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¤editel VAS Boskovice Petr Fiala a fieditel Pivovaru âerná Hora Vlastimil
Zedek na odborném semináfii Svûtového dne vody v âerné Hofie. 

Více neÏ 60 úãastníkÛ setkání si
prohlédlo úpravnu vody v âerné
Hofie, a poté se v‰ichni pfiesunuli
do pivovaru âerná Hora, kde nás
sládek a v˘robní fieditel v osobû
Vlastimila Zedka provedl pivova-
rem a zodpovûdûl v‰echny na‰e
dotazy. 

Odborná ãást programu probûhla
v Kongresovém centru hotelu
Sladovna. Úvodního slova se ujal
Ing. Fiala, fieditel VAS a.s. divize
Boskovice, kter˘ nás dále informo-
val o celkovém postavení VAS a.s.
na ãeském trhu s prezentací Divize
Boskovice v roce 2017. Zde jsme se
mimo jiné zajímavé informace do-
zvûdûli napfiíklad to, Ïe VAS a. s.
provozuje vodovody a kanalizace
ve více neÏ 120 obcích okresu
Blansko a stará se tak o majetek ve
v˘‰i 7 miliard Kã. O novinkách

v legislativû a povinnostech obcí
nás informoval vedoucí útvaru fiedi-
tele VAS a.s. divize Boskovice
Mgr. Jan KaluÏa a Viktor Sedlák,
obchodnû-ekonomick˘ námûstek
VAS a.s. divize Boskovice. 

Závûreãná prezentace patfiila
Vlastimilu Zedkovi, kter˘ nám 
osvûtlil zaãátky pivovarnictví jako
takového i to, Ïe kvalita vody pfii
v˘robû piva má zásadní vliv na je-
ho charakterové vlastnosti. Voda
v âerné Hofie je s minimálním 
podílem dusiãnanÛ a také proto je
pivo z ãernohorského pivovaru ob-
líbené. 

Promluvil také místní rodák, Ing.
Bohumil Hlaviãka, b˘val˘ starosta
âerné Hory, kter˘ pfiítomné pozdra-
vil a vtipnou formou zhodnotil 
ubûhlé roky v âerné Hofie.  

Text a foto: Renata Kuncová Polická

V rámci Svûtového dne vody, kter˘ pfiipadá na 22. bfiezen, pozvala Vodárenská akciová spoleãnost, a.s. divize
Boskovice, v pátek 23. bfiezna své partnery z fiad starostÛ na‰eho regionu a dal‰í odborné vefiejnosti na tradiãní set-
kání. Leto‰ní motto bylo pfiíznaãné: „Pfiíroda pro vodu”. 

Svûtov˘ den vody v âerné Hofie

Lékárna SVITAVA
(u Penny marketu v Blansku) Tel.: 723 90 22 99

Sunar Complex
(2, 3, 4, 5) 600g

DLOUHODOBÁ GARANCE CENY

209 Kã
Právû probíhá letáková akce, slevy
do konce dubna 2018, více na: 
www.moravska-lekarna.cz

Kompletní br˘le
vãetnû skladov˘ch plastov˘ch ãoãek s AR

1 290 Kã nebo 1 590 Kã
AKCE platí na vybrané modely

Oãní optika Anna âerná
námûstí Míru 1621/4, 678 01 Blansko

www.optika-cerna.cz  •  +420 516 410 111  •  info@optika-cerna.cz


