
5

roãník IV        ãíslo 10       prosinec 2015606 931 795☎

Boskovice a okolí

V prvním prosincovém dni otevfieli
boskoviãtí novou ãást místní
Kompostárny v lokalitû Doubrava.
Jedná se o zpevnûnou plochu pro zv˘-
‰ení celkové kapacity provozovny. 

Malá slavnost probûhla za úãasti vr-
choln˘ch pfiedstavitelÛ mûsta a spoleã-
nosti SITA CZ, a. s. 

Souãástí dopolední akce byla pro-
hlídka zafiízení vãetnû ukázek zpraco-
vání biologick˘ch odpadÛ v praxi. Pfies
nepfiíjemné vûtrné poãasí se hosté Ïivû
zajímali o proces homogenizace, uklá-
dání nebezpeãn˘ch odpadÛ a celkovou
organizaci skládky. 

Náv‰tûva byla pouãná a ukázala, Ïe
umíme nakládat s odpadem a odpad re-

cyklovat a tím chránit kfiehké Ïivotní
prostfiedí. 

Mûsto Boskovice, jeÏ je vlastníkem
kompostárny, mÛÏe b˘t v tomto vzor-
n˘m pfiíkladem. 

Domníváme se, Ïe by do zafiízení
mûly podniknout exkurze ‰koly v‰ech
stupÀÛ a pfiesvûdãit se, Ïe tfiídûní odpa-
dÛ má smysl. SITA CZ, která kompo-
stárnu provozuje, zde jiÏ nûkolikrát
‰kolní exkurze uskuteãnila. 

Jen ‰koda, Ïe nebylo lep‰í poãasí.
Kompostárna má na to smÛlu. I pfied-
chozí jarní akce, kdy se uvádûla do
provozu nová zafiízení, byla doprováze-
na chladem a snûÏením s de‰tûm.

Text: Lubo‰ Su‰il 
Foto: Ing. Jaroslav Parma

Boskovická kompostárna 
nav˘‰ila kapacitu 

Velk˘ zájem vefiejnosti o kvûtno-
vou akci Plaveme s Vodárenskou
v Mûstsk˘ch lázních v Boskovicích
vedl VODÁRENSKOU AKCIO-
VOU SPOLEâNOST, a.s. k my‰-
lence potû‰it dûti, jejich rodiãe ãi
prarodiãe i na Vánoce. A to opût
vstupn˘m zdarma do rekreaãního
i plaveckého bazénu v boskovic-
k˘ch lázních pro dûti do 15 let po
celou nedûli 27. prosince 2015. 

„Na‰e spoleãnost jako spoleãensky
odpovûdná firma dlouhodobû finanã-
nû podporuje rÛzné akce pro dûti s cí-
lem rozvíjet jejich pohybové aktivity.
Proto jsme si i tentokrát dali pfiedse-
vzetí vylákat rodiny od televizních
pohádek a stolÛ s cukrovím a trochu
si zdravû zasportovat,” uvedl fieditel
boskovické divize VAS Ing. Petr
Fiala. „Vûfiím, Ïe tento vánoãní dárek
rodinám s dûtmi udûlá radost.”

Akci tohoto typu VODÁRENSKÁ
AKCIOVÁ SPOLEâNOST, a.s. pofiá-
dá letos jiÏ podruhé. NaplÀuje tak
svoje motto: Voda a lidé – partnefii
pro Ïivot.

Text: VAS, a.s.
Foto: Martin Polick˘

Vánoãní plavání s Vodárenskou 
– ná‰ dárek dûtem

V nedûli 3. ledna 2016 se
v Zámeckém skleníku uskuteãní jiÏ
tradiãní Slavnostní novoroãní kon-
cert s pfiípitkem. Moravské klavírní
trio ve spolupráci s renomovan˘mi
hosty, operními sólisty, pfiedstaví
sváteãnû ladûn˘ program, zamûfien˘
také na slavné árie a dueta z oper a
operet svûtového repertoáru. Koncert
jistû potû‰í v‰echny generace divákÛ,
ktefií se chtûjí první dny v novém ro-
ce se sklenkou v ruce pobavit pfii
vtipn˘ch hereck˘ch v˘stupech pû-
veck˘ch hostÛ a poslechnout si fiadu
krásn˘ch melodií.
Vstupné: 160 Kã na místû / 140 Kã
v pfiedprodeji.

Ve stfiedu 13. ledna 2016 zveme
na pfiedstavení Milostn˘ trojúhelník.

Trojice hercÛ (Pavel Li‰ka, Josef
Polá‰ek, Martin ZbroÏek) vstupuje
na jevi‰tû vÏdy bez pfiedem daného
scénáfie. To, co ve v‰ech jimi vytvo-
fien˘ch hrách pfievládá, je humor,
smysl pro detail, stfiih a karikaturu
bûÏn˘ch postupÛ a Ïivotních situací.
Pfiíbûhy, které se takto vynofií z pfií-
tomnosti a atmosféry daného 
okamÏiku, oÏijí jen pro tento jedin˘
veãer a uÏ se nikdy nezopakují. 
Vstupné: I. pofiadí 260 Kã, II. po-
fiadí 230 Kã, balkón 230 Kã.

On-line rezervace míst a pro-
dej e-vstupenek najdete na
www.kulturaboskoskovice.cz,
pfiím˘ prodej vstupenek v MIS
Boskovice, Masarykovo nám. 1,
tel. 516 48 86 77.

KZMB zvou:

Klidné a spokojené vánoãní svátky,
pohodu, ‰tûstí, pevné zdraví, 
spokojenost a osobní úspûchy vám
v‰em pfiejí 

Bc. Hana Nedomová, starostka
Ing. Jaromíra Vítková, místostarostka

Petr Malach, DiS., místostarosta
JUDr. David ·kvafiil, tajemník

Strom Boskovice. Foto: Jaroslav Parma

Slavnostní pfiestfiiÏení pásky.


