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Čistírny odpadních vod a možnosti pro obce 

NÁŠ SORTIMENT OBOHACEN 
O NABÍDKU PRODUKTŮ NA PODPORU 

IMUNITY PRO KAŽDÉHO

ITAB Shop Concept CZ
Mezinárodní společnost zabývající se 
návrhem, konstrukcí, výrobou 
a dodávkami vybavení obchodů.

HLEDÁ NOVÉ KOLEGY DO TÝMU!

SVÁŘEČ
ZÁMEČNÍK
SKLADNÍK
OBSLUHA CNC STROJŮ
PRACOVNÍK MONTÁŽE 
POKLADNÍCH BOXŮ

MÁTE ZÁJEM O PRÁCI?  KONTAKTUJTE NÁS!
Jana Kučerová, tel.: 516 805 851 

nebo na e-mailu: jana.kucerova@itab.com

ITAB SHOP CONCEPT CZ, a.s. | Chrudichromská 2364/19, 680 01 Boskovice, Czech Republic
Phone: +420 516 805 900 | Fax: +420 516 805 901 | E-mail: info.162@itab.com | www.itab.com

Creating the ultimate shopping experience, close to you

	 Senátorka	 Jaromíra	 Vítková	 a	 sta-
rosta	 města	 Boskovice	 Jaroslav	 Do-
hnálek	 uspořádali	 seminář	 k	 proble-
matice	čistíren	odpadních	vod	(ČOV)	
určený	 zejména	 pro	 obce	 a	 projek-	
tanty.	 O	 seminář,	 který	 se	 uskutečnil	
19.	srpna	2020	v	Boskovicích,	byl	vel-
ký	 zájem.	 Svědčí	 o	 tom	 plný	 sál	 Zá-
meckého	 skleníku,	 kde	 se	 sešlo	 více	
jak	šedesát	posluchačů.		
	 Ředitel	 Státního	 fondu	 životního	
prostředí	Petr	Valdman	společně	s	ko-
legy	 představil	 dotace	 na	 čištění	 od-
padních	 vod	 a	 pitnou	 vodu.	 Preferují	
se	centrální	čistírny,	případně	sdílené	
pro	 více	 obcí.	 Pokud	 nejsou	 vhodné	
podmínky	v	dané	obci,	jsou	alternati-

vy	 typu	 kořenové	 čistírny,	 domovní	
čistírny	a	jejich	soustavy.	Nyní	je	vy-
psána	výzva	3/2020	na	projektové	pří-
pravy	 budoucích	 investičních	 záměrů	
na	dodávky	a	úpravy	pitné	vody,	 kde	
příjem	žádostí	začíná	1.	9.	2020.	Byly	
představeny	i	vyhlídky	programového	
období	2021–2027.
	 Dále	Pavel	Punčochář	ze	sekce	vod-
ního	hospodářství	Ministerstva	země-
dělství	 představil	 aktuální	 výzvy	 za	
tento	rezort.	Nyní	se	připravuje	výzva,	
která	by	měla	být	spuštěna	příští	rok.	
Podmínky	 by	 měly	 být	 totožné	 jako		
v	 poslední	 výzvě,	 proto	 se	 starostové		
a	 projektanti	 mohou	 již	 nyní	 připra-	
vovat.	 Přítomní	 zástupci	 Jihomorav-

Dovoluje me si Vás pozvat na 26. DRAKIÁDU „DRAKIÁDNÍHO KLUBU ČERNÁ HORA“
která se koná 26. 9. 2020 (sobota)  Vstupné dobrovolné
na letišti v Bořitově (GPS 49°26‘3.100“N 16°35‘32.933“E) na jeho horním konci
Na drakiádu v Bořitově se sjíždí letci z celé republiky a i ze zahraničí. Také je to v současné době 
jedna z mála drakiád, kde můžete vidět soutěže v létání s akrobatickými draky a případně se jich i účastnit!
Program: 12:00–12:15 zahájení drakiády, letání s draky
 12:15–14:00 registrace soutěžících a předvedení draků do všech soutěží, ukázky létání s akrobatickými draky 
 14:00–17:00 „Soutěž o nejkrásnějšího létajícího draka“  (Soutěží se ve čtyřech věkových kategoriích)
  „Velká soutěž v ovládání dvoulaných akrobatických draků“ – soutěž je určena hlavně pro začátečníky 
  „Freestyle létání akrobatických draků“ – soutěž je určena již spíše pro pokročilejší letce. 
  Po celou dobu občerstvení a možná opět tombola o zajímavé ceny     V případě nepříznivého počasí změna programu vyhrazena   
  Podle předpisu musejí všichni při pouštění draků používat nejdelší lanka/šňůry 100 m      Parkování je možné také po pravé straně příjezdové komunikace   

ského	kraje,	České	inspekce	životního	
prostředí,	Povodí	Moravy	a	Vodáren-
ské	a.s.	reagovali	na	konkrétní	dotazy	
jednotlivých	starostů.	
	 „Apelovala	 jsem	 na	 zvýšení	 dotací		
v	oblasti	vodního	hospodářství	pro	obce.	
Malé	 obce	 často	 s	 ohledem	 na	 terén		
mají	 ztížené	 podmínky	 pro	 řešení	 li-	
kvidace	odpadních	vod.	 Investice	 i	po-	
řízení	projektů	jsou	velmi	finančně	ná-
ročné.	 Zástupci	 obcí	 vyjádřili	 nespo-	
kojenost	 i	 s	pomalou	aktualizací	Plánu	
rozvoje	 vodovodů	 a	 kanalizací	 území	
krajů	ČR	(PRVKÚK).	Pokud	mají	obce	
připravený	 záměr,	 mohou	 konzultovat		
s	odpovědnými	pracovníky	SFŽP	i	MZe.	
Jsem	ráda,	že	přítomní	zástupci	jsou	na-

kloněni	 obcím	 pomáhat	 a	 řešit	 jejich	
problémové	situace.	Věřím,	že	k	uvede-
nému	budeme	ještě	dále	se	starosty	jed-
nat,“	zakončila	senátorka	Vítková.	
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