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Alena Kroutilová,
tisková mluvčí společnosti 

Společnost STŘEDOMORAVSKÁ 
VODÁRENSKÁ zaznamenala v uply-
nulých dnech  případy, kdy se neznámé 
osoby vydávaly za pracovníky společ-
nosti a domáhaly se vstupu do domu či 
bytu. Zajímavostí je, že šlo o ženy, kte-
ré navíc minimálně v jednom případě 
jednaly ve dvojici. 

STŘEDOMORAVSKÁ VODÁREN-
SKÁ proto upozorňuje občany, aby byli  
obezřetní a aby v případě, že budou 
mít o důvěryhodnosti osoby vystu-
pující jménem společnosti  jakoukoli 
pochybnost, žádali předložení služební-
ho průkazu zaměstnance. Jeho pravost 
si mohou ověřit na modré lince 844 
744 644, případně na telefonním čísle 
vedoucího pracovní skupiny odečítačů 
585 536 219.

Jak nenaletět podvodníkům  
v otázkách a odpovědích

Jak poznám, že osoba, která přišla 
odečíst vodoměr, má oprávnění tuto 
činnost provádět?

Osoby, které odečty vodoměrů prová-
dějí (takzvaní odečítači), mají zpravidla 
firemní oděv, kterým jsou modré kalhoty 
a blůza, tzv. montérky, s bílým logem spo-
lečnosti STŘEDOMORAVSKÁ VODÁ-
RENSKÁ na zádech a na levé straně hru-
di. Prokázat se mohou  zaměstnaneckým 
průkazem společnosti STŘEDOMORAV-
SKÁ VODÁRENSKÁ se jménem a foto-
grafií, na jehož zadní straně je uvedeno, 
zda má dotyčná osoba oprávnění provádět 
odečet vodoměru. Pravost průkazu je mož-
né si ověřit na telefonním čísle 844 744 
644 s nepřetržitým provozem (viz výše). 

Je nezbytné, aby pracovník, který 
provádí odečet vodoměru, vstupoval do 
bytu?

Pokud se termínem byt rozumí bytová 
jednotka v nájemních objektech (panelo-
vé domy, činžovní domy apod.), pak do 
takovýchto bytů zaměstnanci STŘEDO-
MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ v žádném 
případě nevstupují. Odečet vodoměrů 
v těchto bytech je záležitostí vlastníka 
nájemního objektu. Zaměstnanci společ-
nosti STŘEDOMORAVSKÁ VODÁ-
RENSKÁ  odečítají jen hlavní fakturační 
vodoměry umístěné většinou ve sklepních 
prostorách těchto objektů. 

U rodinných domů se vodoměr může 
nacházet v obytných prostorách (převážně 
koupelny, WC, chodby), avšak i zde platí 
povinnost odběratele umožnit odečíta-
či přístup jen do prostor, kde je umístěn 
vodoměr. U novějších staveb se přistu-
puje k tomu, aby byl vodoměr na místě, 
které nevyžaduje bezprostřední vstup do 
obytných prostor (např. vodoměrná šachta 
před objektem).

Oznamuje společnost předem, kdy se 

budou jednotlivé odečty provádět?
Nikoli. Znamenalo by to totiž značné 

zvýšení nákladů na provádění odečtů, což 
by se v konečném důsledku mohlo promít-
nout i do ceny vody. Odečty se provádějí 
v době, kdy je předpoklad, že v domácnosti 
bude někdo přítomen (odpolední a podve-
černí hodiny). Pokud tomu tak opakovaně 
není, je uživateli bytu zanechán tiskopis 
s žádostí o sdělení stavu vodoměru pří-
mo společnosti STŘEDOMORAVSKÁ 
VODÁRENSKÁ. 

Jak mají postupovat ti, kteří nejsou 
v době odečtu například z důvodu dovo-
lené doma? 

V případě nepřítomnosti při odečítání 
stavu vodoměru je STŘEDOMORAV-
SKÁ VODÁRENSKÁ připravena při-
jmout informaci o aktuálním stavu vodo-
měru několika způsoby: 

- vyplněním formuláře na internetových 
stránkách společnosti (www.smv.cz/show.
asp?column=65),

- elektronickou poštou na adresu: ode-
cty@smv.cz,

- telefonickým nahlášením na čísla 585  
536  219, 585  536  244 (v době od 7 do 15 h.), 
- oznámením o stavu vodoměru zaslaným 
poštou na adresu společnosti.

K nahlášení stavu vodoměru použijte 
k identifikaci číslo smlouvy, popřípadě 
rodné číslo nebo IČ, jméno odběratele, 
číslo vodoměru a datum odečtu.

Je možné provádět odečty dálkově?
Moderní technika dálkové odečty 

umožňuje, jejich masové nasazení by však 
bylo finančně velmi nákladné. Proto se 
využívají pouze u největších odběratelů, 
u kterých je odečet vodoměrů prováděn 
měsíčně. 

STŘEDOMORAVSKÁ VODÁREN-
SKÁ je nejvýznamnějším provozovatelem 
vodohospodářské infrastruktury ve stře-
domoravském regionu. Společnost denně 
dodává vodu pro 220 tisíc obyvatel Olo-
moucka a Prostějovska. 

STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ upozorňuje na podvodníky 
vydávající se za zaměstnance společnosti

V pátek 12. května se na náměstí T. 
G. Masaryka v Prostějově uskutečnil 
slavnostní nástup 2. kontingentu Armá-
dy České republiky po jeho návratu ze 
sedmiměsíční mezinárodní mise ISAF 
na území Afghánistánu. Ministr obrany 
Karel Kühnl při této příležitosti ocenil 
čtyřiačtyřicet elitních prostějovských 
průzkumníků  a sedmnáct bechyňských 
ženistů, kteří kontingent tvořili,  pamět-
ními medailemi za službu v zahraničí. 
Vybrané vojáky vyznamenal Zásluž-
nými kříži ministra obrany. Prostějov-

skému 102. průzkumnému praporu 
prezident Václav Klaus navíc propůjčil 
historický název 102. průzkumný pra-
por generála Karla Palečka. 

Více než čtyři desítky příslušníků 102. 
průzkumného praporu působily pod hla-
vičkou NATO v takzvaných provinčních 
rekonstrukčních týmech v okolí města 
Fayzabádu v provincii Badakšan, z níž 
mimo jiné pochází největší množství 
afghánského opia. Dalších sedmnáct spe-
cialistů z 15. ženijního praporu v Bechy-
ni působilo na letišti v metropoli Kábulu, 

kde vyhledávali a zneškodňovali munici 
a výbušniny.

„Jsou to výborní vojáci, na které jsem 
se mohl ve všem spolehnout,“ zhodnotil 
působení elity české armády v Afghánis-
tánu velitel 2. kontingentu pplk. Radek 
Černý. To jim ztěžovala  mimo jiné  chy-
bějící dopravní infrastruktura.  „Lidé zde 
žijí i ve velmi odlehlých oblastech, kam 
nevede žádná přístupová cesta pro auta,“ 
objasnil Černý. 

„Z průběhu mise jsem neměl obavy. 
Vím, že naši vojáci jsou dokonale při-

praveni a všechna možná nebezpečí 
dokáží zhodnotit a vyhnout se jim. Na 
druhé straně byli v nebezpečném pro-
storu, takže jsem rád, že se vyvarovali 
zranění nebo ještě horších věcí,“ řekl 
Karel Kühnl, podle kterého mise spl-
nila všechno, co měla. „Její účastníci 
přispěli s vojáky dalších armád k tomu, 
že se Afghánistán pomalu ale jistě posu-
nuje do situace, kdy si bude moci sám 
vládnout a starat se o svoji bezpečnost,“ 
dodal ministr obrany. 

Za vzornou reprezentaci Prostějova 

v zahraniční misi poděkoval prostějov-
ským průzkumníkům také starosta ing. Jan 
Tesař. „Hlavně jsem však rád, že jste se 
všichni v pořádku vrátili domů,“ zdůraznil 
Tesař. 

V Afghánistánu nyní souběžně  působí 
hned tři české kontingenty. Vedle pros-
tějovských průzkumníků, bechyňských 
ženistů a příslušníků armádní meteorolo-
gické služby je to i speciální protiteroris-
tická jednotka tvořená příslušníky prostě-
jovské 601. skupiny speciálních sil.  

 Y. Kadlecová  

Prostějovské průzkumníci vyznamenal po návratu z Afghánistánu ministr obrany 

Vojákům poblahopřál také starosta města ing. Jan Tesař, který jim sou-
časně poděkoval za vzornou reprezentaci Prostějova. „Hlavně jsem však 
rád, že jste se všichni v pořádku vrátili domů,“ uvedl při této příležitosti 
Tesař, který v pátek 12. května převzal v kasárnách z rukou pplk. Jindři-
cha Starého pamětní medaili 102. průzkumného praporu za spolupráci 
s armádou. „Tuto medaili beru jako ocenění velmi dobré spolupráce měs-
ta Prostějova s místní vojenskou posádkou,“ konstatoval starosta Jan 
Tesař.  
Prostějovským průzkumníkům předával na náměstí pamětní medaile za 
službu v zahraničí vedle ministra obrany Karla Kühnla i náčelník generál-
ního štábu AČR armádní generál Pavel Štefka (vlevo).  Foto: Yvona Kadlecová 

Místostarosta města a tajemník pro-
stějovské Jednoty Čs. obce legio-
nářské Miroslav Pišťák  předal veli-
teli 102. průzkumného praporu pplk. 
Jindřichu Starému pamětní medaili 
Čs. obce legionářské III. stupně  za 
obnovu a šíření legionářských tra-
dic. Současně mu poděkoval za 
vynikající výsledky jeho jednotky, 
která naplňuje odkaz českosloven-
ských legionářů.  Foto: Y. Kadlecová 

Prezident republiky Václav Havel propůjčil prostějovskému praporu histo-
rický název 102. průzkumný prapor generála Karla Palečka, který v Pro-
stějově předal u příležitosti slavnostního nástupu ministr obrany Karel 
Kühnl.  
Generál Karel Paleček v mládí bojoval v čekoslovenských legiích v Rusku. 
Ve druhé světové válce bojoval ve Velké Británii, kde měl mimo jiné na 
starosti parašutistické výsadky. V roce 1948 se stal zakladatelem a prvním 
velitelem výsadkového vojska v Československu. O rok později byl však 
odsouzen komunistickou zvůlí k devíti letům vězení. Po roce 1989 byl reha-
bilitován a v roce 1991 povýšen do hodnosti generálporučíka in memori-
am.  Foto: Y. Kadlecová 

Kolářovy sady zaplnila v pátek 28. 
dubna téměř stovka dětí ze šestých tříd 
prostějovských základních škol. Pod tak-
tovkou skupiny prevence městské policie 
a Zdravého města Prostějova a ve spolu-
práci s jeho partnery zde proběhl již čtvrtý 
ročník soutěže O pohár Zdravého města 
Prostějova. 

Devatenáct čtyřčlenných družstev, tvo-
řených vždy dvěma dívkami a chlapci,  
si změřilo síly v teoretických znalostech 
i praktických dovednostech zaměřených 
mimo jiné na zdravovědu, zásady bez-
pečného chování doma i na ulici či právní 

povědomí. Svoji šikovnost prokazovala 
například při střelbě ze vzduchovky, jízdě 
zručnosti na kole, shazování PET lahví 
hasičskou stříkačkou, nasazování policej-
ních pout a dalších disciplínách. 

 „Všichni jste soutěžili naplno a všichni 
jste také vítězi,“ poznamenala při předává-
ní cen, které si odnesli všichni účastníci, 
místostarostka Božena Sekaninová. Pohár 
nakonec vybojovalo družstvo 6.A ze 
základní školy v ulici E. Valenty. Druhou 
a třetí příčku obsadili šesťáci z Reálného 
gymnázia a základní školy města Prostě-
jova.   (kdl), Foto: Y. Kadlecová 

Pohár Zdravého města vybojovala 
základní škola v ulici E. Valenty 

Ukázky zákroku strážníků proti pacha-
teli, zásahu pyrotechniků a zásahové 
jednotky Policie ČR, činnosti hasičů  
a záchranářů při dopravní nehodě, služeb-
ních psů policistů, strážníků a celníků  
i lezecké skupiny Hasičského záchran-
ného sboru byly hlavními lákadly Dne 
se složkami Integrovaného záchranné-
ho systému (IZS). Ten v pátek 5. května 
přilákal do prostor IZS ve Wolkerově 
ulici necelé čtyři stovky dětí. 

Ty měly možnost zasoutěžit si, 
vyzkoušet si ovládání městského kame-
rového systému a zastřílet si ze služeb-
ního revolveru s laserovým nádstavcem. 
Připraveny pro ně byly i ukázky měření 
alkoholu v krvi či snímání otisků. 

S činností IZS se seznámila mimo jiné  
i místostarostka Božena Sekaninová, 
která jednu chvíli na dění na nádvoří 
shlížela ze zhruba dvacetimetrové výš-
ky. Do té ji vynesla požární plošina, kte-

rou členové HZS využívají při záchraně 
osob při požárech, technických zásazích 
i záchraně sebevrahů. „Pár jsme jich 
tak v Prostějově již zachránili,“ uvedl 
velitel prostějovských profesionálních 
hasičů Petr Ošlejšek. „Byla jsem jiště-
ná, takže jsem se nebála. Naopak, bylo 
velmi příjemné shlížet na Prostějov 
z takové výšky,“ prozradila poté, co se 
ocitla opět na pevné zemi,  místosta-
rostka Sekaninová.  (kdl)

Na Dnu se složkami IZS se předvedli 
policisté, strážníci, záchranáři, hasiči i celníci

Místostarostka Božena Sekaninová si na 
vlastní kůži vyzkoušela pocity hasičů při prá-
ci na požární plošině.  Foto: Y. Kadlecová 

K divácky nejvděčnějším ukázkám patřily na Dnu se složkami 
Integrovaného záchranného systému zákroky strážníků proti 
pachateli.  Foto: J. Gáborová


