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Vážení čtenáři časopisu Sovak, 
jistě znáte staré rčení o skutečné hodnotě věcí, kterou poznáme až tehdy,

když o ně přicházíme. Předpokládám, že jsme si tuto pravdu v uplynulém roce
všichni mnohokrát připomněli. 

Covidový rok 2020 nám toho vzal opravdu hodně: tisícům našich spoluob-
čanů to nejcennější – život, nám ostatním pak svobodu, mnoha lidem majetek,
iluze a často, bohužel, i naději.

Věřím však, že uplynulý rok
s sebou přinesl také mnoho
dobrého. Opět jsme si začali ví-
ce vážit všedních maličkostí. Ví-
me, jak vzácná může být každá
chvíle strávená v kruhu blíz-
kých. Omezené možnosti cest
do zahraničí nás vrátily zpět
k objevování krás naší rodné
země. Zjistili jsme sice, že při
plnění každodenních pracov-
ních povinností nám mnohdy
schází osobní kontakt a že se
nonverbální komunikace nedá
ničím nahradit, ale v mnohem
větší míře jsme se naučili využí-
vat virtuálního světa k setká -
vání se. Naše slovní zásoba se 
díky tomu rozšířila o slova 
Teams, Zoom a další, která však
mají najednou jiný význam, než
na který jsme byli zvyklí. 

V nastalém zmatku se však
ukázalo, že existují věci, které
navzdory okolnostem přetrvá-
vají, fungují a dávají lidem pocit
jistoty a naději, že není vše
úplně špatně. Jednou z tako-
vých věcí je určitě i náš obor.
Vodárenství se stalo v koronavirovém období jedním ze stabilizačních prvků,
na který se mohl stát a všichni občané naší země spolehnout. Pro někoho to je
možná samozřejmost, ale vy všichni, kteří se každý den podílíte na řešení prob-
lémů při zajištění výroby a distribuce kvalitní pitné vody a spolehlivého odvo-
du a čištění vody odpadní, víte nejlépe, že to není samozřejmost, ale nesnadná
a obtížná práce. Děláte ji neokázale, v tichosti, ale s o to větší pečlivostí a od-
povědností. Za to vám patří obrovský dík a uznání.

Nadcházející rok 2021, a já v to doufám, bude lepším toho uplynulého.  
Chtěl bych nám všem popřát pevné zdraví, lásku, více klidu, osobní pohody

i schopnosti odlišovat podstatné od nepodstatného. 
S úctou
Ing. Vilém Žák
ředitel a člen představenstva SOVAK ČR

ÚVODNÍK
Doufám, že 
nadcházející rok 
2021 bude lepším 
toho uplynulého

Sovak 0121  11.01.21  17:48  Stránka 1




