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Základní údaje o akciové společnosti
Obchodní jméno:
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Vznik: 1. ledna 1994
IČ: 463 569 83, DIČ: CZ46356983

Sídlo: Mladá Boleslav, Čechova 1151, PSČ 293 22
Předmět podnikání: Provozování vodovodů a kanalizací
Telefon: 326 376 111, fax: 326 721 502
E-mail: mail@vakmb.cz, http://www.vakmb.cz

Vážení čtenáři,
dostal jsem velice milý, ale zároveň i velice zodpovědný a náročný úkol zhodnotit
krátce a přehledně 20 let práce a působení
akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav. Po delší přípravě a rozmýšlení jsem zjistil, že bych se jenom opakoval, protože vše bylo řečeno při minulých
výročích. Vlastně se nic zásadního nezměnilo, jenom se vše dále zlepšuje a více a více
se potvrzuje cesta dobře zvolená už před
dvaceti lety. Zjistil jsem také, že krátce
zhodnotit 20 let poctivé profesionální práce prostě nejde, určitě bych na něco důležitého zapomněl a to si nemohu dovolit. Proto jsem si nakonec dovolil vzít svůj článek
z roku 2009 (tehdy psaný k patnáctému výročí společnosti) a pouze jsem ho upravil k naší „dvacetileté“ oslavě. Někteří ho neznáte, čehož využívám a předkládám jej znovu a doplněný o poslední události. A ti z vás, kteří si ho pamatujete, posuďte sami, jestli mělo, nebo nemělo cenu psát něco jiného:
Trochu z historie 1976 - 1992
Pro naši akciovou společnost je rok 2014 zcela výjimečným. Před 20 lety, 1. ledna 1994, byla firma založena a zapsána do obchodního rejstříku. Radostné, prosté a dnes již jen samozřejmé konstatování. A jak nám všem v uspěchané době
letí čas, zapomínáme rychleji, než by bylo třeba, co vše jsme museli vykonat, aby Středočeské vodovody a kanalizace Praha, státní podnik, závod 07 Mladá Boleslav mohl být privatizován na samostatnou smíšenou vodárenskou akciovou společnost.
Tak jako jsou v životě jedince, rodiny a lidské společnosti rozhodující okamžiky a události, které je dobré si stále připomínat, jsou takové i v životě naší akciové společnosti. A ve dnech výročí firmy, která je pokračovatelkou půltisíciletí staré, poctivé vodárenské tradice v našem regionu, je to o to nutnější.
První pevné základy naší akciovky se budovaly dávno před sametovou revolucí. Asi to bylo zcela mimořádné, ale bylo
to tak.
Když jsem nastoupil jako potomek třetí generace vodáků v roce 1976 do zaměstnání na naši vodárnu, tehdy Okresní vodohospodářskou správu Mladá Boleslav, poznal jsem záhy, že jsem přišel do výborného kolektivu pracovníků nadšených pro
svou věc – vodařinu, neovlivněných politikou jedné strany, ani poučením z krizového vývoje, ani normalizací, ale zapálených
pro profesní práci, hrdost i čest, aby vše klapalo a voda tekla tam, kam má.
Do práce mě přijímal ředitel Václav Dvořák, zaučoval kamarád – projektant, ředitel Ing. Standa Hackl a „proháněl“ výrobně-technický náměstek Vladimír Novák. Rady, rozumy a manažerská rozhodnutí jsem dostával i od kamaráda Richarda Kastnera, vedoucího úpravny vody Rečkov. Bohužel již nikdo z nich není mezi námi. To byly osobnosti, další základní kameny, které utvářely naši vodárnu ještě před založením akciové společnosti a vdechly jí to nejlepší. Jsem o tom skálopevně přesvědčen.
Omlouvám se dalším, které jsem nejmenoval a kteří též „dýchali“ za naši vodárnu a nejsou již mezi námi. Doufejme, že by na
nás byli hrdí, jak v jejich díle pokračujeme.
Jako každý mladý člověk jsem měl při nástupu své plány, předsevzetí a přání. Hlavním přáním bylo, abychom dokázali zanedbané čerpací stanice a vodojemy opravit tak, aby vypadaly jako potravinářské objekty. Vždyť se v nich pracuje s pitnou
vodou, nejvíce a denně používanou základní tekutinou. Za socialismu to byl ale skoro nesplnitelný sen. Když se nám podařilo
výjimečně vybojovat na státním podniku v Praze finanční prostředky, buď nebyly obkládačky či dlažby, nebo byly obkládačky, ale zase už nebyly peníze. A tak dokola. Známé technologie byly nedostupné a o nerezovém potrubí či prvcích automatizace provozu jsme si mohli pouze nechat zdát. O přídělu financí a způsobu oprav za nás rozhodovali úředníci a technici podniku,
kteří neměli žádný vztah k našemu regionu a někteří mnohdy ani k vodařině. Proto, jakmile se ještě za totality vyskytla možčíslo 1 | 2014 |
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nost oddělit se od stávající organizace, podal závod žádost o samostatnost. Bohužel ji, mimo našeho zástupce Richarda Kastnera, žádný ze zástupců závodů v „radě pracujících“ nepodpořil. Ani jsme to neočekávali. Pro podnik jsme byli jediným závodem, který již v té době vytvářel zisk, zatímco ostatní hospodařili se ztrátou.
Privatizační projekt 1992 - 1993
Něco zlého pro něco dobrého. Nemilé zkušenosti nás utvrdily v tom, že musíme připravit svůj návrh privatizačního projektu zaručující samostatnost v rozhodování.
Proti privatizačnímu projektu státního podniku, který opět počítal se strukturou okresních provozů v jedné velké akciové
společnosti, jsme připravili projekt na privatizaci a vznik smíšené vodárenské společnosti v rozsahu okresu.
Jenom naše přání by ovšem k realizaci projektu nestačilo. O výhodnosti takové organizace jsme museli přesvědčit budoucí
akcionáře, zastupitelstva obcí a starosty. Proto jsme po večerech navštívili nespočet schůzí ve městech i obcích, na nichž jsme
jasnou argumentací museli zastupitele přesvědčit o tom, že chceme založit a spolu s nimi vybudovat firmu, která bude spolehlivě sloužit zákazníkovi 24 hodin denně. Z toho důvodu ji chceme vytvořit jako smíšenou, aby veškerým podnikáním získané
finance neodcházely do cizích rukou, ale mohly se vracet do rozvoje společnosti, která převezme majetek v zanedbaném stavu. Přesvědčovali jsme je o naší staré vizi, jak by měly vypadat vodárenské objekty a jak by měla být rychle odstraněna jejich
stavební a technologická zaostalost. Některé jsme přesvědčili dříve, jiné o něco později.
Když jsme získali jistotu, předložili jsme při projednávání návrhu privatizačního projektu státního podniku náš protinávrh, který byl při závěrečném hlasování
starostů a po přesvědčivém vystoupení
Jsem hrdý na vše, co na těchto stránkách připopřednosty okresního úřadu Ing. Jaroslava
mínám. Jde o výsledky zodpovědné práce všech naKouby, jednoznačně přijat. A pak se již
šich pracovníků. Za těch 20 let ale již jedna generace
přidávaly další odštěpné závody a krajvodárníků skončila, druhá odchází nyní a již nastuská akciovka definitivně padla...
puje mladá třetí generace. Na nich bude, jak v době
internetu, chytrých telefonů, iPhonů a supermoderních technologií vždy a neustále spolehlivě poteče
Vznik akciové společnosti 1. 1. 1994
zákazníkům průzračná kvalitní pitná voda z kohoutků. S poruchovým nekvalitním vodovodním plastoTehdy jsme se poprvé přesvědčivým či ocelovým zrezavělým potrubím nebo polorozpadlým betonovým kanali o prozíravosti a osvícenosti našich bulizačním potrubím to ale bude fungovat těžko. A tak to ve vodárně vše poctidoucích akcionářů, kterou později, hlavvě, systematicky a stále intenzivněji řešíme a napravujeme pro ty další generaně v období snahy některých mladobolece, aby to měly o něco lehčí. Je to nekonečný a nekončící proces, ve kterém se
slavských zastupitelů prodat společnost
nemůže polevit nebo přestat. A my tento proces neustále vylepšujeme používá„zahraničnímu strategickému partneroním kvalitních a osvědčených materiálů. A jak již jsem psal, výrazným způsovi“, mnohokráte prokázali. A pro pracovbem tak zlepšujeme spolehlivost dodávky a služeb a chci i troufale říci, že také
níky vodárny to byl při další přípravě prizajišťujeme „stoletou“ dlouhověkost našich vodohospodářských zařízení pro
vatizace velký impulz a především závavnoučata našich vnoučat.
zek neudělat nikdy nic proti vůli akcionáPřed 38 lety jsem měl vodařský sen. Už je splněný. Nyní mám jen jediné
řů – měst a obcí – a tím i proti jejich volipřání: ,,Aby to naší vodárně vydrželo a fungovalo alespoň tak dobře jako těch
čům a našim odběratelům.
posledních 20 let.“ Pak nemám a nebudu mít žádné obavy o její další fungováPokračováním byla práce, práce
ní a osud a hlavně o její zákazníky.
a zase práce a stovky důležitých rozhodJsem a budu pyšný na to, že jsem mohl být ,,u toho“ a že jsem byl také jednutí jak statutárních orgánů, tak i mananím z článků celého soukolí vodárny, které pracuje jako hodinky.
gementu a všech zaměstnanců společA kdyby to zrovna na chvíli malinko zaskřípalo (bohužel se to také někdy
nosti. Výsledkem je stabilizovaná, zdrastane), já si doma jako zákazník stejně nebudu stěžovat. Vím totiž, jak je to těžvá, sebevědomá a správným způsobem
ké a náročné udržet vše spolehlivě v pohybu 24 hodin denně a 365 dnů v roce.
se dynamicky rozvíjející společnost.
„Voda je život, chraňme ji!“
Společnost, která získala v povědoIng. Jan Sedláček
mí odborníků, veřejnosti a ostatních vopředseda představenstva a ředitel a. s.
dáren – i těch se zahraniční účastí – nejen dobrou pověst, ale i respekt.
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Velké poděkování
patří i osmnácti „statečným“ zastupitelům města Mladá Boleslav, kteří při
hlasování 27. června 2002 odsouhlasili revokaci usnesení o prodeji akcií Vodovodů a kanalizací Mladá Boleslav, a. s., přímo určenému zájemci bez výběrového řízení a kteří pochopili, že „Voda je život“ a chránit ji je nutné i proto,
aby nebyla předmětem nekorektních obchodů a soukromých zájmů. Jmenujme
je bez akademických titulů a bez politické příslušnosti – voda nemá s politikou nic společného!
Jsou to Karel Blecha, Miroslav Čuban, Josef Dovolil, Petr Kadaník, František Kovář, Miroslav Králík, Svatopluk Kvaizar, Vlasta Machová, Jaroslav Maňásek, Pavel Nechanický, Karel Podhola, Jaroslav Polívka, Karel Skála, Jan
Stuchlík, Tomáš Suchý, Ivo Šmelhaus, Martin Vedral, Radko Vichnar.
***
Tímto rozhodnutím definitivně nastal klid k práci, pominuly nejistoty zaměstnanců a společnosti se otevřela spolehlivá a uznávaná cesta k získávání zmíněných stamilionových dotací od EU. Naopak mnoha městům a obcím
v České republice, která podlehla, prodala a změnila vlastnickou strukturu vodárenských firem, se tato cesta zavřela. Kdo chce peníze z EU, musí dodržovat i její pravidla. Peníze z evropských fondů jsou penězi daňových poplatníků, občanů EU. Proto není žádný důvod, aby skončily na účtech soukromých
firem.
Dnes je to již minulost, ale teprve současnost jednoznačně potvrzuje, kdo
měl pravdu.
Jsme přesvědčeni, že smíšený model provozování vodárenské infrastruktury na okrese Mladá Boleslav byl, je a stále bude tou jedinou správnou cestou
pro občany a zákazníky; dosažené dvacetileté výsledky to zcela jednoznačně potvrzují.
Představenstvo akciové společnosti
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav
S využitím textu Spor o prodej akcií společnosti v zastupitelstvu Mladé Boleslavi Ing. Miroslava
Čubana, Zpravodaj akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, ročník 9., číslo 1/2009

Společnost, která na vodárenském
trhu dokázala expandovat mimo svůj region a dobrou prací se opakovaně prosadit ve výběrových řízeních na provozování vodovodů a kanalizací v konkurenci mnoha jiných.
Společnost, která díky spolupráci
s  obcemi a městy, díky prozíravosti a zásadovosti při rozhodování jejich zastupitelstev a starostů patří bezesporu mezi
nejlepší smíšené vodárenské společnosti
v České republice.
Společnost, jejíž nároční a prozíraví
akcionáři rozhodli a umožnili, aby se vytvořené finanční prostředky vždy vrátily do údržby, obnovy a modernizace společného majetku.
Společnost, ve které se ani po několika povolebních změnách ve vedení obcí
a měst – jejích akcionářů – neprojevila
nestabilita statutárních orgánů. Dvacetileté období společnosti naopak ukázalo a prověřilo uvážlivost samospráv napříč politickými stranami. Byla to právě rozhodnutí statutárních orgánů tvořených předně ze zástupců obcí a měst,
která se promítla do úspěšných výsledků
minulých let.
Společnost, ve které naprostá většina akcionářů pochopila a uznala, že jen
ekonomicky silná a odborně vedená firma jim může zajistit správu a navýšení vloženého vodohospodářského majetku a že dodávka pitné vody a odvádění
i čištění odpadních vod jsou sice předmětem obchodu, ale také vysoce veřejným
zájmem, s nímž nelze obchodovat podle okamžitých politických rozhodnutí či
nálad.
Společnost, která díky rozhodnutí valných hromad neproplácet dividendy, prosadila reinvestování vytvořených
zisků v nejvyšších možných částkách do
vodohospodářských zařízení. Od založení společnosti se vynaložilo úctyhodných 2,64 miliardy korun (1,5 mld. Kč
do roku 2009).
Společnost, která v investiční politice klade vysoké nároky na navrhované technologie, kvalitu, dlouhou životčíslo 1 | 2014 |
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nost navrhovaných materiálů a konstrukcí, na projektanty, dodavatele, stavební dozory a především na kvalitu finálního díla.
Společnost, která zúročila všechnu dobře vykonanou práci dozorčí rady; především uskutečnila všechna její prozíravá
a klíčová doporučení pro akcionáře, představenstvo a management v době snahy o prodej akcií společnosti, na základě kterých
později získala mnoho menších i větších dotací a finanční pomoci z prostředků České republiky i Evropské unie.
Společnost, které se díky potvrzení systematické koncepční investiční politiky v naplňování strategických plánů dostalo uznání i od Evropské komise a která uspěla a získala z Fondu soudržnosti dotaci neuvěřitelných 360 milionů korun, když
více než dva roky připravovaný projekt Mladoboleslavsko – čištění a odkanalizování odpadních vod prošel složitým výběrovým řízením. Dosud největší investice byla vzorně ukončena a vypořádána bez jakýchkoliv připomínek. Zároveň byla
úspěšně podána další žádost Evropské
komisi na Projekt Mladoboleslavsko II
a společnost získala další „megadotaci“ ve výši 357 milionů korun. Stavební práce jsou v plném proudu a na konci
roku 2014 bude doufám vše dokončeno.
Je to i pěkný dárek k dvacetiletému výročí a ocenění celé dosavadní dvacetileté koncepční práce.
Nový rok 2014

25.3.2008 Slavnostní otevření Expozice vodárenských tradic na Mladoboleslavsku

Bývalí i současní členové statutárních orgánů akciové společnosti, kteří
se strategickým rozhodováním podíleli na úspěších a dobrém hospodaření v uplynulém dvacetiletí a vytvořili vynikající předpoklady pro další fungování, stabilitu a rozvoj akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav:
Představenstvo: PhDr. Karel Herčík, Ing. Ladislav Nádvorník, Ing. Otakar Pavlík, Mgr. Svatopluk Kvaizar, Mgr. Jaroslav Polívka; současní členové:
Mgr. Jana Štěpánová, Jaroslav Král, MUDr. Raduan Nwelati, Ing. Vladimír
Stehlík, Ing. Jan Sedláček
Dozorčí rada: Ing. Jarmila Filipová, Ing. Karel Blecha, Ing. Miroslav Čuban, Richard Kastner, Jaroslav Hartman, Jaroslav Šimon, Jaroslav Myška,
Ing. Jaroslav Novák, Mgr. Daniela Vernerová-Pastorková, Mgr. Milan Poslt,
Ing. Marie Štěpánová, Miloš Fiala, Jiří Hieke, Vladimír Dlouhý, Mgr. Josef
Hrobník, Mgr. Jan Smutný, Mgr. Zdeňka Procházková; současní členové:
Arnošt Vajzr, Ing. Jaroslav Verner, RNDr. Jana Bímová, Mgr. Svatopluk
Kvaizar, Milan Krmenčík, Miroslav Vaněk, David Bajer, Zdeněk Doležal,
Ing. Tomáš Žitný
Vedení společnosti: Ing. Jan Sedláček, ředitel, Milena Prskavcová, ekonomická náměstkyně, Ing. Vladimír Stehlík, výrobní náměstek, Ing. Tomáš Žitný,
technický náměstek; do roku 2002 Marie Šrajerová, ekonomická náměstkyně,
do roku 1999 Ing. Otakar Pavlík, výrobně-technický náměstek
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A tak musím na závěr konstatovat,
že moje předsevzetí a přání, se kterými
jsem před 38 lety vstupoval do vodárny, se nejen splnila, ale v mnoha případech je i předčila. Každý se o tom může
na kterémkoli našem zařízení přesvědčit. Ale ještě mnoho zbývá vykonat. Samozřejmě je a ještě bude co vylepšovat, starost o majetek akcionářů v oceněné výši 9,1 miliardy korun (8,5 mld.
Kč v roce 2009) je a bude běh na dlouhé, nikdy nekončící trati.
Co bych si mohl více přát? Nezbývá
mi, než za splněná přání poděkovat.
Všem starostům a zastupitelům za
podporu našeho nyní již historického privatizačního projektu a za celou dvacetiletou spolupráci.
Všem akcionářům za podporu při
prosazování plánu na odstranění dlouhodobé technické i technologické zaostalosti vodovodů a kanalizací a podporu při zajišťování potřebných finančních
prostředků.
Všem minulým i současným členům
představenstva a dozorčí rady společnosti za veškerá rozhodnutí, spolupráci
a zvláště podporu v době, kdy se rozhodovalo o prodeji společnosti.

Všem zaměstnancům,
že rychle zvládli záplavu nových materiálů
a že se s nimi naučili pracovat s vysokou profesionalitou.
Že zvládli nové technologie a naučili se je
využívat ve prospěch společnosti při snižování
nákladů a poplatků nebo ve prospěch životního
prostředí.
Že pochopili řadu nepopulárních rozhodnutí
nutných ke zvýšení kvality a produktivity práce
nebo snižování vlastních nákladů.
Že vyžadovali a zajišťovali vždy nejvyšší
možnou kvalitu díla.
Že pomohli každý podle míry svého pracovního zařazení získat certifikáty ČSN EN ISO
9001 pro kvalitu, ČSN EN ISO 14001 pro životní prostředí a OHSAS 18001 pro bezpečnost
a ochranu zdraví při práci. V roce 2008 nebyl poprvé v historii žádný pracovní úraz! V dalších
pěti letech pak pouze šest velmi drobných úrazů.
Že svým vystupováním patřičně reprezentovali firmu.
Že dbali na korektní vztahy uvnitř společnosti.
Že v neposlední řadě byli hrdi na podnik, kde
pracují.
Že se v každodenní práci nepřestávají řídit
heslem společnosti: Voda je život, chraňme ji!
Poděkování pak patří i dceřiné akciové společnosti Vodohospodářské inženýrské služby z Prahy a jejím zaměstnancům za dlouholetou spolupráci a poskytování speciálních vodohospodářských služeb naší vodárně a starostům měst a obcí.
Přeji všem mnoho životních a pracovních úspěchů, především štěstí a zdraví, abychom mohli společně oslavit příští jubilea naší společnosti.
Voda je život. Voda je pro člověka drahocenná a ničím nenahraditelná. Proto se o vodu vedly, vedou a  bohužel zřejmě i povedou války.
Naší akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav je neskonalou ctí, potěšením, ale i závazkem, že tuto nejdražší tekutinu – i když si to mnozí lidé stále neuvědomují – může dodávat již dvacet let tisícům domácností, respektive sto tisícům občanů regionu Mladoboleslavska.
Za všechny zaměstnance chci Vám a zákazníkům slíbit, že si této služby a práce vážíme a že ji chceme dělat co nejpoctivěji a nejprofesionálněji.
Závěrem přeji vodárně – akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav – do dalších let jen to nejlepší, hodně
štěstí na dobrá rozhodnutí, aby mohli pokračovatelé v naší práci a naši vnukové jednou říci: „Vymysleli a dělali to ti naši dědové dobře!“ Tak to v mnoha případech nyní s pokorou říkáme my – vodaři.


●
Ing. Jan Sedláček,
předseda představenstva a ředitel a. s.
číslo 1 | 2014 |
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Investice a opravy
v roce 2013
V roce 2013 probíhaly stavební
a strojní investice, stavební a strojní opravy podle schváleného plánu.
Kromě jmenovitých akcí pokračovala realizace skupinového projektu
Mladoboleslavsko, čištění a odkanalizování odpadních vod II.
V oblasti pitných vod byly v prvé
řadě realizovány akce sledující obnovu stávajícího majetku společnosti, zvýšení kvality a spolehlivosti dodávky pitné vody. V oblasti čištění
odpadních vod a kanalizací pokračovala postupná obnova nevyhovujících kanalizací, největší pozornost
byla věnována projektu Mladoboleslavsko II.

15,453 mil. Kč. Byly
zajišťovány periodické činnosti i jmenovité akce, jako opravy vodojemů, kanalizace a vodovodu.
Ve strojních dodavatelských
opravách
bylo proinvestováno
9,805 mil. Kč.
Mezi rozhodující
akce stavebních dodavatelských oprav
v oblasti pitných vod
patřila
cementace
vodovodního
řadu
v prameništi Bradlec
(2,140 mil. Kč) a obDodavatelské opravy
nova
vodovodních
V roce 2013 byly dodavatelsky řadů v ulici Jaselská
zajištěny stavební a strojní opravy v Mladé Boleslavi
Bezno, oprava vodojemu
v celkovém objemu 25,258 mil. Kč. pod komunikací 1/38
Ve stavebních dodavatelských opra- (2,295 mil. Kč).
obnovili fasády věžových vodojevách byly provedeny práce celkem za
V oblasti péče o objekty jsme
mů Bezdědice, Čejetice a Bezno. Na
zemních vodojemech Bradlec o objemu 2×3000 m 3 a Propast 2×3000 m3
na skupinovém vodovodu Mladá Boleslav byly obnoveny hydroizolace
a tepelné izolace na zastropení vodních komor (celkový náklad 4,148
mil. Kč).
V oblasti čistíren odpadních vod
byly renovovány fasády na ČOV Kochánky. Na kanalizacích byl opraven havarovaný úsek stoky v Josefově Dole (0,230 mil. Kč), v Jaselské ulici v Mladé Boleslavi byla obnovena kanalizace pod rekonstruovanou komunikací (2,221 mil. Kč)
a v Mnichově Hradišti byly v ulicích V Cestkách, Polní a Lukášova
bezvýkopovou technologií zaslepeny nevyužívané odbočky do kanalizace (0,573 mil. Kč). Pokračovali
jsme také ve výměně kanalizačních
Mladá Boleslav Kollárova ul., obnova kanalizace současně s pokládkou nového
vodovodního přivaděče DN 400
poklopů na frekventovaných komu-
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nikacích měst okresu Mladá Boleslav
(0,463 mil. Kč).
Obdobně jako v minulých letech
byly provedeny drobné opravy závad
kanalizačních stok zjištěných při preventivních kamerových prohlídkách
a také při rekonstrukcích komunikací zajištěných ve spolupráci s městy
a obcemi.
Ve strojních opravách probíhaly převážně periodické činnosti, jako
jsou opravy průtokoměrů a vodoměrů, čerpadel, revize vyhrazených zařízení, opravy dopravních a mechanizačních prostředků. Stále více prostředků
je nutné věnovat na opravy strojnětechnologických zařízení ČOV a přečerpacích stanic odpadních vod. Velmi nákladné jsou opravy speciálních vozidel
na čištění kanalizace.

Mladá Boleslav ČOV II, nový plynojem

Investice
V roce 2013 bylo proinvestováno ve stavebních a strojních investicích celkem 413,495 mil. Kč, z toho
6,842 mil. Kč ve strojních a 406 653
mil. Kč ve stavebních. Rozhodující objem finančních prostředků
(353,224 mil. Kč) směřoval k realizaci skupinového projektu Mladoboleslavsko, čištění a odkanalizování odpadních vod II. Jedná se opakovaný regionální projekt, který v de-

Bezdědice, vodojem po opravě

víti samostatných částech řeší likvidaci odpadních vod v aglomeracích
Dobrovice, Mladá Boleslav a Mnichovo Hradiště. Projekt bude ukončen v letošním roce.

Mladá Boleslav, Jičínská ul., rekonstrukce vodovodu, armaturní uzel

Mezi významné investice patřily následující akce:
●● Mladá Boleslav – dokončení obnovy vodovodu v Ptácké ulici koordinované s rekonstrukcí komunikace (náklad
0,604 mil. Kč);
●● Láskov – výměna vodovodních řadů
v místní části Mladé Boleslavi probíhající současně s výstavbou nové
číslo 1 | 2014 |
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splaškové kanalizace (1,842 mil. Kč);
●● Mladá Boleslav – rekonstrukce vodovodního řadu DN 200 mm v Jičínské
ulici prováděná před rekonstrukcí komunikace (1,304 mil. Kč);
●● Nemyslovice – obnova vodovodu,
při které byly vyměněny veškeré rozvodné vodovodní řady v obci a rozdělena tlaková pásma. Akce navazovala
na rekonstrukci nadzemního vodojemu
(5,835 mil. Kč);
●● Dobrovice – řešení kvality pitné
vody jako součásti projektu Mladoboleslavsko; byly vybudovány vodovodní přivaděče DN 500 – DN 150mm
do obce včetně nové čerpací stanice
(74,299 mil. Kč);
●● Bělá pod Bezdězem – rekonstrukce vodovodu v ulici Elišky Krásnohorské byla uskutečněna před opra- Malá Bělá, rekonstrukce vodojemu
vou komunikace, kterou provádělo město
(0,857 mil. Kč);
●● Bítouchov –
obnova vodovodu byla realizována současně se zvýšením
tlaku ve vodovodní síti, které předcházela rekonstrukce Bítouchov, oprava vozovky po provedení obnovy vod. řadů Malá Bělá, rekonstrukce vodojemu, technologie
zemního vodojemu. Při akci byla vyměněna více než polovina vodovodních řadů v obci (4,927 mil. Kč);
●● Boseň – připojení vodovodu na skupinový vodovod Mnichovo Hradiště je
akcí, při které byl vybudován propojovací vodovodní řad mezi vodojemem
Dneboh a Bosní. Po dokončení v letošním roce bude možné dopravovat kvalitnější pitnou vodu a nahradit tak problematický zdroj s úpravnou vody v obci
(4,235 mil. Kč);
●● Malá Bělá – rekonstrukce zemního
vodojemu (2,663 mil. Kč);
●● Horní Stakory – rekonstrukce přečerpací stanice (1,402 mil. Kč).

Boseň, připojení na vodovod Mn. Hradiště, umístění čerpadel ve vodojemu Dneboh
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Na úseku kanalizací a čistíren odpadních vod byla dokončena příprava

Rekapitulace stavebních s trojních investic a dodavatelských oprav 1994 - 2013
ROK

INVESTICE
stavební

strojní

DODAVATELSKÉ OPRAVY
celkem

stavební

strojní

SOUČET

celkem

1994

114,471,7

5,590,6

120,062,3

9,181,8

3,809,0

12,990,8

133,053,1

1995

15,377,0

9,932,0

25,309,0

8,132,0

2,192,0

10,323,0

35,632,0

1996

13,204,5

13,727,0

26,931,5

8,754,5

6,433,0

15,187,5

42,119,0

1997

26,121,0

22,602,0

48,723,0

15,944,4

4,518,0

20,462,4

69,185,4

1998

39,659,8

21,491,0

61,150,8

14,491,5

4,080,0

18,571,5

79,722,3

1999

64,270,4

15,065,5

79,335,9

17,902,4

4,438,8

22,341,2

101,677,1

2000

34,029,3

7,864,1

41,893,4

14,361,1

6,342,2

20,703,3

62,596,7

2001

49,962,0

8,990,1

58,952,1

10,916,5

5,776,5

16,693,0

75,645,1

2002

130,936,9

12,206,1

143,143,0

11,390,9

5,055,2

16,446,1

159,589,1

2003

38,783,5

7,568,4

46,351,9

10,795,0

5,459,5

16,254,5

62,606,4

2004

72,482,1

6,938,0

79,420,1

12,111,7

5,883,3

17,995,0

97,415,1

2005

82,661,9

8,673,8

91,335,7

10,749,7

5,580,6

16,330,3

107,666,0

2006

106,611,0

11,880,7

118,491,8

10,009,6

5,673,2

15,682,8

134,174,6

2007*

149,562,7

11,094,1

160,656,8

11,483,8

6,190,4

17,674,1

178,330,9

2008*

328,440,7

18,757,6

347,198,3

10,832,8

5,644,3

16,477,1

363,675,4

2009*

196,589,5

16,201,1

212,790,6

11,437,6

7,148,9

18,586,5

231,377,1

2010

31,510,8

11,445,8

42,956,6

9,441,0

7,611,9

17,052,9

60,009,5

2011

38,339,6

14,520,7

52,860,2

25,410,4

9,166,3

34,576,7

87,436,9

2012

82,057,9

12,808,9

94,866,8

19,217,3

9,071,8

28,289,1

123,155,9

2013**

406,653,1

6,842,0

413,495,1

15,453,0

9,805,4

25,258,4

438,753,5

Celkem

2,021,725,3

244,199,5

2,265,924,8

258,017,0

119,880,2

377,896,2

2,643,821,0

* vč. financování projektu Mladoboleslavsko
** vč. financování projektu Mladoboleslavsko II.

Čejetice, vodojem po opravě

výstavby nové ČOV
Kněžmost, ale kvůli
průtahům při výběrovém řízení na zhotovitele stavby se doposud nepodařilo vybrat
nejvhodnějšího uchazeče a stavbu zahájit.
Na ČOV II v Mladé
Boleslavi – Podlázkách bylo dokončeno několik let připravované zateplení provozní budovy, které přispěje ke snížení nákladů na provoz
objektu (6,383 mil.
Kč). Na této čistírně
byla také realizována výstavba nového
membránového plynojemu s rekonstruk-

cí plynové kompresorovny (5,771 mil.
Kč).
Pokračování stavebních prací na
projektu Mladoboleslavsko, čištění a odkanalizování odpadních vod
II významně ovlivnilo financování
investic v roce 2013. Probíhaly stavební práce na dostavbě kanalizace
v Dobrovici (37,841mil. Kč), v Mnichově Hradišti pokračovaly práce na
rekonstrukci ČOV (63,049 mil. Kč)
a výstavbě štoly stoky A (129,8 mil.
Kč). V Mladé Boleslavi se budovala kanalizace v místní části Chrást
(15,66 mil. Kč), místní části Bezděčín (17,604 mil. Kč) a v ulici Vinecká (3,825 mil. Kč).
Ve strojních investicích byly realizovány akce celkem za 6,842 mil. Kč.

●
Ing. Tomáš Žitný,
technický náměstek
číslo 1 | 2014 |

11

Zpravodaj akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav

Navyšování základního kapitálu
akciové společnosti
Vodovody a kanalizace Mladá k jeho několikerému navýšení, kteBoleslav jsou akciovou společnos- ré se uskutečnilo následujícími
tí smíšeného typu, která vznikla způsoby:
z procesu velké privatizace. Teh- • nepeněžitými vklady – jednadejší majoritní podíl akcií 92,4 %
lo se především o vodohospozískala města a obce okresu Mladářskou infrastrukturu (vodní
dá Boleslav bezúplatným převodíla) včetně souvisejících stadem z Fondu národního majetveb a pozemků. Vkladateli byly
ku České republiky, dalších 3,1 %
v drtivé většině obce a města.
získali akcionáři, kteří do společ- • peněžitými vklady – v rámci
nosti investovali své body v kupóprojektu „Mladoboleslavsko I“
nové privatizaci, zbytek byl přebyly peněžitými vklady řešeny
veden do Restitučního investičnífinanční podíly měst a obcí, kteho fondu a Nadačního investičníré na výstavbu nové kanalizačho fondu.
ní infrastruktury finančně přiObce a města tak získaly
spívaly.
669 347 kusů akcií „na jméno“,
Na konci roku 2013 dosáhl zá55.028 kusů akcií bylo vydáno „na kladní kapitál společnosti výše
majitele“ a jednu tzv. zlatou akcii 1 449,102 mil. Kč, což je přesně
se zvláštními právy si ponechal dvojnásobek, který měla při svém
stát. Základní kapitál společnos- založení.
●
ti činil při jejím založení celkem
Ing. Vladimír Stehlík,
724,376 mil. Kč.
výrobní náměstek
Za dvacet let trvání došlo

Základní kapitál společnosti v milionech Kč
(Kč)

Děkujeme obcím i městům za důvěru, kterou nám vyjadřují vkladem nově vybudovaného infrastrukturního
majetku do základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav.
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20 let hospodaření s vodou
(m3)

voda vyrobená
voda fakturovaná
voda nefakturovaná
(ztráty) v m3

Jak z názvu vyplývá, graf ukazuje vývoj výroby vody za 20 let
trvání akciové společnosti, množství vody fakturované a v neposlední řadě vývoj ztrát vody. Údaje jsou uvedeny pouze za obce
a města okresu Mladá Boleslav, které mají společnou cenu vodného.
Při pohledu na jednotlivé roky je patrný zlom ve ztrátách vody
v roce 1997, kdy byl zprovozněn nový dispečink pitných vod. Online sledování hladin vody ve vodojemech, sledování výkonu čerpacích stanic a průtoků distriktními (úsekovými) vodoměry vedlo k aktivnímu vyhodnocování kritických stavů na vodovodech
a lepšímu řízení výroby vody jak dispečery, tak i jednotlivými
pracovníky provozů.
Nemalá investice do centrálního řízení a sledování výroby vody se každý rok vrací úsporami nákladů na techniku, energie a dalším snížením ztrát vody. Porovnáme-li vodu nefakturovanou v roce 1997 (3,622 mil. m3) a tentýž ukazatel v roce 2013
(0,739 mil. m3) ukáže se pokles vody nefakturované o 79,6 %. Výsledek mluví sám za sebe.
Chtěl bych velmi poděkovat všem, kteří se na vynikajících výsledcích posledních let podíleli. Bez odpovědného přístupu všech
zaměstnanců, kteří bez ohledu na soboty, neděle, mráz či parná vedra, vyjíždějí k poruchám, bychom těchto výsledků těžko dosáhli.
●
Ing. Vladimír Stehlík,
výrobní náměstek

12,40

12,70

12,89

14,98

16,85

17,06

19,05

22,53

21,37

21,28

23,73

21,34

21,97

24,16

28,29

29,31

34,58

31,92

25,67

30,55

Voda nefakturovaná – ztráty v %
(%)

voda nefakturovaná
(ztráty) v %

Široce publikovaný pojem „ZTRÁTY“
vody je název nepřesný, neboť se jedná o vodu
„NEFAKTUROVANOU“. Tedy vodu, kterou nelze vyúčtovat žádnému odběrateli.
Voda nefakturovaná se rozděluje přibližně na
následující kategorie:
• Voda pro potřebu ve vlastních objektech (technologická na úpravnách vod a čistírnách odpadních vod, voda pro sociální potřeby zaměstnanců).
• Voda pro čištění vodojemů, odkalování řadů, tlakové zkoušky a desinfekci nových potrubí apod.
• Voda pro požární jednotky při likvidaci požáru,
voda pro záchranné a likvidační práce;
• Voda nezměřená povolenou i nepovolenou chybovou tolerancí měřidel;
• Poruchy na vodovodech a vodovodních přípojkách před vodoměrem, poruchy na vodoměrech,
netěsnosti vodojemů a nádrží tlakových stanic.
• Nepovolené odběry vody (krádeže vody) přes
zmanipulovaný vodoměr nebo z hydrantů na síti.
číslo 1 | 2014 |
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40 let úpravny vody Rečkov
Úpravna vody patří mezi rozhodující vodohospodářské stavby skupinového vodovodu Mladá Boleslav (SVMB).
Její výstavba spolu se zajištěním dostatečné kapacity zdrojů kvalitní pitné vody podmiňovala především hospodářský rozvoj okresního města, jeho
rozsáhlou komplexní bytovou výstavbu
a rozrůstající průmysl, zvláště automobilový.
Rozsáhlá polesí s oborou a přírodními rezervacemi severně od Mladé Boleslavi a poměrná vzdálenost lidských sídel zaručovala, že kvalita vody nebude
ani v budoucnu ohrožena činností člověka, hlavně tehdy všemožně preferovanou zemědělskou výrobou. Hydrogeologové při hledání nových zdrojů obrátili svoji pozornost na území při soutoku potoků Bělá a Rokytka. Údolí těchto
toků jsou vyhloubena erozivní činností
z dob starších čtvrtohor ve vápenatých
pískovcích, slínech a opukách bývalého
druhohorního křídového moře. Středněturonské a cenomanské vrstvy dávaly již před vlastním hydrogeologickým
průzkumem záruky na zajištění stanovené potřeby vody a její nejvyšší kvalitu. V letech 1966–69 vzniklo v jímacím území postupně 12 vrtaných studní
s hloubkou 55–331 m. Komplexní čerpací zkoušky prokázaly v roce 1969 kapacitu prameniště 200 l/s vysoce kvalit-
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ní vody. Následně byla zahájena výstavba prameniště, přívodních řadů, úpravny vody, výtlačných řadů a vodojemů.
Suché léto roku 1971 a vysoká spotřeba tehdy velmi levné vody v dokončené bytové výstavbě ale způsobily velké problémy v zásobování. Proto došlo
k rozhodnutí urychlit celou výstavbu
tak, aby bylo možné s pomocí provizorních opatření nejpozději do 30. dubna
1972 dodávat do Mladé Boleslavi minimálně 50 l/s vody. Dne 6. května 1972
bylo propojeno potrubí mimo ještě budovanou úpravnu vody a čerpací stanici a voda ze tří vrtů byla přímo čerpána do jedné ze dvou komor rozestavěného zemního vodojemu Propast v Kosmonosích. Celý
SVMB byl dokončen v závěru roku 1974
s
kapacitou
195 l/s, celkové
stavební náklady dosáhly 240
milionů korun.
Ovšem již koncem roku 1978
bylo
zřejmé,
že ani nové rezervoáry
pit-

né vody nebudou stačit pro další předpokládaný rozvoj města a jeho průmyslu. Z těchto důvodů se zdroje rozšířily o dalších 85 l/s, čímž byla dosažena maximální kapacita úpravny vody
280 l/s.
Po změně politických a hospodářských poměrů v roce 1989, kde výroba
vody i s prameništěm Bradlec dosáhla
téměř 11 miliónů m3 za rok, tedy maximálního výkonu, skončilo období nízké
ceny pitné vody a dotování výrobních
nákladů provozovatelům. Cena vodného a stočného se postupně zvýšila, což
odběratele donutilo a stále nutí k úsporám. Tak došlo v roce 2013 k postupnému snížení výroby vody na skupinovém
vodovodu celkem o 70 procent.
Až do roku 2000 byl vedoucím provozu úpravny vody Rečkov Richard
Kastner, který se díky svým zkušenostem a znalostem velmi zasloužil o vznik
a úspěšný rozjezd skupinového vodovodu. Dnes úpravna a čerpací stanice Bradlec zásobuje kvalitní podzemní pitnou
vodou průmyslové a zemědělské podniky a cca 65 tisíc obyvatel okresu od Bakova nad Jizerou přes Mladou Boleslav
až po Dlouhou Lhotu (východní větev)
a od 12. prosince 2013 nově i Dobrovicko a Ledecko. Do tří let by měly být

napojeny i další obce, například Kněžmost a okolí, Libichov, Luštěnice, Čachovice, Lipník.
Kvalita dodávané vody zákazníkovi až do bytu je v jakosti pro přípravu kojenecké vody. V lednu 2014
společnost na základě vyhodnocení
tříletého pilotního programu za účasti Státního zdravotního ústavu Praha a Technologického centra vody

tak i k 60% úspoře nákladů na vytápění.
Další investicí zajišťující jak spolehlivost, tak i energetickou úsporu až
35 % byla výměna ponorných čerpadel ve vrtech. V té době byly dokončeny
i rekonstrukce zemních vodojemů skupinového vodovodu. Nejvýznamnější
a zároveň nejsložitější byla rekonstrukce filtrace a akumulační nádrže prove-

(TZW) Drážďany rozhodla o odstavení trvalé dezinfekce chlórem. Toto
rozhodnutí je spojeno s přísnější kontrolou výroby a distribuce vody na
skupinovém vodovodu.
Od roku 1994, kdy se provozovatelem a majitelem skupinového vodovodu stala akciová společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, až do
roku 2004 probíhala postupná etapová
rekonstrukce celého skupinového vodovodu. Přitom byly použity nejmodernější technologie a materiály, které zajišťují dlouhodobou životnost zařízení,
značně snižují nároky na údržbu a přitom umožňují zvyšování spolehlivosti
a kvality dodávané vody.
Mezi nejvýznamnější realizované rekonstrukce patří zateplení pláště provozní budovy a dílen na Rečkově včetně osazení tepelných čerpadel
jako zdroje pro vytápění. To umožnilo
likvidaci do té doby provozované kotelny na lehké topné oleje, které byly
pro případ havárie potenciálním nebezpečím pro celé prameniště. Došlo

dená při plném provozu a bez nejmenšího omezení dodávky pitné vody. Dokončena je rekonstrukce čerpací stanice Bradlec a cementace značné části přiváděcích a rozvodných ocelových
řadů, která zvyšuje kvalitu přepravované vody a prodlužuje životnosti vlastního potrubí.
Rekonstrukce úpravny vody Rečkov byla rozdělena do 4 etap:
0. etapa
1. etapa
2. etapa
3. etapa
4. etapa

Na jaře 2008 byla otevřena expozice vodohospodářských tradic na Mladoboleslavsku, jejímž cílem je seznámit časté exkurze škol a dalších institucí s historií výroby a rozvodu vody
na Mladoboleslavsku a vytvářet vztah
k pitné vodě u dětí i dospělých, aby si
uvědomovali její význam v životě. Více
o vzniku, kvalitě a ochraně vody v lokalitě Rečkova se mohou zájemci dočíst na informačních tabulích, které
jsou součástí naučné stezky pro děti
„Klokočským lesem za hrou, vodou
a ptačím zpěvem“, která vznikla v létě
2010 a začíná naproti úpravně.
Dnes patří vodohospodářské dílo
úpravna vody Rečkov k nejmodernějším
nejen v České republice, ale i ve střední
Evropě. Splňuje nejpřísnější normy evropské legislativy. Posílení skupinového
vodovodu Mladá Boleslav z prameniště
Klokočka přineslo zásobovaným obyvatelům bezporuchovou dodávku kvalitní
pitné vody. Je naprostou samozřejmostí otočit vodovodním kohoutkem a osvěžit se proudem tekoucí vody. Vždy tomu
tak – zvláště v okresním městě Mladé
Boleslavi – nebylo. Díky úsilí hydrogeologů, projektantů, investorů a dodavatelů vzniklo před čtyřiceti lety dílo, které umožňuje v celé aglomeraci mohutný společensko-ekonomický rozvoj. Ten
by bez dostatku kvalitní pitné vody nebyl možný. Pro techniky a dělníky zajišťující provozní spolehlivost skupinového vodovodu a pro celou akciovou společnost Vodovody a kanalizace Mladá

1994: zateplení provozní budovy, tepelná čerpadla (6,9 mil. Kč)
1998–1999: rekonstrukce filtrace (41,3 mil. Kč)
2002: automatizace systému řízení technologie provozu (6,3 mil.Kč)
2002: rekonstrukce provozní a sociální budovy a dílen (7,3 mil. Kč)
2003–2004: rekonstrukce čerpací stanice a trafostanice (28 mil. Kč)

Díky značné modernizaci a vysoké
produktivitě práce zabezpečuje v současné době provoz 13 zaměstnanců
oproti původním 45. V roce 2007 jsme
pořízením dvou mobilních dieselagregátů zvýšili provozní spolehlivost celého systému, takže voda bude odběratelům dodávána bez omezení i při přerušení dodávky elektrické energie.

Boleslav je nepsanou povinností a závazkem toto dílo udržovat a spravovat
a šetrně využívat přírodní zdroje kvalitní pitné vody v duchu hesla „Voda je život, chraňme ji!“ tak, aby vydržely i pro
další generace.
●
Tomáš Zahrádka,
vedoucí provozů 01 a 06
číslo 1 | 2014 |
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Nejdéle „sloužící vodák“
v kraji vzpomíná
Antonín Tošovský pracuje ve společnosti bezmála 45 let.
Do tehdejší Okresní vodohospodářské správy Mladá Boleslav nastoupil 1. července 1969. Ale s podnikem se ve skutečnosti seznámil o tři roky dříve, protože coby nastupující učeň otevřel jeho
dveře již 1. září 1966. Co jej přivedlo k vodařskému
řemeslu, jak péče o vodovody fungovala před desítkami let a jak hodnotí dnešní akciovou společnost
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav?
K oboru mě přivedli rodiče, maminka dělala čerpačku na čerpací stanici u nás v Bělé pod Bezdězem. Už
jako kluk někdy ve třinácti jsem s ní
často chodíval čerpat a hodně mě to
zajímalo. Otec byl zaměstnán u Okresní vodohospodářské správy, kam jsem
nastoupil jako učeň v patnácti letech
hned po základní škole. Samotnou ško-

lu, obor instalatér, potrubář, topenář,
jsem ale navštěvoval v Kladně. No a po
vyučení jsem už u mladoboleslavského
vodárenského podniku zůstal. Vlastně
jsem u firmy již 48 let, ale učení se do
délky zaměstnání nezapočítává, takže
oficiálně jen 45 let.
Jaká místa jste ve firmě během
těch dlouhých let zastával?
První tři roky jsem byl řadovým
zaměstnancem na vodovodech ve středisku v Bělé, pak mistr odešel do České Lípy a já to vzal po něm. Parťáka
jsem potom dělal prakticky pořád až
do doby před čtyřmi lety, kdy jsme se
stali součástí střediska Mnichovo Hradiště.
Jaká byla v takovém středisku
náplň práce?
Jednoduše vše kolem vodovodů, opravy, výměny
řadů, přípojky, instalace vodoměrů, čištění vodojemů,
šachet, protáčení šoupat...
Tehdy jsme samozřejmě neměli takové možnosti jako
dnes, pokud jde o materiály.
Vodovody, na kterých jsme
dělali, se stavěly ve dva-

cátých letech minulého století i dříve.
A tehdy se používaly různé průměry
a my jsme slabší profily vůbec neměli
k dispozici, takže jsme poruchy opravovali, jak to šlo. Když vezmu dnešní
čerpací stanice a vodojemy, to je nebe
a dudy proti stavu, v jakém ta zařízení
byla. Tenkrát jste stál deset metrů od
vodojemu a ani jste netušil, že tam je,
jak byl zarostlý a zanedbaný. A dnes
by se v něm dalo jíst pomalu i z podlahy. Voda byla neuvěřitelně laciná, ale
ve výsledku scházely peníze na opravy a údržbu. Přitom vodou z vodovodu lidi vesele zalévali zahrady, klidně nechali dva dny téct vodu do řádku s bramborami. Dnes naprosto neuvěřitelné.
Stačí se podívat na ztráty vody. Teď
se vše hlídá přes dispečinky a my na
vesnici hledáme poruchu už kvůli ztrátě deci vody. Dnes poznáme, když někdo zapomene zavřít kohoutek, a dřív
nikomu nevadily i čtyřicetiprocentní
ztráty.
Když se ještě vrátíme k technice,
jak jste byli před těmi čtyřiceti lety
v Bělé vybaveni?
Ze začátku jsme měli k dispozici
ještě rikši, také motorky pionýry nebo
mopedy, později nějakého gazíka...

Vedení akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá
Boleslav děkuje Antonínu Tošovskému za vykonanou práci
a přeje mu do dalších let hodně zdraví a pohodu.
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Moment, to nám mladším musíte vysvětlit, co tou
rikšou v českých podmínkách myslíte?
Vlastně šlo o vozíček
s dvěma koly vzadu. Seděl
jsem na mopedu a za sebou
jsem měl na těch dvou kolech
bednu s nákladem, vypadalo
to dejme tomu podobně jako
traktůrek Terra, ale rychlejší.
Po gazíku přišla dvanáctsettrojka a nakonec jsem měl Kiu.
Náš šéf Eda Kulich měl velorex, s kterým se jednou v zimě
vyboural, když nás jel zkontrolovat, jak pracujeme. Ale třeba
bagry nebo hrabadla jsme ne- Čištění vodovodního řadu Bělá – Hlínoviště 1976, Antonín Tošovský druhý zleva
měli vůbec. Jediný bagr v Mnichově Hradišti byl k dispozici i našemu ny, do kterých dřevěné potrubí vedlo mě zaměstnán, bych radil, ať si toho
váží. Pokud zde pracuje poctivě, tak tu
středisku. Úplně na začátku měl podnik až od čerpací stanice u rybníka.
Za vzpomínku ale stojí i jiná kurio- může být zaměstnaný vlastně celý život.
jen jeden bagr v Mladé Boleslavi.
A změnilo se i spojení. Dnes jsme
zita, která je spíše spojena s velmi níz- Voda bude potřeba stále. Jinde si lidé
pořád na GPS, máme mobilní telefony. kou cenou vody, kterou jsme před ro- možná vydělají víc, ale mají zase menší
Tenkrát byla jedna pevná linka a pro- kem 89 platili. Jeden odběratel v jedné jistotu, že práce bude i v budoucnu.
Nikdy jsem neměl problémy s nadblémy s každým meziměstským hovo- obci měl nádherně, až pohádkově uděrem. To se běžně čekalo i půl hodiny, lanou studnu, červené cihličky, bílé řízenými a vždy mi vyšli vstříc, když
než nás spojovatelky propojily.
spáry... A zalíval angeliku, kterou pěs- jsem to potřeboval.
toval pro penízky. My jsme tam pořád
Akciová společnost Vodovody
A jak se měnily používané mate- čerpali vodu, ale vodojem jsme vůbec
riály?
nebyli schopni naplnit. Tak jsme jej a kanalizace Mladá Boleslav existuzkoušeli plnit přímo cisternou, ale vo- je dvacet let. Co byste jí popřál k toTo nejdůležitější proti minulosti je, dojem byl stále prázdný a obec byla muto kulatému výročí?
že cokoli dnes potřebujete, to můžete
bez vody. Marně jsme hledali poruPřál bych jí všechno nejlepší do dalbez problémů sehnat a objednat. Když chu na potrubí, až si místní vzpomněsi vzpomenu na rozdíl mezi litinou, li, že jeden soused pořád kropí ange- ších let, aby pokračovala v obnově vodohospodářského majetku, jak to dělá.
z níž stavěli vodovody naši dědové, jak liku, prý vodou ze studny, ale ta byla
doteď drží a ty vlastně už staleté vo- již dvacet let vyschlá. A tak se na to Stačí se dobře podívat, v jak hezkém
dovody slouží, i když jsou, jak se říká, přišlo. Milý pěstitel přivedl ke studni stavu najednou vodojemy jsou. Nedaprošlé, a litinou, kterou jsme používali vodu tak, aby to nikdo nepoznal, stud- jí se opět přehlédnout ze silnic, a když
přijdete dovnitř, je vše v nerezu. Kdy si
my na opravy, tak vlastně o žádnou li- nu napouštěl obecní vodou a tu potom
tinu nešlo. To nemělo žádnou trvanli- ze studny čerpal na zalévání. Že jsou vzpomenu, jakou jsme měli dříve poruchovost a jaká je dnes, když porovnávost. Kolikrát se stalo, že jsme do opra- jiní úplně bez vody, ho nezajímalo.
me ztráty vody před dvaceti lety s těmi
vené části potrubí pustili vodu a ono se
Prozradíte nám, na které období
dnešními, je jasné, že je firma úplně
to rozpadlo, to byl perník, ne litina.
vašeho působení ve firmě vzpomíná- někde jinde než při svém vzniku. Proto
si i myslím, že bylo dobře, jak vznikla
A našli jste při opravách nějaké te nejraději?
a jak byly tehdy Středočeské vodovody
kuriozity?
Nemůžu říct, že by bylo nějaké ob- a kanalizace zprivatizovány.
V Bělé jsme našli dřevěné potrubí, dobí lepší a jiné horší. Mně se tu líbilo
●
Ptal se  Mgr. Petr Kopecký,
když se stavěla kanalizace u bývalé vždy a práci, kterou jsem tu dělal a děodpovědný redaktor zpravodaje
mléčné jídelny. Tam kdysi bývaly kaš- lám, mám rád. Každému, kdo je ve firčíslo 1 | 2014 |
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Roky potřebné práce
Kolegyně
Marcela Repšová v loňském
roce oslavila významné pracovní jubileum.
Do tehdejší Okresní vodohospodářské
správy (OVHS) nastoupila v roce 1973 hned
po maturitě na střední
škole v Turnově. S minimální mateřskou dovolenou tak se společností prožila 40 let.
Tomu se již říká věrnost firmě! Nejen firmě, ale i pracovní náplni v ní, neboť i účetnictví zůstala oddána
od svého příchodu do
„věže“ (tehdy sídlo firmy ve staroměstské vodárenské věži, dnes stavebního úřadu Magistrátu Mladá Boleslav)

až po dnešní dny v Čechově ulici.
Roky potřebné práce byly náročné
zejména na obsluhu
používané techniky,
kterou ke zpracování dat musela používat. S nadsázkou
lze říci, že na vlastní
kůži poznala technickou revoluci. Začátky s mechanickým účtovacím strojem Ascota, přes
děrné štítky a pásky z NDR v podobě
strojů Robotron až
k současnosti v podobě PC. Se vším
se zdatně vypořáda-

la ku spokojenosti své i svých nadřízených.
Vývoj a strategii společnosti považuje za jedinou správnou v této
globalizující se době, v zamítnutí prodeje (dle ceny spíše převodu) úspěšné firmy jakési nadnárodní společnosti vidí prozíravost a sílu
všech, kteří této nesmyslné transakci zabránili.
Čas se naplnil a poslední z těch
takřka 10 tisíců pracovních dnů ubíhají rychlým krokem. Rozhodnutí skončit je nezvratné. Marcela Repšové patří poděkování za roky obětavé práce
spolu s přáním nespočtu let prožitých
po boku svých nejbližších.
●
Martin Ledvina

Vedení akciové společnosti
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav děkuje
Marcele Repšové za dlouholetou práci a přeje
jí zdraví a štěstí do dalších let.
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Ze života
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