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Investiãní akce na VO· Boskovice
Vy‰‰í odborná ‰kola ekonomická

a zdravotnická a Stfiední ‰kola
Boskovice, pfiíspûvková organizace
má za sebou dvû velké investiãní ak-
ce. Kolaudace stavby probûhla sice uÏ
v fiíjnu loÀského roku, ale v úter˘ 16.
dubna se ve ‰kole se‰li jednak zástup-
ci firem, které se na investiãních ak-
cích podíleli a také pozvaní hosté
z fiad zástupcÛ mûsta Boskovice,
Nemocnice Boskovice, Nemocnice
Blansko a dal‰ích. 

Po úvodní fieãi, kterou uvedl
Oldfiich Kováfi z KZMB Boskovice
pronesl pár slov fieditel ‰koly Pavel
Vlach. Po té mûli v‰ichni zúãastnûní
moÏnost prohlédnout si budovu ‰ko-

ly na Komenského ulici nebo si pro-
jít ‰kolu s komentovan˘mi prohlídka-
mi oborÛ Veterinární prevence nebo
Informaãních technologií. 

Investiãní akce na ‰kole byly v cel-
kovém souãtu cca 50 milionÛ Kã, 
podafiilo se zateplit fasádu, vymûnit okna
a zbudovat odborné uãebny pro obor
Veterinární prevence, Diplomovaná v‰e-
obecná sestra a ãásteãnû byl novou tech-
nologií vybaven obor Informaãní techno-
logie. Financování bylo z Integrovaného
regionálního operaãního programu,
z Operaãního programu Ïivotního pro-
stfiedí a z investiãních dotací Jihomorav-
ského kraje. 

Text a foto: Renata Kuncová Polická

Lambi plast servis s.r.o. 
www.plast-servis.cz
e-mail: lambiservis@post.cz

Zasklívací systém
ZASKLÍVÁNÍ LODÎIÍ A BALKÓNÒ

Zasklení sníÏí nejen hluk, 
ale i spotfiebu energie a funguje 
i jako úãinné zabezpeãení bytu.

tel.: 775 904 110

Bezplatné zamûfiení a kalkulace! MOÎNOSTI NÁKUPU NA SPLÁTKY!

• v dobû nejvy‰‰ího sluneãního Ïáru 
vyhledávejte stín

• miminka a malé dûti nevystavujte pfiímému slunci

• chraÀte sebe a své dûti kloboukem, 
sluneãními br˘lemi a triãkem

• zvolte vhodn˘ stupeÀ ochrany odpovídající 
va‰emu typu kÛÏe

• aplikujte ochrann˘ pfiípravek v dostateãném 
mnoÏství a tûsnû pfied expozicí slunci

• aplikaci ãasto opakujte, obzvlá‰È po koupání, 
pfii pocení anebo po utfiení ruãníkem

Pozor na jarní slunce
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VyuÏijte akci v na‰ich lékárnách na vybrané pfiípravky na opalování a po opalování, 
mÛÏete získat slevu aÏ 150 Kã, akce platí do 31. 8. 2019. Nevztahuje se na jiÏ zlevnûné zboÏí a akãní nabídky.


