Návštěvnost čistíren odpadních vod předčila
naše očekávání
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Tři čistírny odpadních vod, které provozuje Vodohospodářská a obchodní společnost a.s., byly
na Světový den vody 21. - 22. 3. 2014 otevřeny veřejnosti a školám. Občané, žáci základních a
studenti středních škol se mohli podívat v Jičíně, Hořicích a ve Staré Pace do míst, která jsou
jinak veřejnosti během roku nepřístupná. Zájem veřejnosti přitom předčil očekávání. Celkem
čistírnami prošlo na 660 lidí.
Letos poprvé se VOS a.s. zúčastnila oslav Světového dne vody, který každoročně připadá na 22. března. Pro
základní a střední školy byly v pátek 21. 3. 2014 připraveny exkurze, při kterých odborní pracovníci VOS a.s.
žákům a studentům zhruba ve 30 minutách prohlídky vysvětlili proces čištění vody a odpovídali na různé
dotazy. Na konci prohlídek byl pro studenty připraven vědomostní kvíz, kterého se účastnilo celkem 180
dětí. Správných odpovědí se sešlo 112, z nichž bylo vylosováno 20 šťastlivců, kteří získali drobné ceny jako je
Mapa vody anebo vstupenky do bazénu v Hořicích a v Jičíně. Sobotní Den otevřených dveří byl připraven
pro veřejnost. “Návštěvnost nás velmi mile překvapila, v Jičíně se přišlo na čištění vod podívat 75 lidí,
v Hořicích 35 a ve Staré Pace 63 obyvatel,“ přibližuje ředitel společnosti Ing. Richard Smutný.
Páteční exkurze pro školy se v Jičíně zúčastnili studenti Masarykovy obchodní akademie a SPŠ a VOŠ Jičín a
žáci základních škol Poděbradova a ZŠ Bodláka a Pampelišky. Jičínskou čistírnou tak za dopoledne prošlo
skoro 200 žáků. V Hořicích přišly děti ze dvou základních škol – ZŠ Komenského a ZŠ Na Habru a dvou
středních škol - Střední průmyslové školy kamenické a sochařské a Gymnázia, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice.
Hořickou čistírnou prošlo na 165 žáků. Ve Staré Pace jsme přivítali žáky tamní Základní školy Masarykova,
novopackého Gymnázia a SPGŠ a Střední školy gastronomie a služeb a Základní školy Brána. Čistírnou
prošlo 123 žáků. „Jsem rád, že ohlasy pedagogů byly na tuto akci velmi pozitivní, a že mají zájem o
každoroční prohlídky a další spolupráci. Myslím si, že jsme prošli také velkou zkouškou, co se organizace
týče, protože dosud naše společnost tak velkou akci nepořádala. Těší mě, že to naši zaměstnanci zvládli až
na drobné maličkosti na výbornou,“ dodává ředitel Smutný.
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