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Vá�ení ètenáøi, milí zákazníci,

dovolte mi, abych Vás jménem pøedstavenstva
sdru�ení Vírský oblastní vodovod všechny
pozdravil na stránkách našeho informaèního
bulletinu. Mùj pozdrav patøí ka�dému z Vás
bez ohledu na to, zda jste naším spokojeným
zákazníkem èi jen bydlíte v krásné krajinì
podél trasy Vírského vodovodu, zda jste
budoucím pøíjemcem našich slu�eb
nebo milovníkem a obdivovatelem zdravé
pøírody Vysoèiny.

Naše sdru�ení je vlastníkem vodovodu,
který dodává pitnou vodu obcím, le�ícím podél
jeho trasy a je druhým hlavním dodavatelem
kvalitní pitné vody pro mìsto Brno a do oblasti
na jihu a jihovýchodì od Brna. Stovky a tisíce
domácností tak ka�dým dnem dostávají
náš produkt na svùj stùl. Desetitisíce lidí ho
konzumují, desetitisíce lidí nám tím projevují
dùvìru. Dùvìru v to, �e svoji práci dìláme
odbornì, spolehlivì a s obrovským nasazením –
tedy profesionálnì.

Takto projevená dùvìra nás zavazuje a my
se ji sna�íme svoji odpovìdnou prací udr�et
a nezklamat. Stovky pracovníkù se podílely
na výstavbì a podílejí na dobudovávání
vodovodu. Desítky lidí dennì peèlivì kontrolují
kvalitu vstupù, proces úpravy vody a její
transport. Specialisté z jejich øad monitorují
a vyhodnocují stav a kvalitu �ivotního prostøedí
kolem vodních zdrojù.

Voda je zdraví, voda je �ivot. Vším, co dìláme
a kvalitou práce, kterou vykonáváme, chráníme
pøímo zdraví i �ivot nás všech. Jsme ekologiètí
ve svém chování. Veškeré naše konání je
øízeno respektem ke krajinì.
Støe�íme ji pro sebe, uchováváme ji
pro generace, je� pøijdou po nás.

Náš bulletin Vás chce informovat o všem,
co by Vás mohlo zajímat o Vírském oblastním
vodovodu. O vzniku a èinnosti našeho
sdru�ení, o prùbìhu a financování výstavby,
o systému provozování Vírského oblastního
vodovodu, o jeho budoucím rozvoji.

Dovolte mi, abych v závìru svého èlánku
pozvedl symbolicky sklenici vírské kvalitní vody
a pøipil jí na Vaše zdraví. Našemu bulletinu
pak pøeji, aby byl zdrojem kvalitních informací.

Michal Chládek
pøedseda pøedstavenstva
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Michal Chládek /
Statutární mìsto Brno

pøedseda pøedstavenstva

Ing. Lubomír Šmíd /
Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko

pøedseda dozorèí rady

PØEDSTAVENSTVO VOV, s.m.o.

DOZORÈÍ RADA VOV, s.m.o.

František Kvarda /
Svazek vodovodù Rajhradsko

místopøedseda pøedstavenstva

Ing. Jiøí Dufek /
obec Štìpánov nad Svratkou

èlen pøedstavenstva

Ing. Jiøina Frýbová /
Svazek vodovodù a kanalizací Tišnovsko

èlenka pøedstavenstva

Ing. Václav Horák /
Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko

èlen pøedstavenstva

Jan König /
Statutární mìsto Brno

èlen pøedstavenstva

Ing. Petr Leopold /
Svazek vodovodù a kanalizací �ïársko

èlen pøedstavenstva

Ing. Miroslav Loutocký /
Statutární mìsto Brno

èlen pøedstavenstva

Vladimír Ryba /
Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèicko

èlen pøedstavenstva

Ladislav Tichý /
Svazek vodovodù a kanalizací �ïársko

èlen pøedstavenstva

Ing. Jaromír Valenta /
mìsto Modøice

èlen pøedstavenstva
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Světový den vody
To, co je samozøejmé, se èasto dostane
na okraj naší pozornosti. Samozøejmost plodí
nezájem, nezájem nás zbavuje ostra�itosti
a ztráta ostra�itosti je prvním krokem smìrem
k problémùm èi katastrofám.
Platí to obecnì o našem chování v �ivotì,
platí to ve stejné míøe i o našem chování k vodì.
Voda je odjak�iva spojována s �ivotem.
Stála u jeho zrodu, ovlivòuje jeho pøítomnou
kvalitu a rozhoduje o jeho zachování
i pro budoucnost.

Je proto zcela logické, �e to byla zmìna kvality
vody, která jako lakmusový papírek první
poukázala na problematické chování èlovìka,
co by produktu moderní civilizace se všemi
negativními jevy, které pøináší konzumní styl
�ivota, nekontrolované vyu�ívání pøírodních
zdrojù, zloèinnì neodpovìdné zacházení
s toxickými a radioaktivními látkami, absenci
ekologicky odpovìdného uva�ování.

S rozvojem civilizace, jejím prùmyslovým
rozmachem a zvyšováním poètu lidí
na planetì, se do popøedí dostává i nedostatek
kvalitní pitné vody. Nìkolik posledních let se
tento úbytek projevuje velmi silnì a zasahuje
postupnì stále vìtší èást populace.
Bylo tedy jen otázkou èasu, kdy se najde
nìkdo, kdo na tento problém velmi dùraznì
upozorní svìt.

V roce 1992 to byla Organizace spojených
národù, která vyhlásila Svìtový den vody
a ukázala tak nekompromisnì na význam
hospodaøení s vodou pro budoucnost celého
lidstva a zachování �ivota vùbec. 22. bøezen
je tím dnem, kdy si celosvìtovì pøipomínáme
dùle�itost ochrany vodních zdrojù
pøed prùmyslovým zneèiš�ováním, zachovávání
pøirozených vodních ekosystémù, dùle�itost
boje všemi zákonnými prostøedky proti
vypouštìní odpadù do øek, výstavby èistíren
odpadních vod a význam celospoleèenského
tlaku na výrobu ekologicky šetrných
chemických prostøedkù. Svìtový den vody
je dnem, kdy se ka�dý z nás mù�e nechat
inspirovat ekologickými myšlenkami
a uvìdomit si svoji spoluzodpovìdnost
za kvalitu prostøedí, ve kterém �ije.

Vírský oblastní vodovod, sdru�ení mìst,
obcí a svazkù obcí, od doby svého vzniku
naplòuje všechny hlavní cíle Svìtového dne
vody, a to co nejpøesnìji zmapovat zdroje
vody, co nejlépe s nimi nakládat, chránit
je pøed zneèištìním, a co nejménì pøi tom
narušovat pøirozený hydrologický cyklus.
Tyto cíle byly sledovány po celou dobu
výstavby vodovodu, jejich dosa�ení
je garantováno aplikovanými technologickými
postupy, které souvisejí s jejím získáváním,
úpravou do podoby pitné vody
a jejím transportem a� do domácnosti.

Sladká voda tvoøí jen necelá tøi procenta
veškeré vody na planetì. Tolik jsem dostali
my lidé od pøírody do vínku. Dobrý hospodáø
cítí odpovìdnost ke zdrojùm, se kterými
pracuje. Ví, �e ne�ije jen pro tento okam�ik,
nedívá se na svìt jen optikou svého
individuálního, limitovaného �ivota.
Jeho uva�ování poèítá i s generacemi
budoucími. VOV s.m.o. dobrým a odpovìdným
hospodáøem je. Kvalitou své práce a svého
produktu to dokazujeme ka�dým dnem,
rok za rokem. Svìtový den vody vyhlašovaný
OSN nám pomáhá cítit, �e ve své práci
a snaze nejsme osamoceni.
Proto má smysl si ho pravidelnì pøipomínat.

Ing. Miloš Brzák, CSc.
výkonný øeditel
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Vírský oblastní vodovod

VOV je druhý nejvìtší zdroj vody

pro mìsto Brno a pøilehlou zásobovanou oblast

Pitná voda je dopravována

80,5 km vodovodních øadù a 20,5 km tlakových štol

Surová voda je málo mineralizovaná,

tì�ké kovy a toxické látky jen

ve stopových koncentracích

Pitná voda do 160 000 domácností

a pro 415 000 obyvatel

Objem vodojemù VOV

je 41 580 m
3

Vírská nádr� tj. 56,19 mil. m

celkového a 44,056 m zásobního objemu
3

3

to je…

Ve Víru zdraví

Voda je pøivádìna do úpravny tlakovou štolou

délky 4 691 m a pøivadìèi délky 1 000 m

Zásobujeme spotøebištì

s prùmìrnou denní potøebou vody 1 100 l.s
-1
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Osobnosti krajiny Vírského vodovodu
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Josef Jambor byl nazýván malíøem Vysoèiny.
Na Vysoèinì se narodil, Vysoèinu maloval,
její lidi a krajinu nosil hluboko ve svém srdci.
Jambor se k malíøství musel probojovat.
Jeho cesta na Akademii výtvarných umìlcù
v Praze zaèala po maturitì studiem
zemìmìøièství. Tvrdá realita �ivota nutila
lidi myslet na „existenci“, umìt nìco,
co „u�iví“.

Po ukonèení studia kartografie
ho jeho talent pøivedl do ateliérù takových
jmen, jakými ji� tehdy byli profesoøi
Loukota a Švabinský. Vznik Èeskoslovenské

Jambor se zamìøením pøevá�né èásti své tvorby
øadí mezi realistické krajináøe.

Trasa Vírského vodovodu vede nejen krásnou
a zdravou krajinou, ale také krajinou, kde �ily
a tvoøily osobnosti anga�ované na poli kultury,
vìdy i spoleèenského a spolkového �ivota.
Je to kraj doslova posetý anga�ovanými lidmi,
jejich� tvoøivý duch pøekroèil význam místa
jejich pùsobení. Byli to jedinci, kteøí do své
práce promítali nejen svùj um, ale hlavnì své
srdce. Srdce plné lásky k lidem i kraji, kde �ili
a pracovali. Takovou výraznou osobností je
i akademický malíø a grafik Josef Jambor.

Josef Jambor (1887–1964)

republiky a brzké ukonèení studia na akademii
otevøelo mladému umìlci prostor k poznávání
svìta, jiných umìleckých smìrù a škol. Na
svých toulkách cizinou pobýval na pobøe�í
Støedozemního moøe v Bosnì a jihu dnešního
Chorvatska Dalmácii. Delší èas strávil v Itálii,
navštívil Nìmecko a Holandsko.

Ve druhé polovinì 20. let se ale natrvalo vrátil
Na svou rodnou Vysoèinu. Od zaèátku 30 let
se trvale usadil v Tišnovì.

Dnes tam návštìvníci Tišnova a znalci umìní
mohou obdivovat èást jeho tvorby v galerii
Jamborùv dùm, kde jsou vystaveny obrazy
a grafiky, jen� vìnoval mìstu.
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Dìti všech základních škol, které se nacházejí
v regionech, mìstech a obcích zásobovaných
pitnou vodou z Vírského oblastního vodovodu,
se mohou zúèastnit velké malíøské soutì�e
poøádané Vírským oblastním vodovodem
s.m.o. Do jednotlivých škol se na zaèátku
mìsíce øíjna dostaví pracovníci poøádající
agentury, aby vedení školy a mladé zájemce
seznámili s námìtem kresby, pøedali jim
výkresy a pomùcky k malování. Ka�dý
úèastník dostane po odevzdání výkresu
malý upomínkový pøedmìt.

Výtvarné práce budou posuzovat odborníci
na výtvarnou výchovu. V ka�dé z vypsaných
kategorií budou vybrány 3 nejlepší práce,
které budou odmìnìny diplomy a cenami.
Tyto práce budou vystaveny galerijním
zpùsobem na malé výstavì poøádané
v prosinci.

Mo�ná, �e se nìkdo zeptá „proè?“, proè
vlastnì takovou soutì� chceme organizovat?
Odpovìdí je více. Pøedevším si uvìdomujeme,
�e vztah ke své krajinì, mìstu, obci se rodí
také z toho, jak o ni pøemýšlíme. Malování je
formou pøemýšlení. Pøi nìm se zastavuje èas,
dìti obrací a noøí zrak do svého nitra a èekají,
jaký obraz nebo jeho èást se vynoøí.
Na výkrese nám uká�í, jaké støípky, jaké

nálady a pocity v sobì nosí, a to bez ohledu
na úroveò výtvarného zpracování.

Další odpovìdí na otázku „proè?“ je, �e
chceme vyu�ít této pøíle�itosti a obrátit
pozornost jejich i dalších lidí k èinnosti našeho
sdru�ení. Chceme jim sdìlit, �e práce, kterou
dìláme a odpovìdnost, se kterou k ní
pøistupujeme, se spolupodílí na kvalitì jejich
�ivota v souèasnosti i budoucnosti. Chceme
ukázat, �e peèujeme dobøe o svìøené zdroje
a jak nám zále�í na tom, aby ony i jejich blízcí
nemuseli ani na okam�ik zapochybovat
o platnosti našeho motta: Ve Víru zdraví.

V neposlední øadì nám jde o to, aby jeden
z výstupù této soutì�e byla základní
informovanost o tom, odkud vodu získáváme,
jak ji upravujeme a distribuujeme a� do jejich
domácností. Chtìli bychom je seznámit
s jednotlivými body technologického procesu
a ukázat, �e to, co dìláme nejsou �ádná kouzla,
ale na vìdeckých základech stojící èinnost.

Pevnì vìøíme, �e se pøi soutì�i setkáme
s velkým poètem �ákù. Pøejeme si, aby se u ní
pobavili, aby se nìco dozvìdìli o Vírském
vodovodu. No a ti nejlepší – ti si odnesou
i pìkné ceny. Tak�e ji� teï voláme – vzhùru
do VÍRU BAREV!

velká malířská soutěž dětí základních škol
„Vír barev“
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