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Premiér Bohuslav Sobotka
nav‰tívil ná‰ region

Pfiedseda vlády âR Bohuslav Sobotka nav‰tívil v rámci pracovní cesty po Jihomoravském kraji ve
stfiedu 16. srpna Blansko a Boskovice. 

Svou náv‰tûvu regionu premiér
zaãal v ranních hodinách ve spo-
leãnosti Synthon v Blansku.
Následovalo oficiální setkání
s pfiedstaviteli mûsta na blanenské
radnici. Klíãov˘m tématem schÛz-
ky premiéra Sobotky se starostou
Ivo Polákem a místostarostou
Jifiím Crhou pak bylo pfiemostûní
na Staré Blansko za úãasti pracov-
níkÛ Správy Ïelezniãní dopravní
cesty (SÎDC). Dal‰í kroky
Bohuslava Sobotky smûfiovaly na
Klepaãov, kde se setkal se ãleny
místní jednotky sboru dobrovol-
n˘ch hasiãÛ. Zájmu pfiedsedy vlá-

dy neunikl ani klepaãovsk˘ vodo-
jem, jehoÏ vlastníkem je „Svazek
vodovodÛ a kanalizací” mûst a ob-
cí a provozovatelem VODÁ-
RENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEâ-
NOST, a.s. „Zajímavostí pfii stavbû
klepaãovského vodojemu je fakt, Ïe
objekt byl postaven díky speciál-
ním technologiím bûhem jednoho
pracovního dne, pfiesnû za 11 ho-
din,” pfiiblíÏil na místû premiéru
Sobotkovi fieditel boskovické divi-
ze VAS, a.s., Ing. Petr Fiala. „V le-
to‰ním roce navíc vodojem získal
také ocenûní v rámci soutûÏe
Stavba roku Jihomoravského kraje,

kdy se umístil na tfietím místû,” do-
plnil Fiala.

V Boskovicích zahájil premiér
svou náv‰tûvu v Restauraci Pod
zámkem. Bûhem pracovního obûda
premiéra doprovázeli starostka
mûsta Hana Nedomová, místosta-
rostka Dagmar Hamalová, místo-
starosta Petr Malach a fieditelka
MSSS Marie SáÀková.

Jedno ze zafiízení MSSS
Boskovice, Domov pro seniory
Penzion na Mánesovû ulici, nav‰tí-
vil Bohuslav Sobotka jako první.
Nejdfiíve diskutoval se zamûstnanci
o problematice financování sociál-

ních sluÏeb a odmûÀování pracov-
níkÛ v této sféfie. V atriu Penzionu
premiéra oãekávali seniofii, kter˘m
odpovídal na jejich dotazy.

Z podnikatelské sféry si pfiedseda
vlády vybral firmu COLORprofi
s.r.o. Po krátké prezentaci si
Bohuslav Sobotka prohlédl i pro-
vozní prostory spoleãnosti.

Na závûr své pracovní náv‰tûvy
si premiér prohlédl technické vyba-
vení a zázemí jednotky SDH
Boskovice I. na Su‰ilovû ulici.
Krátce také besedoval s ãleny této
jednotky.

Text: Renata Kuncová Polická

Dal‰í zprávy na www.listyregionu.cz

Premiér Bohuslav Sobotka s pfiedstaviteli mûsta Blanska, Svazku vodovodÛ a ka-
nalizací a VAS, a.s. u vodojemu na Klepaãovû. Foto: archiv VAS, a.s. 

Spoleãné foto Bohuslava Sobotky s vedením mûsta Boskovice a vedením  firmy
COLORprofi s.r.o. Foto: Jaroslav Parma
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