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Vážení čtenáři časopisu Sovak,

nevím jak vám, ale zdá se mi, že letošní rok utekl tak
nějak rychleji. Je to asi tím, že mi v průběhu roku stále
ÚVODNÍK
častěji přibývají určité milníky. Každý takový milník s sebou většinou nese řadu termínů, které je třeba pro jeho
dosažení splnit. A pak už je to jen úprk od plnění jednoho
termínu k dalšímu a dalšímu… Nechtěl bych, aby to vyznělo jako stížnost. Je tomu právě naopak. Jsem moc rád, když jsou věci v pohybu a u nás v SOVAK ČR se toho letos událo opravdu hodně.
Nemám zde ambici dělat úplný ani časově uspořádaný výčet všech aktivit,
do kterých jsme se v pomalu končícím roce 2021 pustili, ale je tu pár věcí, jenž
si připomenutí určitě zaslouží.
Mnoho času jsme jako obvykle věnovali připomínkování připravované legislativě. Zvláště bych v tomto směru zmínil
novelu vyhlášky č. 428/2001 Sb. a zcela
nový cenový výměr. Možná se ptáte, proč
z desítek právních předpisů, které každoročně členové týmu SOVAK ČR připomínkují, zmiňuji právě tyto. Mohl bych jednoduše odpovědět, že je to pro jejich klíčový
význam pro náš obor, ale to by byla jen
část pravdy. Více než samotný obsah dokumentů byl z mého pohledu důležitější
způsob, jakým se nám je dařilo připomínkovat. Spolupráce s Ministerstvem zemědělství při projednávání novely výše uvedené vyhlášky a s Ministerstvem financí
při projednávání nového cenového výměru byla příkladná. Naše připomínky
byly projednávány s pochopením a v duchu věcné argumentace. Věřím, že nemluvím jen za sebe, ale i za ostatní členy připomínkovací skupiny, když řeknu,
že jsme získali pocit smysluplné a užitečné práce. Chtěl bych za uvedený přístup příslušným pracovníkům obou ministerstev ještě jednou poděkovat. Doufám, že nastavený způsob vzájemné komunikace pro příště povýšíme na běžný
standard.
V úvodu tohoto článku jsem se zmínil o časových milnících v průběhu roku.
Mezi takové mohu jednoznačně zařadit semináře nebo webináře podle toho, co
nám zrovna umožnila realizovat kovidová situace, resp. vládní protikovidová
opatření. V letošním roce se nám jich podařilo připravit celkem 11. Nezaměřujeme se na množství, ale naopak se snažíme vymýšlet a vyhledávat témata, která by vodárenské praxi přinášela aktuální a potřebné informace usnadňující
každodenní provozování vodohospodářské infrastruktury.
Nežijeme jen přítomností, ale samozřejmě přemýšlíme o tom, jak některé
věci zlepšovat, aby našim členům přinášely z dlouhodobého hlediska větší užitek. Z tohoto pohledu mám velkou radost ze schválení strategického materiálu
Poziční dokument – vodní hospodářství ČR pro roky 2021–2030, který jsme
sestavovali spolu s kolegy ze Svazu vodního hospodářství ČR, z. s., (SVH) a který jsme představili na konferenci Provoz vodovodů a kanalizací, seznámit se
s ním můžete uvnitř časopisu.
Představenstvo SOVAK ČK s ohledem na zlepšování chodu našeho spolku
například chystá od příštího roku nový formát valné hromady, která by měla
být nejen rekapitulací a kontrolou plnění zadaných úkolů naším spolkem, ale
měla by být také příležitostí a prostorem k setkávání se řádných i přidružených členů SOVAK ČR i členů SVH. Další připravovanou novinkou bude zcela
nová jeden a půl dne trvající jarní konference VODA FÓRUM určená především
pro prezentaci našich přidružených členů. Cílovou skupinou budou zejména
techničtí pracovníci vodárenských společností, kteří by zde měli mít možnost
získat přehled o novinkách v oboru a také zde bude prostor k vzájemné výměně zkušeností při zavádění novinek do praxe.
Podrobnosti o všem, co děláme a chystáme najdete na našich průběžně vylepšovaných webových stránkách. Sledujte je prosím pravidelně.
Na úplný závěr mi dovolte, abych vám jménem svých kolegů i jménem
svým poděkoval za celoroční přízeň i spolupráci. Zároveň vám všem přeji klidný konec roku 2021, pevné zdraví, spokojenost a štěstí v roce nadcházejícím.
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