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dne 9.5.2013 byl vylosován úspěšný řešitel soutěžní křížov-
ky z VODNÍKA č. 1/2013.

Výherkyní ceny se stala paní: JANA KROUTILÍKOVÁ 

z laboratoře odpadních vod – ČOV Kroměříž. Výherkyni gra-
tulujeme!!!

Bc. Jana Šustková

Zpravodaj společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. vychází v Kroměříži 4x ročně.
Redakční rada pracuje ve složení:  Ing. Ladislav Lejsal, Bc. Jana Šustková, Ing. Marie Jonášová, Ing. Petr Vedra  

Grafická úprava a tisk: LINEAR
Vyšlo dne: 10. 7. 2013
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VÝHERCE KŘÍŽOVKY z č.1/2013
Vážení kolegové a kolegyně ,
dovolte, abych Vás na úvod srdečně 
pozdravil a popřál hezkou dovole-
nou. 
 V tomto mém úvodníku, v po-
řadí již druhém v našem časopise, 
bych se rád pozastavil nad aktuál-
ním děním, a to nejen ve společ-
nosti VaK Kroměříž, a.s., ale i nad 
situací v České republice.
 V minulém čísle jsem se za-
mýšlel nad způsobem řízení a smě-
řování akciové společnosti a zmínil 
jsem i nutnost kvalitního školství, 
jako předpokladu budoucího roz-
voje státu. Pevně jsem doufal, že 
nás čeká období pilné práce, po-
stupné odeznívání celoevropské 

krize a zlepšování negativních nálad ve státě. Volby byly daleko a si-
tuace se zdála být předvídatelná. Ó, jak jsem se jen mýlil. Dnes je vše 
jinak. Máme nového prezidenta, zvoleného na základě přímé volby. 
Máme vládu v demisi a jmenovaného nového premiéra. Extrémisté 
pořádají pochody proti nepřizpůsobivým občanům, kteří jim k tomu 
nahrávají svou agresivitou. V mediích sledujeme jen skandály, poli-
tické hrátky a černou kroniku. Vše nasvědčuje tomu, že směřujeme  
k předčasným volbám. 
 A nám aktuálně zloději kovů napadli jímací území Břestský les, kde 
odcizili snad vše kovové, co šlo, mimo jiné 14 ks litinových poklopů od 
šachet a studen, brány a ploty. Zanechali za sebou spoušť a škodu pře-
sahující 130 tisíc korun. Také se však dle našeho názoru mohli dopus-
tit veřejného ohrožení tím, že ohrozili kvalitu jímané podzemní vody. 
Přitom po incidentu na VDJ Tučapy jsme výrazně posílili bezpečnostní 
opatření na zdrojích pitné vody. Dnes jsou objekty nejen oploceny, 
vybaveny pevnými uzamčenými dveřmi, hygienicky zabezpečeny  
a vybaveny datovými přenosy radiovou sítí s nepřetržitým monito-
ringem dispečinkem, ale navíc vybaveny bezpečnostními mřížemi na 
vstupech, elektronickou zabezpečovací technikou a vnitřním kamero-
vým systémem. Na tato opatření jsme v uplynulých 2 letech vynaložili 
již více než 3 miliony korun.  Zdá se však, že vynalézavost některých 
individuí nezná mezí a tak bude nutno se dále bezpečnostní proble-
matikou zabývat a přijmout nezbytná opatření. 
 V loňském roce jsme byli vyzváni Hasičským záchranným sborem 
k vypracování Plánu krizové připravenosti. Velmi jsem se nad tím podi-
voval. Měl jsem za to, že k našemu předmětu činnosti, tj. provozování 
vodovodů a kanalizací, jsou nezbytné jiné náležitosti, než zavádění 
prvků civilní obrany do řízení VaK Kroměříž, a.s. Dnes jsem rád, že jsem 
tomuto mnohastránkovému dokumentu věnoval tolik času a nahradil 
tak Krizový plán z roku 1993 aktuálním dokumentem. V měsíci květnu 
totiž proběhlo v městě Kroměříž cvičení integrovaného záchranného 
systému s tématikou úniku čpavku ze zimního stadionu. Cvičení bylo 
komplexní a VaK Kroměříž, a.s. hrál významnou roli v minimalizaci eko-

logických škod na životním prostředí. Zde se ukázalo, jak důležité je 
zvládnutí organizace a řízení a také technická vybavenost a odbornost 
pracovníků VaK Kroměříž, a.s.  V červnu pak následovaly povodně. Nás 
se sice významněji nedotkli, ale přesto bylo nutno se na hrozící ne-
bezpečí připravit a provést kontrolu stavu infrastruktury. Všem, kteří se 
na těchto akcích podíleli, bych rád poděkoval za dobrou reprezentaci 
naší společnosti. Následně jsme 4 postiženým obcím poskytli materi-
ální i finanční pomoc.
 Přes všechny negativní události okolo nás, přes všechnu tu nera-
dostnou náladu, která všeobecně v republice panuje, jsem přesvěd-
čen o tom, že vše špatné se v dobré obrátí a po dešti vyjde slunce. 
Je třeba být optimistou a trpělivě zdolávat jednu překážku za druhou  
a jít za svým cílem nejen v profesním, ale i soukromém životě. 
Létu zdar a všem ještě jednou – krásnou dovolenou !!!

Ing. Petr Vedra
výrobně technický náměstek

ÚVODNÍ SLOVO
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 Valná hromada akciové společnosti Vo-
dovody a kanalizace Kroměříž, a.s., která se 
konala 23. dubna 2013, projednala a schválila 
zprávu představenstva společnosti o podni-
katelské činnosti a stavu majetku společnosti 
a.s. VaK Kroměříž, rozdělení zisku v částce 
14 192 tis. Kč, výplatu dividend ze zisku za 
rok 2012 v hrubé částce 6,- Kč na jednu ak-
cii a dále určila auditora pro schválení účetní 
závěrky za rok 2013 a 2014. Ve zprávě před-
stavenstva společnosti, konstatovala, že uply-
nulý rok byl dalším úspěšným rokem v historii 
společnosti. Akcionáře společnosti pak před-
stavenstvo společnosti seznámilo s cíli, které 
chce dosáhnout v roce 2013 : 

• pokračovat v realizaci investičních akcí  
v oblasti čištění odpadních vod, které mají 
rozhodující význam pro zlepšení životního 
prostředí
• řešení havarijních situací 24 hodin denně 
7 dní v týdnu

• usnadnit zákazníkovi přístup ke službám, 
které poskytujeme v zákaznických centrech
• podporovat vnímavost a odpovědnost 
svých zákazníků k životnímu prostředí
• sledovat spokojenost zákazníků a zveřej-
ňovat výsledky
• pokračovat v postupné rekonstrukci a 
modernizaci vodovodních a kanalizačních sítí
• pokračovat v přípravách podkladů pro 
žádosti o dotaci z dotačních titulů poskytu-
jících finanční prostředky z finančních zdrojů 
EU - Operačního programu Životní prostředí 
nebo ze státního rozpočtu ČR 
• pokračovat v Rekonstrukce a rozšíření 
úpravny vody v aglomeraci Kroměříž“ s termí-
nem dokončení 30.11.2013
• zahájit stavbu „Kanalizace a výtlak od-
padní vody z Bezměrova na ČOV Postoupky“
• pokračovat ve finanční podpoře měst  
a obcí při přípravě a realizaci projektů na 
rekonstrukce vodovodů a kanalizací nebo 
výstavbu kanalizačních čerpacích stanic na 

stávající ČOV, které vycházející z plánu roz-
voje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje,  
z Evropských fondů a schválených předsta-
venstvem společnosti.   
• pokračovat ve snižování ztrát nefakturo-
vané vody
• zajistit zisk společnosti v min. částce 10 
mil. Kč a výplatu dividendy akcionářům spo-
lečnosti

 Závěrem předseda představenstva vy-
slovil poděkování nejen všem členům před-
stavenstva, dozorčí radě naší společnosti, ale  
i všem spolupracovníkům a zaměstnancům, 
za jejich úsilí, iniciativu a zodpovědnost, se 
kterou přistupovali k nelehkým úkolům a po-
díleli se tak na dosažení příznivých výsledků 
společnosti za rok 2012 a pomohli tak v bu-
dování perspektivní vodárenské společnosti.

 Ing. Lejsal Ladislav
ředitel společnosti

a předseda představenstva

VALNÁ HROMADA

 Od 1.6.2013 byla v našich zákaznických 
centrech zřízena nová služba, platební termi-
nály ČSOB. Zákazníci mohou hradit faktury za 
vodné a stočné a ostatní práce a služby pla-
tební kartou. Je to nová služba, kterou se sna-
žíme všem našim odběratelům nabídnout, 
abychom jim tak umožnili využít moderních 
prostředků platebního styku. Zatím nemůže-
me hodnotit, jak bude tato služba využívána, 
neboť je to krátký časový úsek od zprovozně-
ní, ale věříme, že co nejdřív přejde do pově-
domí a zákazníci budou tuto službu využívat.

Ing. Marie Jonášová
ekonomická náměstkyně

PLATEBNÍ TERMINÁLY – NOVÁ SLUŽBA ZÁKAZNÍKŮM
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 Dne 23.3.2013 byly u příležitosti „Mezi-
národního dne vody“ zpřístupněny některé 
nejvýznamnější čistírny odpadních vod, které 
vlastní a provozuje naše společnost. Otevře-
na byla ČOV Bystřice pod Hostýnem, Holešov, 
Hulín, Chropyně a samozřejmě ČOV Kromě-
říž. I přes nepříznivé a chladné počasí nás 
navštívilo celkem 51 lidí, přičemž se většinou 
jednalo o rodiny s dětmi. Velmi nás těší zájem 
našich zákazníků o problematiku čištění od-
padních a jejich návštěvy si velmi vážíme. 

 Prohlídku spojenou s odborným výkla-
dem provedli mistři jednotlivých středisek, 
kteří zodpověděli mnohdy i velmi zvídavé 
dotazy, hlavně ze strany dětských návštěvní-
ků. Na závěr prohlídky jsme požádali všechny 
návštěvníky, aby nám nakreslili to, co jich při 
prohlídce nejvíce zaujalo. Ač jsme požádali  
o tento umělecký záznam i rodiče, při po-
hledu na krásné výtvory svých dětí to raději 
vzdali bez boje. Osobně se jim ani nedivím…. 

 Tradice tohoto způsobu prezentace naší 
společnosti je velmi dobrá a určitě v ní bude-
me rádi i nadále pokračovat. Za zvážení stojí 
snad jen posunutí termínu do teplejších mě-
síců. Počasí je totiž zatím jediná věc, kterou se 
nám nedaří při organizaci těchto akcí zařídit. 
Ale i na tomto nelehkém úkolu již pracujeme.

Ing. Tomáš Mozola 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
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…Pokračování z předchozího čísla….

ZALOŽENÍ  VODÁRNY 

 V roce 1895 byla ustanovena vodní ko-
mise, jejímž úkolem bylo prošetřit potřebu 
vody v souvislosti se stavbou nového vodo-
vodu. Komise doporučila městské radě, aby 
zažádala o vypracování projektu. Předběžné 
práce a samotný projekt provedla firma ing. 
Horák a Zelený z Prahy. Městská rady předlo-
žila žádost o vodoprávní řízení moravskému 
místodržitelství 17. května 1899. Místodržitel-
ství vydalo povolení ke stavbě vodovodu dle 
předloženého projektu 17. července 1899. 
Stavby byla zadána rovněž firmě ing. Zelený 
a Horák. Se stavbou bylo započato okamžitě.
Kapacita zařízení vodárny byla projektována 
na spotřebu 1 200 m3 denně, tj. 80 litrů na 1 
osobu. Kroměříž tehdy měla 13 tisíc obyvatel. 
Byla vybudována jímací studna na okraji ny-
nější ulice Pod Barbořinou. Násoskovým po-
trubím byla voda sváděna do sběrné studny 
v čerpací stanici na Zámeckou zahradou. Ze 
sběrné studny byla čerpána voda pístovým 
čerpadlem poháněným parním strojem do 
vodojemu o obsahu 800 m3 na kopci Barboři-
na. Z vodojemu byla voda přiváděna gravitací 
do rozvodné sítě ve městě.
         Vodovod byl dokončen v roce 1900 a 19. 
června téhož roku byl kolaudován.
Na základě výsledku kolaudačního řízení 
vydalo moravské místodržitelství ze dne 7. 
července roku 1900 pod č. 25119 povolení k 
užívání vodovodu.

 Vydatnost studny pod Barbořinou, jak 
se brzy ukázalo, byla nedostačující. V roce 
1901 bylo čerpáno 209 155 m3 vody. Proto 
městská rada rozhodla, aby byla postavena 
nová studna (na poli proti nynější veterinár-
ní nemocnici). Ale ani tato studna nevyřešila 
dostatek vody. Proto již v  letech 1905-1906 
byly vybudovány v Podzámecké zahradě dal-
ší tři nové studny. Voda byla čerpána přímým 
sáním na značnou vzdálenost. V roce 1910 
byl zrušen kroměřížský a kvasický jez. Sníže-
ním hladiny vody v Moravě se snížila i hladina 
spodní vody ve studních, což se projevilo dal-
ším nedostatkem vody, zejména v suchých 
ročních obdobích.
 V letech 1914-1915 provedla firma ing. 
Belada z Prahy další vodovodní práce v Pod-
zámecké zahradě. Bylo vybudováno deset 
vrtaných studní  o profilu 250 mm. Z těchto 
deseti studní byly později přestavěny čtyři 
zděné. Ani to však nevyřešilo zásobování vo-
dou, bylo jí stále nedostatek, proto otázka zá-
sobování města vodou musela být řešena ra-
dikálně. Za podpory zemského úřadu v Brně 
byly v roce 1920 provedeny nové sondovací 
práce v okolí obce Břest. Výsledky průzkumu 
byly dobré, avšak stavební náklad 8 miliónů 
byl příliš vysoký, takže od záměru odebírat 
vodu z této oblasti bylo upuštěno.
 Nedostatek vody však nutil město k dal-
šímu hledání především spodní vody, a to v 
oblasti vzduté vody nad jezem na Strži na tzv. 
Miňůvském rybníku. V roce 1926-28 byly fir-
mou bratří Sigmundové z Lutína a městským 
stavebním úřadem provedeny sondovací 

práce. Vody zde bylo dost, nebylo jí však pou-
žito. Po katastrofálním suchu v roce 1928 bylo 
provedeno nouzové opatření. Studny v Pod-
zámecké zahradě byly prohloubeny, byly do 
nich osazena čerpadla s elektromotory, které 
tlačily vodu násoskovým potrubím do čerpa-
cí stanice k pístovým parním čerpadlům. Toto 
nouzové opatření však nebylo hospodárné, 
navíc nevyhovovalo i z hlediska zdravotního 
a pro trvalý provoz tedy nepoužitelné. Proto 
byl zadán projekt na rekonstrukci vodárny 
ing. Benešovi z Brna. Výsledky byly přenese-
ny do map, studny byly založeny v místech 
nejhlubším štěrkových vrstev. Bylo posta-
veno nové násoskové potrubí o profilu 300 
mm, provedena rekonstrukce strojního zaří-
zení. Místo parních strojů a pístových čerpa-
del byla postavena dvě odstředivá čerpadla  
s elektromotory. Rekonstrukce byla dokon-
čena v roce 1932, tedy až do této doby byla 
voda čerpána výše uvedeným způsobem.
 Při rekonstrukci v roce 1932 bylo dobře 
využito vodonosné štěrkové oblasti v Pod-
zámecké zahradě, s vodou se však muselo  
i nadále šetřit. V roce 1933 byly u odběratelů 
instalovány vodoměry.
 Voda ze studní v Podzámecké zahradě  
i na Miňůvském rybníku je železitá s nepatr-
ným obsahem manganu. Během času se celá 
vodovodní síť zanesla rezavými usazeninami, 
takže vzrostly tlakové ztráty. 

---a zase příště….

Redakční rada

HISTORICKÉ OKÉNKO

 I v letošním roce se zaměstnanci naší 
společnosti zúčastnili rehabilitačního pobytu 
v lázních Luhačovice v komplexu vily Antoa-
neta na Perštýně. 
 Tento ozdravný pobyt určitě pomohl  
k celkové regeneraci jejich organismu a k na-
čerpání nových sil do pracovního i osobního 
života. Jako každý rok jsme byli velmi spoko-
jeni a to nejen s ubytováním a stravováním, 
ale také s kvalitou jednotlivých procedur. Zú-
častnila jsem se osobně tohoto pobytu v prv-
ním termínu a podle ohlasu a zpětných vazeb 
od mých kolegů, byli všichni velmi spokojeni 
a pobytu si vážili. 
 Dovoluji si tímto poděkovat jménem zú-
častněných zaměstnanců za to, že se mohli 
pobytu zúčastnit a načerpat tak nové síly.

Ing. Marie Jonášová
ekonomická náměstkyně

LUHAČOVICE 2013
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 Ministerstvo zemědělství vydalo publi-
kaci Fakta o vodě, ve které jsou shrnuta zá-
kladní fakta o vodním hospodářství v České 
republice. Na první pohled by se mohla jevit 
jako nepříliš zajímavý suchý výčet nashro-
mážděných údajů a zjištění.  Zaujaly mě nej-
více dvě věci týkající se odpadních vod. První  
upoutaly mou pozornost grafy znázorňující 
tendence ve vypouštění odpadních vod, kde 
je srovnání let 1990 – 2011, ze kterých je pa-
trný výrazný pokles organických látek, které  
v minulosti způsobovaly pokles kumulace 
kyslíku a hromadné úhyny ryb (udušení). Po-
kles v ukazatelích BSK5 a CHSK vyjádřený v 
tis. tun za rok je za uplynulých 20 let oprav-
du razantní. S tím souvisí i druhá věc, co mě 
zaujala, a to mapky srovnávající jakost vody v 
tocích v ČR v letech 1991-92 a 2010-11. Tady 
je to zlepšení v našich končinách evidentní. 
Zaměřím-li se na úsek řeky Moravy, který nás 
zajímá nejvíc – tedy kam vypouštíme vody 
vyčištěné z velké části významných čistíren 
odpadních vod, které naše společnost provo-
zuje, zlepšení je až neuvěřitelné. 
 Zatímco v letech 1991-92 byla jakost 
vody v Moravě v „našem“ úseku zařazena dle 
ČSN 75 7221 do kategorie IV – silně znečiště-
ná voda ( stupnice je I.- V.), v letech 2010-11 
se již dostala mezi nejlepší tj. kategorie I.-II. – 
neznečištěná a mírně znečištěná voda. Tento 
úsek Moravy se dostal v kvalitě o kategorii 
výš než úsek Moravy nad ním. Vím, že v tom-
to území nejsme jediní, kdo do řeky Moravy, 
resp. jejich přítoků v tomto úseku (Moštěnka, 

Rusava), vypouští vyčištěné odpadní vody  
a není to jediný faktor ovlivňující kvalitu vody 
v Moravě. Rozhodně však na tom svůj po-
díl má fakt, že velké čistírny v Kroměříži, ale  
i v Holešově, Hulíně či Chropyni byly zre-
konstruovány a dobře fungují, úsek ovlivní i 
menší dobře fungující čistírny v Kvasicích či 
Plešovci.
  Co z toho vyplývá? Pro nás podle mě je-
diné - že naše práce má smysl a i když někdy 
lidé na vodárnu nadávají, tak alespoň příroda 
je nám jistě tiše vděčná…

Ing. Jarmila Blahutová
vodohospodářka

Zdroj: publikace Mze Fakta o vodě
Přílohy: grafy + mapky z publikace

(grafy str.13, mapky str. 17)

FAKTA O VODĚ - SLOVO VODOHOSPODÁŘKY

 Při dalším kroku k modernizaci naší spo-
lečnosti, se vedení tentokrát zaměřilo na kan-
týnu a jídelnu. Jak všichni víme, tak v kantýně 
se dá koupit nejenom dobrá a zdravá svači-

na, ale probíhá zde i výdej obědů. A zde byl 
problém. V dnešní moderní době plné elek-
troniky a výpočetní techniky, tady měli hlavní 
slovo tužka a papír. Jednotliví pracovníci pod 

různými šiframi vypisova-
li jídelní lístek, pracně se 
evidoval počet vydaných 
jídel na strávníka a celko-
vá kontrola nebyla úplně 
přehledná. Z tohoto a 
mnoha dalších důvodů, 
oslovilo vedení společ-
nosti nám již známou 
firmu RON SOFTWARE, 
která po krátkých konzul-
tacích provedla montáž 
zařízení pro objednávání  
a výdej obědů. Co všech-
no toto zařízení umí a 
dokáže, jsme se již všichni 

přesvědčili a není důvod se na tomto místě 
sáhodlouze rozepisovat o možnostech toho-
to zařízení. V současné době probíhá zavádě-
ní a instalace nového systému v Holešově. 
 Dnes po měsíčním provozu si již nikdo 
nedokáže představit návrat k původnímu sys-
tému. Dokonce i ti, u kterých byl předpoklad 
podprůměrné znalosti obsluhy PC a terminá-
lu dokázali, že ovládat moderní  elektroniku 
pro ně  není problém.
 Tímto bych chtěl poděkovat vedení spo-
lečnosti za vytváření nových moderních pra-
covišť, dále bych chtěl poděkovat všem, kteří 
se podíleli na rozběhu tohoto zařízení a v ne-
poslední řadě popřát všem bezproblémový 
chod a hlavně „Dobrou chuť“ v naší moderní 
jídelně.

Miloš Vysloužil

OBĚDY JEN PŘES POČÍTAČ
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 O rozhovor jsem v tomto čísle jsem požá-
dala pana Václava Přivřela a pana Radka Šidlu. 
Výběr nebyl náhodný, oba dva v letošním roce 
dostali v naší společnosti novou pracovní na-
bídku, kterou přijali. Jak se jim daří a co je těší, 
si přečtete v následujících řádcích.

Odpovědi pana Radka Šidly :
1. Jak dlouho pracujete ve společnosti Vo-
dovody a kanalizace Kroměříž, a.s. a na 
jaké pozici jste zde začínal? Pamatujete si 
na svůj první den?
 Na první den si pamatuji celkem dobře, 
bylo to 3.května 2001 a tehdy mě před vstup-
ní branou čistírny vítal můj budoucí  parťák 
slovy : „ Tak Ty seš ten nové?? “. Čas běžel  
a nyní ve společnosti pracuji již třináctým ro-
kem, začínal jsem na pozici strojník čistírny 
odpadních vod a od roku 2008 jako mistr.

2. V letošním roce jste dostal nabídku praco-
vat na nové – vyšší pozici, kterou jste přijal. 
Překvapila Vás tato nabídka a co od změny 
očekáváte? 
 Nad nabídkou na pozici mistra vodovo-
dů v Holešově jsem dlouze přemýšlel, neboť 

čištění odpadních vod je opravdu velmi zají-
mavá problematika a jsem rád, že jsem ji po-
znal. Od nové pozice očekávám nejeden krok 
vpřed, získání nových zkušeností, poznání 
nových lidí a hlavně už budu vědět, jakým 
způsobem se dostává voda k našim zákazní-
kům.

3. Co je pro Vás v zaměstnání nejdůležitější ? 
Jakých vlastností si na lidech nejvíce vážíte?
 To co pokládám v práci za nejdůležitější je 
motivace a mít kolem sebe lidi, kterým mohu 
věřit, a na které se mohu ve všem spolehnout. 
Samozřejmostí jsou velmi dobré vztahy. Vá-
žím si každého, kdo je upřímný, slušný a sám 
se řídím heslem „ jak se kdo chová ke mně, tak 
já k němu“. 

4. Jaký byl pro Vás největší profesní / osobní 
úspěch, kterým se můžete pochlubit?
 Tak z profesního hlediska zcela určitě po-
sun čistírny odpadních vod v Bystřici tam, kde 
se nyní nachází a z osobního hlediska jde vše 
stranou a nemůžu říct nic jiného, než děkuji, 
že jsem tady na tomto světě kulatém.

5. Řekněte nám něco o sobě – rodina, zá-
jmy…čemu se věnujete po práci, co Vás v 
současné době nejvíc těší?
 Něco o sobě? Rodinu zatím nemám, tak 
největší porci mého volného času věnuji cyk-
listice a hafanovi, i když asi ze známých dů-
vodů momentálně víc hafanovi, jak cyklistice. 
Ale přiznám se, už to srovnávám. Nejvíc mě  
v současné době těší to, co právě nyní je a že 
vše jde tím správným směrem, kterým má.

ROZHOVORY

Odpovědi pana Václava Přivřela :

1. Jak dlouho pracujete ve společnosti Vo-
dovody a kanalizace Kroměříž, a.s. a na 
jaké pozici jste zde začínal? Pamatujete si 
na svůj první den?
 Nastoupil jsem na ČOV Bystřice pod Hos-
týnem dne 3.3.2004 jako strojník. Na svůj 
první den si dobře vzpomínám, přivítala mě 
paní Mozolová a ukázala mi provoz. Zeptala 
se, zda bych měl zájem tady pracovat a já ji na 
to odpověděl, pokud mě tu všichni chtějí,  tak 
ano. Udělal jsem lékařskou prohlídku, školení 
a nastoupil.

2. V letošním roce jste dostal nabídku praco-
vat na nové – vyšší pozici, kterou jste přijal. 
Překvapila Vás tato nabídka a co od změny 
očekáváte? 
 Můžu Vám říct, že jsem nechtěl, aby pan 
Šidla odešel, ale jeho rozhodnutí bylo pevné, 
tak jsem i já nabídku na mistra ČOV přijal. Byl 
jsem jediný, kdo má střední vzdělání na ČOV, 
které bylo podmínkou. Ve vedoucí funkci už 
jsem dříve pracoval, takže práce s lidmi mi 
není neznámá, i když mám rád manuální prá-
ci, vše si dělám sám. Teď mi zbývá důvěřovat 
svým zaměstnancům.

3. Co je pro Vás v zaměstnání nejdůležitější ? 
Jakých vlastností si na lidech nejvíce vážíte?
 Já mám rád dobře vykonanou práci, ne-
mám rád slovo, že to nejde. Z vlastní zkuše-
nosti vím, že je to jenom obyčejná výmluva 
na lenost. Na lidech si nejvíce cením jejich 
klid a snahu najít řešení v jakékoliv situaci, to 
si cením.

4. Jaký byl pro Vás největší profesní / osobní 
úspěch, kterým se můžete pochlubit?
 Nikdy jsem profesně neměl zájem stou-
pat. Obyčejná práce je taky důležitá, jako ta 
vedoucí. Takže se nemám čím chlubit. Ti co 
mě znají, ví, kdo jsem.

5. Řekněte nám něco o sobě – rodina, zá-
jmy…čemu se věnujete po práci, co Vás v 
současné době nejvíc těší?
 Jsem ženatý, mám dvě děti. Z dcery Han-
ky je již od 1.7.2013 paní učitelka na Základ-
ní škole v Přerově a syn Václav studuje VUT  
v Brně, obor strojírenství a letos ukončil 1. roč-
ník. Já osobně se zajímám o vše, co je mezi 
nebem a zemí. Můj hlavní zájem je pomoc 
lidem. 
A co mě těší? Vše krásné okolo, co vidím.

Oběma přeji pevné zdraví, hodně úspěchů jak  
v pracovním, tak osobním životě a děkuji za 
rozhovor. A Radkovi zvlášť přeji šťastné kilome-
try bez nehod a škrábanců…

Bc.Jana Šustková
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 PVe čtvrtek 23. Května 2013 navštívili žáci 
4.B třídy, Základní školy Zámoraví,  čistírnu 
odpadních vod v Kroměříži. Exkurze byla po-
jatá jako doplněk výuky o vodách a vodních 
tocích. Děti byly přiměřeně jejich věku sezná-
meny v krátkém výkladu o významu vody pro 
člověka a dále o základních činnostech naší 
vodárenské společnosti.  

Následovala praktická ukázka průběhu čis-
tícího procesu a dalších činností na čistírně 

odpadních vod.  Exkurze byla ukončena pro-
hlídkou laboratoří.

Musím říci, že jsem 
byl mile překvapen 
zájmem a pozorností 
dětí, jak při výkladu, 
tak při vlastní prohlíd-
ce, o čemž svědčilo 
množství otázek, na 
které jsem někdy ne-
stíhal odpovídat. Jsem 
přesvědčen, že se akce 
dětem líbila a že si od-
nesly nové poznatky o 
vodě a její ochraně.   

Otakar Stratil
mistr ČOV Kroměříž

EXKURZE NA ČOV KROMĚŘÍŽ

CO NOVÉHO NA RUSAVĚ?

 Problémy různého typu se nevy-
hýbají ani chatám. Ale jaké to je štěstí, 
když v době poruchy nebo problému, 
je na blízku náš Tonda Mlčoch…Co se 
stalo? Tonda si prostě vyrazil užít pár 
slunečných dnů na Rusavu. Netušil ale, 
že se „ucpou“odpady. Takže i během 
svých sladkých volných dnů nelenil a 
zajistil odstranění závad. Chataři v ná-
sledných termínech si mohli opět uží-
vat bezproblémový pobyt.

Bc. Jana Šustková

POHOTOVÝ ZÁSAH 
KANALISTŮ

V minulém čísle „Vodníka“ jsem 
Vás informovala o plánovaných 
změnách, které se chystají na re-
kreačním středisku Rusava.
Změny úspěšně proběhly a tak 
v letošní letní sezoně 2013 již 
budou naši „chataři“ užívat nové 
sedací soupravy, které nám na 
míru vyrobila a dodala společ-
nost LENA NÁBYTEK, s.r.o.z Ho-
lešova. 
Ještě před dodáním sedacích 
souprav, proběhla na obou 
chatách celková rekonstrukce 
podlah. Vzhledem ke špatnému 
stavu, byly podlahy nejdříve 
vyrovnány a po patřičném vy-

schnutí byla položena nová podlahová krytina ve vzhledu dřeva. O podlahy se postarala 
společnost Stavofloor, spol. s r.o. Kroměříž, v čele s panem Karlem Kutějem, kterému děkuji 
za organizaci celé akce a bezchybnou a kvalitně odvedenou práci. 
Ještě jednou děkuji vedení společnosti za schválení všech plánovaných i neplánovaných 
změn, které na rekreačním středisku na Rusavě proběhly. Díky patří také zaměstnancům 
střediska doprava, kteří se postarali o naložení a odvoz starých sedacích souprav do sběr-
ného dvora na Rusavě a děkuji i Renatě Kutějové za dobré rady. 
Všem rekreantům přeji hezkou letní sezonu, slunečné počasí a nezapomenutelné chvíle 
na Rusavě.  

Bc. Jana Šustková
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FOTBALOVÉ
UTKÁNÍ

KDY:  24. 5. 2013 V 16 HODIN

KDE:  HRIŠTĚ HOLEŠOV - VŠETULY

Přineste vlastnoručně vyrobený slaný či sladký dezert a dostanete malou pozornost.

vs.

 Dne 24.5.2013 se odehrál další 
ročník přátelského fotbalového zá-
pasu mezi mužstvy VaK Kroměříž, 
a.s. a NWT a.s. Hulín.
 Hrálo se na hřišti ve Všetulích, 
před velmi slušně zaplněnými ocho-
zy a na výborně připraveném trávní-
ku. Počasí bylo pro fotbal vynikající, 
pro fanoušky ovšem velmi chladné. 
Ale i přesto byla podpora mužstev 
citelná.
 Utkání řídil jako hlavní a jediný 
arbitr pan Leoš Přecechtěl. Zápas byl 
velmi vyrovnaný, i když věkový prů-
měr nesrovnatelný. Po bojovném a 
zkušeném výkonu zvítězilo družstvo 
„Vodárny“, a to brankou Luďka Strati-
la - z pokutového kopu. Pohár tedy 
zůstal v držení favorita.
 Po zápase proběhla tiskovka s fo-
cením a následovalo grilované kuře, 
sladké dobroty a vše se prokládalo 
pivem a slivovicí. 

Petr Hrtús
provozní elektrikář

FOTBALOVÝ  
TURNAJ
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 Na konci měsíce března 2013 bylo vypsá-
no výběrové řízení s názvem ,,Dodávka pne-
umatik a jejich montáž“. Cílem tohoto řízení 
bylo snížit cenu pneumatik a cenu za práci 
spojenou s tímto úkonem-demontáž staré 
pneumatiky, montáž nové, vyvážení a mon-
táž na vozidlo. Toto kritérium a zároveň dobrý 

úmysl neodklonit se k vý-
robkům východního trhu, 
tvořily podmínky zadání 
výběrového řízení. Byly 
osloveny všechny zdejší 
firmy, zabývající se jme-
novanou činností. Někte-
ré pro nás byly hlubokým 
zklamáním. Výběrové ří-
zení potvrdilo, že dřívější 
výběr firmy Pneuservis 
Jelšík Těšnovice, nebyl 
špatným rozhodnutím, 
neboť jmenovaná firma 
jednoznačně zvítězila. 
Byla podepsaná smlouva 
a výměny pneumatik probíhají k oboustran-
né spokojenosti.
Závěrem již zůstává jen popřát nejen řidi-

čům, ale i přepravovaným osobám mnoho 
šťastných kilometrů na našich vysoutěžených  
pneumatikách.

Miloš Vysloužil

S NAŠEMI VOZIDLY LEVNĚJI, ALE BEZPEČNĚ

Dne 2.5.2013 se konalo u pana ředitele přá-
telské posezení, a to u příležitosti životního 
jubilea paní Libuše Rozsypalové a pana 
Leoše Přecechtěla.
Ještě jednou přeji oběma oslavencům pevné 
zdraví, štěstí a ať se Vám daří !!!

Bc. Jana Šustková

OSLAVENCI

Duben
Rudolf Petr  40 let
Zavadil Karel  40 let
Šamánek Zdeněk  45 let
Daníček Vladimír  50 let

květen
Poledňák Ivo  40 let
Pumprla Roman  45 let
Přecechtěl Leoš  50 let
Rozsypalová Libuše 60 let

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ 
duben - červen 2013

Kadlčík Petr                  40 let v organizaci (2.4.)

PRACOVNÍ VÝROČÍ 
duben – červen 2013

Kadlčík Petr  květen
Hák Antonín  květen

Rozsypalová Libuše červen
Stolař Ladislav  červen

Všem přejeme hlavně zdraví, osobní 
spokojenost a a ať se jim všechno 
daří.

Marie Muselová
mzdová účetní a personalistat

ODCHOD NA „SENIOR-
SKOU DOVOLENOU“
duben – červen 2013
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 Vodovody a kanalizace Kroměříž,a.s. po-
kračují již dvanáctý měsíc v realizaci rozsáhlé-
ho projekt na rekonstrukci a rozšíření úprav-
ny vody v aglomeraci Kroměříž. Jedná se o 
úpravnu vody, která zásobuje pitnou vodou 
celý okres Kroměříž a obec Nezamyslice, tedy 
cca 100 000 obyvatel. Rekonstrukce probíhá 
za plného provozu. Modernizace zařízení si 
vyžádá téměř 182 milionů korun vč. DPH a 
včetně rezervy. Z toho ve výši 106 536 232,- 
Kč z programu podpory Operačního progra-
mu životní prostředí EU a 6 266 837,- Kč ze 
Státního fondu životního prostředí ČR. Roz-
díl finančních prostředků bude financován z 
rozpočtu společnosti Vodovody a kanalizace 
Kroměříž,a.s Stavbu provádí sdružení firem 
IMOS group Zlín s.r.o., a ARKO TECHNOLO-
GY,a.s. Brno. Stavební a technologické práce 
by měly skončit podle harmonogramu v lis-
topadu 2013, řekl dnes ředitel společnosti  
a předseda představenstva Ing. Ladislav Lej-
sal. V současné době, kromě různých staveb-
ních prací, byla provedena instalace  nerezo-
vého drenážního systému TRITON na filtrech 
3,4 od firmy Johnson Sreens z Francie.  Jedna-
lo se o montáž na druhé dvojici filtrů. Montáž 
zajišťovala česká firma KUNST Hranice pod 
vedením  Ing. Baštána.  Na obou filtrech byl 
na závěr instalace proveden bublinkový test, 
který prokáže mimo jiné těsnost osazení stře-
dových distribučních desek v drážce centrál-
ního kanálu, dále vodorovné a těsné uložení 
drenážních segmentů Triton na distributo-
rech a stejnoměrnou průtočnost drenážních 

segmentů pro celé ploše filtru. Systém TRI-
TON bez mezidna nabízí komplexní řešení 
všech problémů, které se u filtrů pro úpravu 
vody mohou vyskytnout. Veškerý materiál je 
vyrobený z nerez oceli. Tím je zajištěna lepší 
odolnost proti korozi, mechanická pevnost 
a delší životnost drenážního systému.  Vol-
ba tohoto technologického zařízení, které je 
instalováno teprve druhé v České republice  
a první co do plochy nebyla lehká. Presentace 
se osobně zúčastnili pozvaní pracovníci z celé 
republiky zabývající se úpravou pitné vody, 
projektanti a ředitelé vodohospodářských 
společností. Podle otázek, které nám a pro-
jektantu Ing. Adlerovi z firmy Voding Hranice 
a Ing. Kebrlemu z firmy ARKO TECHNOLOGY-
,a.s. Brno pokládali, bylo vidět, že mají velký 
zájem o toto zařízení. 
 Rekonstrukce úpravny vody se pomalu 
dokončuje.  Ve druhé, jíž 
rekonstruované  tech-
nologické části upra-
vujeme pitnou vodu 
a dodáváme do sítě 
bez omezení a výpad-
ků. Slavnostní otevření 
nově zrekonstruované 
úpravny vody proběhne 
ve čtvrtek 17.10. 2013 
od 10,00 hodin na místě 
samém. 
 Hlavním cílem re-
konstrukce je pak sníže-
ní provozních nákladů 

na provozování úpravny vody, vyšší zabez-
pečení a spolehlivost v dodávce vody a její 
kvalitě. Kvalita dodávané pitné vody bude po 
rekonstrukci vyšší a stabilnější.
 Další evropskou dotaci, kterou jsme obdr-
želi ze Státního fondu životního prostředí ČR 
bude realizace akce pod názvem „Dostavba 
kanalizace a výtlaku OV z Bězměrova na ČOV 
Postoupky“ s termínem zahájení 10/2013  
v částce 31 525 629,- Kč. Dotaci jsme obdr-
želi ve výši 17 428 551,- Kč. Zbývající část fi-
nančních prostředků budou hradit Vodovody  
a kanalizace Kroměříž,a.s.  a obec Bezměrov  
v částce 2 037 980,- Kč.   

Ing. Ladislav Lejsal
ředitel společnosti

a předseda představenstva

V KROMĚŘÍŽI SE DOKONČUJE REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY KROMĚŘÍŽ

 Při letošních povodních se i naše společ-
nost, spolu s Městem Kroměříž, podílela na 
humanitární pomoci obcím, zasaženým tímto 
přírodním živlem. 
 V pátek 7. června se po dohodě s tamními 
starosty a vedením Hasičského záchranného 
sboru Zlínského kraje, vydal do zaplavených 
míst ve Středočeském kraji zásahový vůz Sbo-
ru dobrovolných hasičů Kroměříž s posádkou 
a materiální pomocí. Dobrovolníci byli na 
konkrétní výpomoci domluveni s vedením 

obce Lety u Prahy. Materiál potřebný ke 
zvládnutí prvních dní po opadnutí vody ale 
mířil z Kroměříže i do dalších středočeských 
měst, jako je Hořín a Vrbno, ale také do jiho-
české Bechyně. 
 Kromě hasičské techniky a lidských sil 
vezli dobrovolníci do každé obce materiální 
pomoc, zahrnující pitnou balenou vodu, hy-
gienické potřeby a čisticí prostředky, a to v 
hodnotě 15 tisíc korun pro každou obec. 

Čerpáno z Týdeníku Kroměřížska

POVODNĚ 2013 - HUMANITÁRNÍ POMOC
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PRÁZDNINOVÁ KŘÍŽOVKA

Vyluštěnou tajenku křížovky, spolu se jménem a telefonním kontaktem, zasílejte do konce měsíce srpna 2013
na adresu: jana.sustkova@vak-km.cz. Do předmětu napište „křížovka“. Pro vylosovaného výherce je připravena cena

Křížovku dodali: Bohdana Hýžová a Luděk Stratil


