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V rámci Svûtového dne vody, kter˘ pfiipadá na 22. bfiezen, pozvala Vodárenská akciová spoleãnost, a.s. divize
Boskovice, v pátek 24. bfiezna své partnery z fiad starostÛ na‰eho regionu a dal‰í odborné vefiejnosti na tradiãní set-
kání. Úãast byla rekordní, pozvání pfiijalo na sedm desítek hostÛ. 

Sraz úãastníkÛ byl pod vodojemem
v obci Klepaãov. Zde v‰echny pfiítom-
né pfiivítal fieditel VAS, a.s. divize
Boskovice Ing. Petr Fiala. Mimo jiné
podotkl, Ïe vodojem na Klepaãovû je
nov˘, pfiedán do provozu byl nedávno,
15. záfií loÀského roku. Investorem by-
lo mûsto Blansko za pfiispûní dotace
z Ministerstva zemûdûlství âR.
Vodojem pfii‰el na 14 milionÛ korun
a pro obãany Klepaãova je urãitû vel-
k˘m pfiínosem, protoÏe v minulosti se
vyskytovaly problémy se zásobováním
Klepaãova pitnou vodou kvÛli ‰patné-
mu tlaku. Následovala prohlídka celé-
ho vodojemu, kter˘ má ãtyfii nádrÏe,
kaÏdou o objemu 50 m3. 

Setkání pokraãovalo na Statku
Samsara, kde zúãastnûné ãekalo pût za-
jímav˘ch prezentací. Úvodní prezenta-
ci o hospodafiení VAS, a.s. se ujal Ing.
Fiala, následovala zajímavá prezentace
pfiedsedy pfiedstavenstva VAS, a.s. Ing.

Jindfiicha Krále na téma Zmûny v legis-
lativû za VAS, a.s. V̆ robnû technick˘
námûstek divize Boskovice  Ing. Pavel
Mikulá‰ek informoval o novém projek-
tu Pitná voda Jedovnicko, kter˘ zname-
ná propojení dvou skupinov˘ch 
vodovodÛ, blanenského a jedovnické-
ho. Dal‰í zajímavé informace se t˘kaly
hygienického zabezpeãení pitné vody.
Pfiítomní mohli ochutnat tfii vzorky pit-
né vody, jeden bez pfiídavku chlóru,
druh˘ s mal˘m mnoÏstvím chlóru a tfie-
tí s mnoÏstvím chlóru maximálním dle
platné legislativy. Srovnání bylo oprav-
du zajímavé. Tisková mluvãí Mgr. Iva
·ebková informovala o úspûchu VAS,
a.s., kdy byly dne 22. listopadu 2016 ve
·panûlském sále PraÏského hradu za
pfiítomnosti prezidenta âeské republiky
Milo‰e Zemana, pfiedsedy Senátu PâR

Milana ·tûcha, pfiedsedy Poslanecké
snûmovny PâR Jana Hamáãka, premi-
éra Bohuslava Sobotky a dal‰ích 
v˘znamn˘ch osobností ocenûny nejlep-
‰í firmy a organizace v programech
Národní ceny kvality âR a Národní ce-
ny âR za spoleãenskou odpovûdnost
a udrÏiteln˘ rozvoj. Vítûzství a Národní
cenu âeské republiky za spoleãenskou
odpovûdnost a udrÏiteln˘ rozvoj získa-
la v kategorii podnikatelsk˘ sektor v le-
to‰ním roce VAS, a.s. Její zástupci cenu
pfievzali z rukou ministra prÛmyslu
a obchodu Jana Mládka a námûstka mi-
nistra pro Ïivotní prostfiedí Jana KfiíÏe. 

KaÏdoroãnû se na „Dni vody s VAS,
a.s. divize Boskovice” v‰ichni pfiítom-
ní dozví bezesporu nové a zajímavé 
informace. Letos tomu nebylo jinak.
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Svûtov˘ den vody na Klepaãovû

Ing. Petr Fiala pfii prezentaci.

VELKÁ JARNÍ AKCE! AKâNÍ 
SLEVY!

KUBOSPOL s.r.o.
Lesnická 87, 67902 Rájec Jestfiebí
Tel.: 516 432 168 
Mobil: 777 709 518, 
e-mail: kubospol.brno@volny.cz

• Prodej a servis v˘robkÛ 
znaãky HUSQVARNA

• Po dohodû servis v˘robkÛ 
jin˘ch znaãek

STAROÎITNOSTI 

ANTIK 

BOSKOVICE
Vykupujeme a prodáváme 

ve‰keré staroÏitnosti

Mobil: 

602 528 912, 

602 503 229
Otevfieno: 

St – Pá: 10 -16 hod.
So 10 -12 hod.

Boskovice, Dukelská 18a


