, úsilí a jak sportovci říkají ta-
hem na branku.  Své postavení vnímám jako 
svěření obrovské důvěry a zodpovědnosti a s 
tímto vědomím se ke své práci snažím vždy 
přistupovat.  Jsem na druhou stranu také 
velmi rád, že jsem se k této pozici musel pro-
pracovat a prošlapat si cestu od dělníka přes 
mistra až po současnost. Vše ve mě něco za-
nechalo a každá zkušenost je k nezaplacení. 
Myslím si, že se díky tomu dokážu na věci dí-
vat z více pohledů….
2.Mělo a má Vaše studium vliv na rodinu? 
 Tak samozřejmě že mělo. Studium při 
zaměstnání, navíc při zaměstnání, které vám 
samo o sobě zabírá spoustu mozkové kapa-
city a ubírá energii, je velmi náročné. Jak se 
říká, kdo nezažil, neuvěří… Stovky hodin, 
které jsem strávil ve své učební cele, jsem sa-
mozřejmě nemohl věnovat rodině a dětem. 
Jejich dětské roky mě s části tak trochu utekly 
mezi prsty… Oto víc jsem rád, že se nám na-
rodilo naše malé štěstíčko Kubíček, kterého si 
velmi užívám a snažím se celé rodině i sobě 
vše vynahradit…

3.Tento věk se dá považovat za překlenutí do 
druhé poloviny života, jaké máte plány do bu-
doucnosti?
 Jelikož  beru  věci tak jak přichází a od-
chází, mám v plánu zachovat si hlavně du-
ševní i relativně fyzické zdraví a postupovat v 
osobním i pracovním životě stále kupředu…. 
zpátky ni krok…tak se třeste…ha ha… Jo-
ooo, jeden zásadní pracovní plán přeci jen 
mám, udělat si pořádek na pracovním stole. 
Můj sen je mít čistý stůl bez papírů, s vyčle-
něním přesných sektorů, jako má vedoucí na 
pitné vodě. Tak mě držte palce…

Odpovědi Jany Šustkové:

1. Jak hodnotíte svoje postavení ve firmě v 
porovnání se svým „puberťáckým“ věkem?
 Každý věk přináší něco a je na každém z 
nás, jak to „něco“ přijmeme, uchopíme a jak s 
tím naložíme. Moje puberta byla z mého po-
hledu klidná, ale víc by Vám asi řekli moji ro-
diče. No, raději se jich ale neptejte…. Myslím, 
že jsem byla normální klidné dítě, na základ-
ce jsem patřila k těm „vzorňákům“, chodila do 
pěveckého kroužku, hrála na housle, flétnu, 
měla spoustu kamarádů. Na střední škole už 
to trochu „drhlo“ a párkrát jsem rodičům po-
řádně „zatopila“, V tom „věku“ si to asi nikdo 
z nás neuvědomuje, všechno zjistí, až má své 
vlastní děti, pro které chce „to nejlepší“, ale 
oni mají svoji hlavu… Já byla úplně stejná. 
Porovnávat puberťácký věk a dnešní posta-
vení ve firmě, to je pro mě moc těžké a asi 
to ani nejde porovnávat. Určitě se dnes roz-
hoduji více s rozmyslem, dokážu předvídat 
a myslím, že mám i odhad na lidi. Za těch 40 
let člověk zažije tolik různých situací, událostí 
a změn, se kterými se musí porvat, že ho to 
ovlivní na 100%. Já si z každé zkušenosti beru 
vždycky jen to pozitivní a na špatné se sna-
žím zapomenout a poučit se. Ne vždycky mi 
to ale jde. Každý z nás má možnost v životě žít 
tak, aby byl spokojen, je to ale velká dřina. A 
pokud tu svou cestu, kterou má jít najde, má 
vyhráno.…A to platí i v profesní kariéře. Jsem 
ráda a vděčná za to, že jsem dostala možnost 

být členem „VAKU“ a vyzkoušet si tzv „školu 
VAKU“. Tak jsem pracovně nazvala to, co při 
své každodenní práci v naší společnosti za-
žívá každý zaměstnanec, ať už pozitivního, či 
negativního. Pozice „Asistentky“ mi dává urči-
tě možnost mít velký přehled o společnosti, 
za což vděčím oběma svým nadřízeným a 
také všem kolegům, kteří mi v mých začátcích 
velmi pomohli a stále pomáhají.
2.Mělo a má Vaše studium vliv na rodinu? 
 To je naprosto jasné, že ano. Moji rodinu 
to ovlivnilo hrozně moc. Každý z nás rozdě-
luje čas podle svého. Spoustu hodin věnuje 
svému zaměstnání, pak rodině, zájmům…Já 
mám čas rozdělen na práci, čas pro rodinu 
jsem musela zkrátit a na zájmy jsem poslední 
dobou nějak zapomněla, protože tento čas 
věnuji skriptům, psaním semestrálních prací 
a přípravou na zápočty a zkoušky. Často mám 
výčitky….ale když jsem podávala přihlášku 
na VŠ, zasedla rodinná porada a všichni mě 
v tom podpořili a podporují dodnes. Až na 
to, že mi dcera, dnes už taky vysokoškolačka, 
kontroluje známky v indexu a porovnává se 
svými….Jednu velkou výhodu to má taky, 
manžel se naučil vařit, takže mě zastoupí kdy-
koliv tzv.„nefunguju“… a dnes už vaří některá 
jídla líp než já. Podpora rodiny je v tomto pří-
padě naprosto nezbytná a já se před tou svojí 
skláním až na zem…
3.Tento věk se dá považovat za překlenutí do 
druhé poloviny života, jaké máte plány do bu-
doucnosti?
 Plánů do budoucna mám víc než dost. 
Nejen svých osobních, ale také těch, které 
plánujeme s rodinou. K těm osobním určitě 
patří zdárné ukončení studia a být úspěšná a 
spokojená v práci. K těm rodinným patří náš 
velký sen, který už brzy začneme realizovat. 
Víc neprozradím…
Ale jak píše kolega Tomáš, vše se daří, když je 
člověk zdravý. Takže zachovat si zdraví v dneš-
ním šíleném světě, je určitě nejen moje přání.

Tímto oba děkujeme našemu tazateli za  
otázky.

ROZHOVOR

Ročník 1973
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Večírek pro zaměstnance
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Vážení kolegové, spolu-
pracovníci !                                                                     
 Tak jak se postup-
ně představují pro-
střednictvím našeho 
čtvrtletníku jednotlivá 
pracoviště naší společ-
nosti, dovolím si i já co 

by mistr střediska Vodovody Kroměříž napsat 
několik vět o naší práci a o lidech, kteří se jí 
věnují.  
 Jak jistě mnozí víte, naše středisko v Kro-
měříži tvoří  15 zaměstnanců jejichž hlavním 
úkolem je zabezpečit dodávky vody našim 
odběratelům a to jak domácnostem, tak fir-
mám a podnikům. Vyjádřeno statisticky  cca 
73 obcí a měst včetně Kroměříže, Hulína, 
Chropyně a Morkovic. Oblast  Střílecka pro-
vozně zajištuje tříčlenná skupina montérů s 
vlastním technickým vybavením včetně bag-
ru a působí jako odloučené pracoviště. Jako 
problému znalí kolegové a lidé z oboru máte 
jistě každý nějakou představu o tom, co se za 
tím skrývá. Ano, prasklé vodovodní potrubí, 
opravy přípojek vody, zajištění náhradního 
zásobování vodou přes výměny vodoměrů 
až k opravám vozovek a povrchům chodníků 
po poruchách našich zařízení.  To vše je ve 
stručnosti naší náplní, chcete-li posláním.  Po-
pisovat dále jak to děláme, by mi vzhledem k 
tomu, že časopis čtou samí ,,vodárníci“ připa-
dalo trošku jako nošení dříví do lesa. I když je 
i řada oprav profesně zajímavých a jistě by za 
zmínku stály. 
 Chci se ovšem pokusit představit také 
trošku i ty montéry a dělníky, kteří za tím vším 
stojí. Snad to nebude příliš nezdvořilé, když 
jako autor začnu několika větami u sebe. Do 
společnosti jsem nastoupil před cca 10 lety 
a jako řekněme začínající mistr jsem praco-
val na středisku Jímání vod.  Od doby mého 
nástupu společnost prošla několika provozně 
organizačními změnami a ty mě plynule do-
vedli až na pozici mistra vodovodů střediska 
Kroměříž. Za tuto dobu jsem poznal spoustu 
lidí, jedni, kteří jen tak prošli a pak ti druzí, kte-
ří mě obohatili o množství zkušeností. Jsem 
rád, že těch druhých mám také několik na 
svém pracovišti. Ovšem vážím si práce všech 
svých podřízených, je li odvedena zodpověd-
ně a pečlivě.
 Jako jedni ze služebně nejmladších pra-
cují  v Kroměříži  na,, vodovodech“ dva vodá-
renští dělníci, pan Jaromír Pešák a František 
Petrůj. Jejich práce je nelehká, neboť jsou to 
právě oni, kteří musí v případech havárií tam, 
kde nelze nasadit techniku ručně odkopat vo-
dovodní řad či přípojku ať je léto nebo zima. 
Ale i oni musí používat  hlavu, nejen svaly, ne-
boť i montér při opravách potřebuje asisten-

ta, pomocníka.
 Jako vodárenská dělnice u nás pracuje i 
jedna žena, je to paní Jana Pěničková, která 
dalo by se říct po desetiletí plně ovládá pro-
blematiku výměn vodoměrů a vedení skladu 
s vodoměry. Samo sebou má k tomu dva pro-
vozní montéry, kteří celoročně mění jeden 
vodoměr za druhým. Na to, že měníme ročně 
i více jak 3500 kusů vodoměrů je to slušný 
výkon. Jádro tedy tvoří skupina tří lidí , jímž 
dle potřeby a možností vypomáhají i ostatní 
montéři našeho střediska .

Práce montérů střediska Vodovody KM – opra-
va vodovodního řadu

 Jmenovitě by se jistě slušelo představit 
každého, ale to by pak jedno číslo časopisu 
bylo jen o nás. Nemůžu, ale nezmínit pilíře na-
šeho střediska pana Romana Běhala a Zdeňka 
Šamánka, montéry, kteří samo sebou za po-
moci ostatních – jeli to potřeba opraví  jakou-
koliv poruchu či havárii. Říkám o nich, a to bez 
legrace, že vymetou takřka každý výkop, kaž-
dou díru, kde je průšvih.  Jmenovaný Zdeněk 
Šamánek  patří spolu s  Leošem Přecechtělem 
k těm posledním několika ,,veteránům“, kteří 
se ještě pro podnik Jihomoravské vodovody 
a kanalizace vyučili a setrvali svému řemes-
lu věrni do dnes. S potěšením však můžu o 
všech třech  konstatovat, že tito lidé nemyslí 
u práce jen hlavou, ale i srdcem. A to už dnes 
tak často nenajdete.

Ani vodárenský dělník to nemá jednoduché.

 Úkolů  na našem středisku máme stále 
dost a lidé, kteří je plní  jsou jinak naprosto 
stejní jako vy všichni. Každý má svou práci, ale 
i své blízké, rodiny, děti, záliby koníčky.  Rádi 

pracujeme s pocitem dobře vykonané, ale i 
dobře ohodnocené práce.  I přes zodpověd-
nost na nás kladenou jsou chvíle a situace, 
kdy se při práci zasmějeme.  Jsou však i chvíle 
a příběhy, které z počátku vůbec legrační ne-
jsou, byť se jim po čase opět můžeme zasmát.
Na jednu takovou příhodu si teď vzpomínám. 
Bylo to někdy na podzim, kdy v obci Nová 
Dědina došlo k poruše vodovodního řadu. 
Na opravu jsem musel tenkrát sestavit pra-
covní skupinu, která tyto opravy dělala ne tak 
často. Zaskakoval i bagrista.  Sedl do stroje a 
vyrazil. Tím to začalo. Jako první se řidiči po-
dařilo cestou bagrem projet  před obcí Kva-
sice po nově položeném povrchu vozovky a 
zanechat v něm za sebou dvě dlouhé stopy. 
( naštěstí ještě nešlo o finálovou vrstvu ) Po 
dojezdu na místo poruchy a hodině prací se 
v důsledku ztížených pracovních podmínek a 
křížení sítí podařilo poškodit plynové potru-
bí. V obci ještě nedoznělo varovné hlášení v 
rozhlase, že z důvodu opravy poruchy nepo-
teče v obci voda, už bylo druhé, že v celé obci 
nepůjde ani plyn. Poškozené místo plynu 
bylo možné uzavřít jen jedním uzávěrem. Pro 
nás bohužel tím hlavním, který byl pro celou 
obec. Po chvíli naši pracovní skupinu dopl-
nilo několik plynárenských posádek a místo 
připomínalo malé mraveniště. Obě opravy 
se nakonec podařili, ale smůla se nás stále 
držela.  Cestou zpět z poruchy již v popracov-
ní době se  v místě, kde prve bagrista otiskl  

Pro chytré hlavy:  Najdeš  10 rozdílů? 

VODOVODY KROMĚŘÍŽ
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vzorky do asfaltu stroj pokazil. Přístrojový 
panel se rozsvítil červeně a bagr se zastavil. 
Praskl klínový řemen. Celkem banalita, ale 
trvalo další tři hodiny, než jsme sehnaly ná-
hradní, který pasoval a stroj opravili. Takže 
někdy kolem deváté večer jsme si konečně 
řekli hotovo, ale hlavou se nám pořád honilo, 
kde se stala chyba. Řeklo by se smolný příběh, 
ale skutečně poslední tečkou za tímto přípa-
dem bylo po několika týdnech vyrozumění 

Českého energetického regulačního úřadu 
o zahájení inspekčního šetření v souvislosti 
s poškozeným plynovodem v obci Nová Dě-
dina. Taková zpráva nikomu klidu nepřidá 
obzvláště, když ve vzduchu visí desetitisícové 
sankce a pokuty. Přijeli dva komisní pánové a 
pomalu  půl dne vyšetřovali minutu po mi-
nutě, činnost našich pracovníků, jak postu-
povali. O nutnosti dokladovat  různá sezná-
mení, školení bezpečnosti a způsobilosti  ani 

nemluvím.  Žádná pochybení ani nedostatky 
ovšem zjištěny nebyly a tak jsme mohli defini-
tivně a se ctí tento případ uzavřít.
 Tímto příběhem z praxe bych se za naše 
středisko rozloučil a vyjádřil přání, aby nás 
všechny v novém roce 2014 takové situace již 
nepotkávaly. Přeji všem hodně štěstí.

Milan  Strašák
mistr střediska Vodovody Kroměříž

NOVÉ PODMÍNKY PRO NAŠI SPOLEČNOST
U TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S.

 Zaměstnanci, kteří používají firemní mobilní telefony, jistě zaznamenali změny, které nastaly podpisem nové Účast-
nické smlouvy a Rámcové dohody se společností Telefónica Czech Republic, a.s., na podzim loňského roku.
Vzhledem k vysokým částkám, které naše společnost hradila za poskytování telekomunikačních služeb, došlo ve druhé polovi-
ně loňského roku k oslovení operátorů, poskytujících tyto služby s požadavkem zaslání nových cenových nabídek. Nejvýhod-
nější nabídku podala společnost Telefónica Czech Republic, a.s., se kterou naše společnost podepsala novou smlouvu. V níže 
uvedených přehledech najdete informace o aktuálně využívaných profilech, cenách a také graf, který mapuje loňský rok, kdy 
po podpisu smlouvy v měsíci září, došlo k velkému snížení nákladů.

AKTUÁLNÍ PROFILY A CENY / ceny jsou uvedené bez DPH : 

       Profil  Měsíční Datová         Volání   Vnitrostátní     SMS, mobilní   SMS a pevné sítě ČR  Hlasová
   paušál  služba videovolání ČR volání v rámci      a pevné sítě  MMS / mobilní sítě ČR schránka
      Team Combi na zahraniční čísla            a zahraničí

  VARIO Pr. 1 75,00 Kč 0,15GB 0,90 Kč 0,00 Kč 0,90 Kč 4,13 Kč / 3,90 Kč 1,00 Kč
  VARIO Pr. 2 499,00 Kč 1GB 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 4,13 Kč / 3,90 Kč 1,00 Kč

Podrobný elektronický účet: 1,- Kč
Mobilní internet XL: 330,- Kč
Car Control Standard: 229,- Kč
Volání v rámci EURO zóny a do ČR: 4,- Kč

Bc.Jana Šustková
Asistentka ředitele a VTN
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 Na podzim loňského roku se konala „ori-
ginální“ oslava našich dvou kolegů, Tomáše 
Mozoly a Libora Hrudíka. V jednom roce a 
měsíci totiž oba dovršili kulaté narozeniny. 
Tomáš slavil 40, Libor 50 let. Pozvánka na 
jejich oslavu byla opravdu zajímavá, protože 
nás zvali na společné 90-tiny. 
 Mezi námi pozvanými nastala diskuze, 
co pro ně připravíme za „kulišárny“, ale po 
pár telefonátech a e.mailech bylo jasno. Když 
90-tiny, tak na ně půjdeme jako devadesátní-
ci…prostě za babky a za dědky. Každý začal 
doma hledat něco, co zbylo po našich před-
cích, oblečení, „důchodky“, šátky, klobouky, 
hůlky, fajky…když stylově, tak stylově…Také 
jsme měli s sebou lékařskou pomoc, kterou 
jistil p.Olšina a pošťáka Tondu. Nechyběla 
již tradiční vodárenská básnička a také dort 
„ČOVKA“, který symbolizoval společné začát-
ky obou oslavenců.
 K dalším z mnoha dárků patřila také „špi-
navá voda“, do které jsme přidali skoro vše, 
co se ve vodě, než přijde na čistírnu, nachází. 
Také nápis tomu odpovídal : „Před použitím 
nutno prohnat procesem čištění na ČOV“. 
Tato špinavá voda ale obsahovala hlavně 
cenné kulaté penízky, které jsme pro naše 
oslavence vybírali…Zahnědlou barvu jsme 
ovšem vytvořili z kakaa….
 Oslava byla připravena naprosto na jed-
ničku a myslím, že oba oslavenci a všichni 
účastníci mají na co vzpomínat. Tome a Libo-
re, ještě jednou díky !!!

Bc. Jana Šustková
Asistentka ředitele a VTN

JAK SE SLAVÍ DEVADESÁTINY
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 Jak je nejen na Vodárně známo, slaví náš 
pan ředitel narozeniny začátkem prosince. V 
letošním roce byla jeho oslava trochu jiná, a 
to nejen proto, že slavil narozeniny již padesá-
té páté. Od brzkého rána na něho čekali jeho 
nejbližší kolegové, ukrytí v kanceláři pana ná-
městka. Po slavnostním „pozdním“ příchodu 
pana ředitele, se všichni přítomní odebrali do 
kanceláře pana ředitele a za zpěvu narozeni-
nové písně mu předali dárky a přání.
 Narozeninový dort s „Vodníkem“, symbo-
lem našeho časopisu, pana ředitele mile pře-
kvapil a svíčky sfoukl jedním dechem. Mezi 
dárky nechyběl Svatý Kryštof – ochránce řidi-
čů, to aby p. ředitel neplatil tolik pokut…dále 
jeho znamení s kamínky Swarovski, figurka 
sněhuláka, spoustu dobrot a dobrého pití. 
 V poledne následoval oběd v Maďarské 
restauraci v Kojetíně, kam se sjeli další pozva-
ní hosté. Po vítečném obědě v „maďarském 
pálivém duchu“ a sladké „Emilkové palačin-
ce“, jsme netrpělivě čekali na poslední „ná-

vštěvu“, která měla být posledním překvape-
ním narozeninového dne. 
 Když se otevřely dveře a do restaurace 
vstoupil MIKULÁŠ s ANDĚLEM a ČERTEM a 
se slovy „Dobrý den, hledáme pana Ladisla-
va Lejsala“…a pan ředitel utrousil „A do pr…“, 
bylo všem jasné, že bude sranda. Nejen že 
musel říct básničku a přiznat všechny své 
hříchy, ale musel se také bránit, aby ho čert 
neodnesl do pekla…Z čerta se nakonec vy-
klubala fešná čertice, což panu řediteli velmi 
vyhovovalo. Také balíček plný uhlí, které p. 
ředitel dostal, všechny rozesmál….
 Celé odpoledne bylo pro všechny velmi 
příjemné a nakonec jsem měla i dobrý pocit 
se „zadostiučiněním“ za to, jak nás p. ředitel 
každoročně na MIKULÁŠE straší svou šílenou 
čertovskou maskou…Tak zase za rok…

Bc. Jana Šustková
Asistentka ředitele a VTN

PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ S PANEM ŘEDITELEM
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 Dne 11.února 2014 proběhla v zasedací 
místnosti Úpravny vody v Kroměříži, za účasti 
vedení naší společnosti, prezentace  bezpeč-
nostního kamerovému systému, který použí-
váme pro zvýšení zabezpečení našich vodo-
hospodářských objektů. Prezentaci připravila 
společnost Elpremo s.r.o. Olomouc a společ-
nost Siemens s.r.o., divize Brno, ve spoluprá-
ci s vodohospodářským dispečinkem VaK 
Kroměříž, a.s.. Prezentace se zúčastnili rovněž 
zástupci ostatních vodárenských společností.
Jedná se o kamery Siemens CVMS 2025 s IR 
přísvitem, které jsou instalovány na 45. dů-
ležitých vodohospodářských objektech, kde 
je přístup k volné hladině a narušení těchto 
objektů by mohlo mít za následek závažné 
důsledky pro zásobování obyvatelstva pit-
nou vodou. Kamery jsou instalovány v objek-
tu tak, aby zabraly co nejširší záběr vstupního 
prostoru a propojeny přes jednotku řízení 
přenosu se stávajícími radiomodemy Racom 
MR400 , které jsou používány k řízení a mo-
nitorování čerpacích stanic a vodojemů. Při 
vstupu do objektu se kamera aktivuje a zašle 
sérii snímků přes stávající rádiovou síť na cen-
trální vodohospodářský dispečink. Dispečer 
pak zaznamená vstup do objektu a zároveň 

vidí, kdo do objektu vstoupil. Má tedy pře-
hled, jaké osoby se v objektu pohybují, ať jde 
o naše pracovníky nebo servisní firmy. Přenos 
se uskutečňuje přes stávající rádiovou síť, od-
padají tedy poplatky dalším operátorům a 
zároveň dojde k přenesení snímků i ze vzdá-
lených objektů, kde by s dosahem mobilních 
operátorů mohl být problém. Přenos snímků 
musí být ovšem volen tak, aby neovlivnil ří-
zení a monitorování technologie na těchto 
objektech. 
 Tímto řešením nám odpadnou různé 
„plané poplachy“, které vznikají pohnutím 
dveří v silném větru, nebo hmyzem, který se 
pohybuje v těsné blízkosti prostorového sní-
mače a tímto ho aktivuje. Zároveň se výrazně 
zvyšuje pravděpodobnost identifikace osoby, 
která by objekt mohla narušit.
 Jedná se bezpečnostní systém, který do-
posud nebyl v rámci ostatních vodárenských 
společností doposud použit a určitě přispěje 
ke zvýšení dalšího zabezpečení našich objek-
tů.     

Ing. Lumír Škvarlo
Vedoucí dispečinku

PREZENTACE KAMEROVÉHO BEZPEČNOSTNÍHO SYSTÉMU

 V měsíci říjnu minulého roku jsme ve spo-
lupráci s městem Chropyně opravili zpevně-
né plochy před provozní budovou a hlavně 
plochy kolem biologického reaktoru  ČOV 
Plešovec. ČOV je ve vlastnictví města Chro-
pyně, proto byly finanční náklady po dohodě 
rozděleny na majitele a provozovatele. Práce 
pro město Chropyně jako majitele prováděli 
pracovníci „Správy majetku města Chropyně“. 

Za provozovatele provedli práci zaměstnanci 
střediska  ČOV Hulín, ve spolupráci se středis-
kem kanalizace Kroměříž.   
 Celkové náklady na opravu se vyšplhaly 
na 73 268,- Kč, z toho naše firma provedla prá-
ce za 29 603,- Kč.

Hrudík Libor 
Mistr ČOV   

OPRAVA ČOV PLEŠOVEC
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ROK 2013 V NAŠÍ
SPOLEČNOSTI

DŮLEŽITÁ DATA
Na úpravně vody v Kroměříži proběhla první

zkouška linky s novou technologií

Řešení a realizace oprav častých havárií v důsledku 
nepříznivého mrazivého počasí

Den otevřených dveří / ČOV Bystřice pod Hostýnem, Holešov, Hulín, Chropyně, 
Kroměříž / v rámci akce „Světový den vody“.

Řádná VALNÁ HROMADA – dne 23.4.2014

Závěrečná porada vedoucích zaměstnanců + volba „Skokan roku 2013“- 13.12.2013
Podpis KOLEKTIVNÍ SMLOUVY pro rok 2014

Exkurze na ČOV Kroměříž – dne 23.5.2013

ZŠ Zámoraví Kroměříž 

Fotbalový turnaj – NWT a.s. Hulín X VaK Kroměříž, a.s.

Zprovoznění platebních terminálů na zákaznických centrech 
společnosti – možnost bezhotovostní platby Účast na

humanitární pomoci POVODNĚ 2013, spolu s Městem Kroměříž – 
pomoc městům a vesnicím: Bechyně, Vrbno, Hořín, Lety u Prahy

Zprovoznění objednávkového systému RON Software 
„JÍDELNA“ – elektronické objednávání obědů

• Oslava 20. výročí založení naší společnosti – nezapomenutelná 

oslava na Arcibiskupském zámku v Kroměříži

• Podpis nové rámcové smlouvy s Telefónica Czech Republic, a.s.

• Zahájení spolupráce s COPT Kroměříž v rámci umožnění praxe 

studentům a učňům

Slavnostní otevření Úpravny vody v Kroměříži – dne 17.10.2014

• Recertifikační audit QMS, dle ČSN EN ISO 9001:2009 
certifikát obhájen

• Večírek pro všechny zaměstnance společnosti – 8.11.2013• Exkurze na Úpravně vody - MŠ Hulín, dne 19.11.2013 – 90 dětí, ZŠ Hulín, 
Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž

Srpen
Prožíváme velmi horké léto s vysokými teplotami…a rádio hlásí velmi 
zajímavé hlášky…“V pondělí „VEDRA“ povolí“, „Co nezničily povodně, 
zničí „VEDRA“, „VEDRA se vrací v plné síle“…
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Při závěrečné poradě vedoucích zaměstnan-
ců, konané dne 13.12.2013, proběhlo vy-
hodnocení nejlepších pracovníků výrobně 
technického úseku . Do nejužší nominace se 
probojoval Radek Šidla - mistr vodovodů Ho-
lešov, Bc. Jana Šustková - asistentka ředitele a 
VTN a Libor Liška – vedoucí střediska jímání a 
úprava vod. 
Vítěz však může být jen jeden a tak letošním 
vítězem již tradiční ankety „Skokan roku“ se 
stal pan Libor Liška. Ještě jednou gratulujeme 
a přejeme hodně dalších pracovních i osob-
ních úspěchů. 

Ing. Petr Vedra 
Výrobně technický náměstek

SKOKAN ROKU

Křížovku a sudoku dodali : Bohdala Hýžová a Luděk Stratil


