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l Zákusky l Dorty  
l Chlebícky l Zmrzlina 

l Káva i s sebou
l Vlastní výroba

Rumotéka
l Skladem pres 

80 svetovych rumu
OTEVÍRACÍ DOBA: PO-NE 8-18 
(v době státních svátků se může měnit)

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

Rekonstrukce přehrad Boskovice a Letovice
	 Mluvčí	 Povodí	 Moravy	 s.p.,	 Bc.	
Petr	 Chmelař,	 odpověděl	 na	 dotaz		
o	 stavu	 prováděné	 rekonstrukce	 VD	
Boskovice	 a	 o	 přípravách	 na	 rekon-
strukci	VD	Letovice-Křetínky:
	 VD	Boskovice
	 „V	rámci	rekonstrukce	VD	Bosko-
vice	končí	práce	dle	smlouvy	se	zho-
tovitelem	31.	5.	2020.	Do	tohoto	ter-
mínu	by	mělo	dojít	k	předání	stavby,	
následovat	 bude	 proces	 kolaudace.	
Vstup	 na	 hráz	 můžeme	 umožnit	 až		
po	 kolaudaci.	 Její	 termín	 ještě	 není	
znám,	 ale	bude	následovat	okamžitě	
po	 převzetí	 hotové	 stavby.	 Aktuálně	

jsme	 osadili	 zábradlí,	 pracujeme	 na	
dodělávkách	 v	 rámci	 pokládání	 dla-
žeb	a	chodníků.	V	nadcházejících	14	
dnech	 bude	 provedeno	 asfaltování.	
Dále	 probíhá	 finální	 geodetické	 za-
měření	 a	 je	 postupně	 předávána	 do-
kumentace	provedení	stavby.“
	 Rekonstrukce	přehrady	u	Boskovic	
byla	 zahájena	 v	 létě	 2017.	 Stavební	
práce	v	hodnotě	cca	138	mil.	Kč	mají	
za	úkol	zajistit	zvýšení	kapacity	přeli-
vu,	skluzu	a	vývaru,	úpravu	odpadní-
ho	 koryta,	 úpravu	 horní	 části	 těsní-	
cího	jádra	a	koruny	hráze.	Také	byla	
provedena	 obnova	 dvou	 mostních	

Hráz VD Boskovice – březen 2020

konstrukcí	přes	skluz	a	přes	odpadní	
koryto.	 Během	 stavebních	 prací	 je	
vstup	 na	 hráz,	 kudy	 vede	 oblíbená		

turistická	trasa	pro	pěší	i	cyklisty,	za-
kázán.

Pokračování na str. 7

Informace o prodejních místech restaurace Záložna BoskovIce 
Vážení zákazníci i v této době se o vás postaráme každodenním menu podávaném ve výdejním okénku restaurace Záložna v Úzké uličce. 

otevřeno pro vás máme sedm dní v týdnu od 07:00 do 22:00 h. 
naše menu najdete na adrese www.zalozna-boskovice.cz. jídla lze i předem objednat na tel. 732 176 543.

Druhým výdejním místem je benzinová stanice Adonis oil Sudice, 
otevřená sedm dní v týdnu od 05:00 do 22:00 h, informace na tel. 731 767 747. 

na obou výdejních místech je doplňkový sortiment včetně domácích knedlí. 
k úhradě můžete použít také stravenky edenred a sodexo. 

Věříme, že vám naše služba v současné složité době pomůže. Děkujeme za vaši důvěru.

jídla jsou balená 
v menu boxech za 
jednotnou 
cenu 85 Kč


