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Téma odpadních vod si připomeneme na 

ČOV i v Centru přírodních věd – Hvězdárně 

Jičín 

Na Světový den vody otevírá již tradičně Vodohospodářská a obchodní společnost a.s. své 

čistírny odpadních vod. Nabízí v nich exkurze pro školy, ale i den otevřených dveří pro 

veřejnost, kdy se zájemci mohou podívat, jak čištění vod probíhá. Letos veřejnost může 

nahlédnout do tří největších ČOV v Jičíně, Hořicích a ve Staré Pace, a to v pátek 24. března 

2017 odpoledne.  Tématem bude „Co do kanalizace nepatří“. VOS a.s. navíc letos poprvé 

navázala spolupráci s Centrem přírodních věd – Hvězdárnou Jičín, které připravilo pro školy 

speciální výukový program.  

Den vody každoročně připadá na 22. března a Vodohospodářská a obchodní společnost a.s. při této 

příležitosti již počtvrté otevírá své tři největší čistírny odpadních vod pro veřejnost. Brány ČOV v 

Jičíně, Hořicích a ve Staré Pace se otevřou v pátek 24. března 2017 od 13 - 17 hodin. „Návštěvníci 

mohou přijít kdykoliv v tuto dobu a areál si prohlédnout, či si odnést informační materiály. Navíc 

vždy v celou hodinu, tedy ve 13, 14, 15 a 16 hod., proběhnou komentované prohlídky, kdy budou 

naši pracovníci připraveni odpovídat na dotazy týkající se provozu, čištění, co do kanalizace nepatří 

apod.,“ uvádí k letošní akci vedoucí provozu ČOV Josef Soukup.  

Pro základní a střední školy budou provozy otevřeny dva dny dopoledne, a to ve středu 22. 3. 2017 

a ve čtvrtek 23. 3. 2017. Přístupné budou jak tři největší čistírny, tak i v případě zájmu škol další 

menší čistírny v Kopidlně, Libáni, Sobotce, Pecce, Miletíně, Lázních Bělohradě nebo Ostroměři. Pro 

žáky a studenty jsou připraveny třicetiminutové komentované prohlídky, při kterých jim odborníci 

vysvětlí proces čištění vody. Téma odpadní vody bude ale pro školy rozvíjeno i dále, a to ve 

speciálních výukových programech. „Vloni jsme obdrželi od škol zpětnou vazbu, že by učitelé stáli o 

další výukové materiály k tématu voda, které by mohli dále využít i v rámci školní výuky. Domluvili 

jsme se tak letos na spolupráci s Centrem přírodních věd – Hvězdárnou Jičín, které připravilo pro 

školy speciální výukové programy. VOS a.s. poskytne Centru své edukativní materiály a další 

potřebnou podporu,“ vysvětluje ředitel VOS a.s. Ing. Richard Smutný. Tematický program s názvem 

Z řeky do řeky proběhne přímo v Centru, a to při připomínce Dne Země v týdnu od 24. – 28. dubna 

2017. „Děti se seznámí různými formami s koloběhem vody v přírodě se zaměřením na odpadní 

vodu, kterou vytvářejí lidé. Dále se dozví, co do ní nepatří, jak správně třídit, kde se všude setkáme 

s vodou, jaké přínosy a hrozby představuje či jaké jsou její druhy,“ představuje program Ing. David 

Vališka, vedoucí a edukátor Centra. „Centrum je během roku poměrně plné a zabýváme se i jinými 

tématy, proto nebude možné zcela uspokojit všechny školy v daném týdnu. Pokusíme se tedy 

společně s VOS a.s. najít další vhodná témata, například nás čeká Den studánek,“ přibližuje Ing. 

Vališka další možný směr spolupráce.   

 

Tisková zpráva 

19. 3. 2017 
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Centrum přírodních věd – Hvězdárna Jičín bylo otevřeno po nákladné rekonstrukci původní hvězdárny 

v lednu 2016. Nabízí astronomické programy a přednášky pro školy i veřejnost, ekologickou poradnu, 

přírodovědné kroužky či pozorování oblohy. Organizačně spadá pod K-klub – Středisko volného času 

Jičín, příspěvkovou organizaci města Jičína. Více na www.hvezdarnajicin.cz 

Vodohospodářská a obchodní společnost a.s. je jedinou regionální společností na Jičínsku dodávající 

kvalitní pitnou vodu a zajišťující čištění odpadních vod. Společnost vlastní ze 100 % města a obce v 

regionu, kteří jsou jejími akcionáři. Provozuje celkem jedenáct čistíren odpadních vod, z nichž většina 

prošla v posledních letech modernizací, a to v rámci projektu Cidlina. Mimo tento projekt byly jako 

poslední zatím zrekonstruovány čistírna ČOV Stará Paka, která byla uvedena do provozu v září 2013, 

a ČOV Kopidlno, která zahájila provoz v říjnu 2013.  


