Vodohospodáři si připomněli
20. výročí založení Svazu vodního hospodářství ČR
Svaz vodního hospodářství ČR uspořádal při příležitosti 20 let od svého vzniku slavnostní
setkání současných a bývalých členů Svazu. Setkání se uskutečnilo 13. října v krásných
prostorách Břevnovského kláštera v Praze. Pozvání na setkání přijali také představitelé resortů
zemědělství a životního prostředí. Za Ministerstvo zemědělství to byl náměstek pro vodní
hospodářství Ing. Aleš Kendík a vrchní ředitel sekce vodního hospodářství RNDr. Pavel
Punčochář, CSc. Za Ministerstvo životního prostředí 1. náměstek ministra a ředitel sekce
ekonomiky a politiky životního prostředí Ing. Jakub Kulíšek a ředitelka odboru ochrany vod
Ing. Hana Randová.
Mezi hosty vodohospodáři přivítali i zástupce svého partnera Sdružení vodovodů a kanalizací
ČR, České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti i Odborového svazu dřevo lesy,
voda.
Přítomné přivítal současný předseda představenstva Ing. Miroslav Nováček úvodním
vystoupením, ve kterém zrekapituloval celé 20leté období činnosti Svazu.
Po projevech Ing. Kendíka a Ing. Kulíška, ve kterých ocenili aktivní spolupráci Svazu
s ministerstvy po celé období 20 let vystoupil se svým projevem první předseda Svazu Ing.
Ladislav Novák.
Součástí slavnostního odpoledne bylo také ocenění dlouhodobých spolupracovníků Svazu.
Čestné uznání za práci pro Svaz obdrželi:
- dlouholetí členové představenstva Svazu - Ing. Ladislav Novák, prof. Dr. Ing.
Miroslav Kyncl, Ing. Jiří Rosický, Ing. Miroslav Nováček, Ing. Vladimír Procházka,
MBA, Ing. Tomáš Vaněk, Ing. Ota Melcher, Ing. Vladimír Kramář, Ing. Zdeněk
Kouba, Ing. Josef Šverma,
- dlouholetý předseda dozorčí rady Svazu - Ing. Petr Vacek,
- Ing. Vladimír Pytl, dlouholetý tajemník Svazu.
- Ing. Miroslav Kos, CSc., MBA a Iva Ornová za dlouholeté organizátory každoročních
oslav Světového dne vod a
- dlouholetá účetní Svazu Helena Janečková.
Čestným uznáním za dlouhodobou spolupráci a aktivní podíl na rozvoji vodního hospodářství
byli oceněni:
- současní i bývalí představitelé ministerstev:
Ing. Karel Burda, Ing. Pavel Rybníček, Ing. Karel Tureček, Ing. Aleš Kendík, RNDr.
Pavel Punčochář, CSc, Ing. Jan Plechatý a Ing. Jaroslav Kinkor,
- bývalý představitel Odborového svazu dřevo, lesy, voda Ing. Rudolf Kyncl a
- partneři SVH ČR, současní představitelé SOVAK ČR - předseda Ing. František Barák
a ředitelka Ing. Miloslava Melounová.
Oceněny byly také oba rezorty - Ministerstvo zemědělství za dlouhodobou spolupráci ve
vodním hospodářství a Ministerstvo životního prostředí za dlouhodobou spolupráci
v oblasti ochrany vod a vodním hospodářství. Ocenění převzali oba přítomní náměstkové
ministra Ing Aleš Kendík a Ing. Jakub Kulíšek.

Po skončení oficiální části se hosté odebrali do kostela, kde si vyslechli varhaní koncert a poté
následovalo neformální přátelské setkání spojené s rautem.
Vystoupení současného předsedy SVH ČR Ing. Miroslava Nováčka a prvního předsedy Svazu
Ing. Ladislava Nováka přinášíme v plném znění.

