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Ing. Petr Fiala vítá na âOV v Blansku v‰echny pfiítomné.

Pátek 20. bfiezna 2015 byl den, kdy bylo na
obloze vidût zatmûní Slunce. ZároveÀ byl
v‰ak dnem, kdy VAS a.s. divize Boskovice 
uskuteãnila v Blansku setkání u pfiíleÏitosti
Svûtového dne vody. Svûtov˘ den vody pfii-
padá sice aÏ na 22. bfiezen, ale i o dva dny dfií-
ve to byla akce skvûle pfiipravená a povedená. 

Zúãastnûní mûli sraz ráno v Blansku na
ãistiãce odpadních vod a to ne zcela náhodou.
7. záfií to bude padesát let, co âOV zahájila
svÛj provoz. Vzhledem k tomu, Ïe se Blansko
rozrÛstalo, byla postupnû pfiipojována na
âOV vybudovaná sídli‰tû a nûkteré mûstské
ãásti Blanska a obce. V souãasné dobû jsou
napojeny âe‰kovice, Tûchov, ObÛrka,
Klepaãov, Horní Lhota, Dolní Lhota, Rájeãko
a v roce 2010 jako poslední byl napojen
Spe‰ov. V letech 2005 – 2006 byla ãistiãka dí-
ky projektu „Ochrana vod povodí fieky Dyje”
zmodernizována.  V souãasné dobû je âOV
vyuÏita ze dvou tfietin, má rezervu pro napo-
jení dal‰ích moÏn˘ch vesnic v okolí. Velikost
âOV je 29 379 EO (Ekvivalentní obyvatel -
umûle zavedená jednotka, která pfiedstavuje
produkci odpadní vody 150 l/den a produkci
zneãi‰tûní 60g BSK5/den). Maximální hodi-
nov˘ prÛtok má ãistiãka 136 l/s. Vyãi‰tûná
voda opou‰tí ãistiãku odpadních vod za 55
hodin od „pfiijetí”. Po velmi zajímavé pro-
hlídce ãistiãky odpadních vod s v˘kladem se
v‰ichni pfiesunuli do restaurace Zámecká s˘p-
ka v Blansku, kde probíhala druhá ãást setká-
ní - odborn˘ semináfi.

Zde se ujal slova pan Ing. Petr Fiala, fiedi-
tel divize Boskovice, kter˘ je‰tû jednou pfiiví-
tal v‰echny pfiítomné a pfiedstavil pfiítomné
starosty obcí a mûst, zástupce „Svazku vodo-

vodÛ a kanalizací” mûst a obcí Boskovice,
Svazu VKMO s.r.o. Brno a VAS, a.s. Brno.
Poté následovaly prezentace na téma
Historie ãi‰tûní odpadních vod v mûstû
Blansku a okolí (Ing. Pavel Mikulá‰ek, v˘-
robnû-technick˘ námûstek divize Boskovi-
ce), Ekonomika mal˘ch âOV (Viktor
Sedlák, obchodnû-ekonomick˘ námûstek di-
vize Boskovice), Divize Boskovice v roce

2014 – v˘sledky a ukazatele (Ing. Petr Fiala,
fieditel divize Boskovice), Konsolidace vlast-
nictví VAS a.s., vlastnick˘ model provozová-
ní a in-house kontrakt (Ing. Jindfiich Král,
pfiedseda pfiedstavenstva VAS a.s.).

Podûkování patfií v‰em, ktefií pfiiloÏili ru-
ku k dílu, aby se takovéto zajímavé dopo-
ledne mohlo uskuteãnit.

Text a foto: RePo

Svûtov˘ den vody 
s VAS a.s. divize Boskovice

Tû‰íme se na vás:
PO - PÁ 8 -18 hod. 

SO 8 - 17 hod.
www.zerarajec.cz

516 412 774 velkoobchod
516 412 236 prodejna

Parkovi‰tû pfiímo u prodejny 
Pofiíãí 5, Blansko!

Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu!

Aktuální nabídka:
- pfiísady 
- hrnkové i fiezané kvûtiny 
- slavnostní i smuteãní 

vazby 
- substráty, krmné smûsi
- balkónové kvûtiny
- hnojiva a postfiiky
- dfieviny a pûstební nádoby

V‰e za pfiíznivé ceny!

PRODEJNA KVùTIN
ZAHRADNICTVÍ BLANSKO

/SKLENÍKY/
Pofiíãí 5, Blansko


