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V̆ stava si klade za cíl objasnit
nakládání s vytfiídûn˘mi komodita-
mi z komunálního odpadu a zbofiit
pfietrvávající m˘ty o tom, Ïe vytfií-
dûné odpady se nakonec stejnû smí-
chají na jednu hromadu a není
z nich Ïádn˘ uÏitek. Náv‰tûvníci 
uvidí konkrétní v˘robky z konkrét-
ních vytfiídûn˘ch odpadÛ a techno-

logie, pomocí kter˘ch se jednotlivé
odpady zpracovávají. Vytfiídûné
druhotné suroviny jsou cenn˘ zdroj,
kter˘ se nesmí zmafiit, naopak je
tfieba ho vyuÏít. V̆ stava pfiiblíÏí ce-
stu PET lahve vhozené do Ïlutého
kontejneru pfies tfiídící linku aÏ po
finální v˘robek – napfiíklad spor-
tovní bundu, cestu biologického od-

padu po finální kompost a vyuÏití
dal‰ích nejrÛznûj‰ích materiálÛ. 

V̆ stava je urãena jak ‰iroké i od-
borné vefiejnosti, tak také ‰kolním
exkurzím. Pro dûti jsou pfiipraveny
zajímavé soutûÏe a aktivity, ukázka
svozového vozidla. 

V úter˘ 30. 4. 2013 je pfiipraven
speciální program ke Dni otevfie-
n˘ch dvefií v areálu Sbûrného dvo-
ra v Doubravách.

Hlavním partnerem mûsta Bosko-
vice pfii pfiípravû v˘stavy je odpado-

vá spoleãnost SITA CZ a.s. ve spo-
lupráci s EKO-KOM, a.s. a SAKO
Brno, a.s. 

VernisáÏ v˘stavy se uskuteãní
v pondûlí 22. dubna 2013 ve 14.00
hod v Muzeu Boskovicka a potr-
vá do 5. kvûtna 2013.

V˘stava je otevfiena: pondûlí aÏ
pátek od 9.00 do 14.30 hod., sobo-
ta – nedûle od 13.00 do 17.00 hod.

Vstup zdarma.
Ing. Jaromíra Vítková, 

místostarostka Mûsta Boskovice

âLOVùK A ODPADY – ZBO¤ME M¯TY O NE-T¤ÍDùNÍ

Drcení plastov˘ch odpadÛ SITA CZ a.s.

Ke Dni Zemû letos Mûsto Boskovice spoleãnû s odborn˘mi firmami pfiipravilo v˘stavu
âLOVùK A ODPADY – ZBO¤ME M¯TY O NE-T¤ÍDùNÍ.

OSTATNÍ 
NÁBYTEK

návrh ve 3D, zamûfiení, 
v˘roba, montáÏ

prodej matrací 
a lamelov˘ch ro‰tÛ

KUCHYNù, VESTAVNÉ SK¤ÍNù

Horní Palava 2, Blansko
po, st, pá: 8:00 – 15:00

út, ãt: 8:00 – 17:00
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