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Zprávy z měst

pondělí: Litovel, Šternberk, Uničov,
Zábřeh, Mohelnice, Moravský Beroun

úterý: Přerov, Hranice, Lipník nad
Bečvou, Kojetín

STŘEDA 24. SRPNA 2011
WWW.IDNES.CZ
středa: Prostějov, Konice,
Plumlov

čtvrtek: Šumperk, Jeseník, Loštice,
Zlaté Hory, Štíty

Třídíme rádi, je to pro nás
levnější, chlubí se obce
Ve větších městech je to samozřejmost. V posledních
letech se však stává pravidlem, že třídění odpadů si
vzali za své i lidé na venkově. Počet odvezených tun
roste a obce si staví například i sběrné dvory.
PROSTĚJOV Malá obec Zdětín na
Prostějovsku má již několik let tři
sběrná místa na tříděný odpad –
jako jsou plasty, sklo a starý papír.
V roce 2008 získala certifikát s názvem Zelená obec, protože se pustila také do sběru elektroodpadu,
baterií, přehrávačů nebo mobilních telefonů. Mimo jiné získala
Osvědčení o úspoře emisí. Starosta Zdětína Robert Kříž přitom tvrdí, že promyšlené nakládání s odpady vyjde obecní kasu daleko levněji, než kdyby lidé netřídili
a všechno vyhazovali do popelnic.
„Třídění odpadů u nás vychází
skoro na nulu. Ročně jde o pár stokorun. Lidé zmoudřeli a starost
o životní prostředí jim už něco říká
i na vesnicích. Pro obec je to výhodné v momentě, kdy vám obyva-

telé nevyhodí plasty nebo papír do
popelnic. Pak to musíme vyvážet
jako klasický komunální odpad
a to něco stojí. I u starších lidí je už
normální, že třídí. Prostě si na to
za poslední léta už zvykli,“ vysvětlil Kříž.
A čísla mu dávají za pravdu.
Kontejnery specializovaná firma
odváží ze Zdětína s třemi sty obyvateli každý týden. Zatímco v roce
2006 to bylo za jedno čtvrtletí přes
dvě stě padesát kilogramů plastů
a sedm set kilo skla, nyní jde o více
než dvojnásobek. Například letos
v dubnu, květnu a červnu obyvatelé Zdětína vytřídili šest set osmdesát kilogramů plastů, pět set dvacet barevného a šest set devadesát
kilo bílého skla a šest set dvacet kilogramů starého papíru.

Lékaři pomohou veterinářům
odhalit vrozené vady u zvířat
PROSTĚJOV (dík) Oddělení laboratorní medicíny Nemocnice Prostějov, úsek genetiky, získalo v těchto
dnech dva nové přístroje zhruba
za milion korun. Zařízení zdravotníkům pomůže odhalit například
nejrůznější genové vady, nemocnice chce začít spolupracovat také
s veterinárními lékaři na zjišťování
vrozených vad nebo infekcí, které
postihují zvířata.
Úsek genetiky získal přístroj
s názvem mikro-spektrofotometr,
který slouží k měření koncentrace
a čistoty malých objemů nukleových kyselin. „Další novinkou je
Real-Time PCR Cycler, což je přístroj, který nám například umožní

FAKTA

Kilo ke kilu...
Zdětín s třemi sty obyvateli za
jedno čtvrtletí roku 2006 vytřídil
252 kilogramů plastů a 700
kilogramů skla. Nyní jde o více než
dvojnásobek. Letos v dubnu,
květnu a červnu Zdětín vytřídil 680
kg plastů, 520 barevného a 690 kg
bílého skla a 620 kg starého papíru.
Kromě toho třídí i elektroodpad.

Poctivě ve Zdětíně třídí i Lidija
Nováková. „Půlka vesnice tady už
má plyn. Dříve se odpadky hodně
pálily. Když vidím, kolik je v lese
a v příkopech nepořádku, a když si
spočítám, kolik igelitových tašek
se vyrobí, je jasné, že třídit se
musí. Lidé se to tady, doufám, už
naučili, protože vidí třídit své sousedy, a tak začnou také,“ popisuje
Nováková.
Starosta Kříž dodává, že pro obyvatele obec zhruba jednou ročně

zajišťuje i sběr velkých elektrospotřebičů a asi dvakrát do roka svoz
nebezpečného a velkoobjemového odpadu. „Nechceme, aby odpad končil v popelnicích,“ říká.
Podobně se k odpadům postavily například Protivanov, který uvažuje o budování sběrného dvora,
nebo Němčice nad Hanou. Město
chce snížit množství komunálního
odpadu, více ho třídit, a především začít s kompostováním biologických zbytků. „Obyvatelé budou
platit podle toho, co vyhodí do popelnic. Ve slovenské Dubnici nad
Váhom taková změna snížila produkci odpadu o více než osmdesát
procent,“ uvedl Tomáš Přikryl
z Hnutí Duha, které s plánem na
ekologické zacházení s odpady radnici pomáhalo.
Podle aktuálních čísel za první
pololetí letošního roku lidé v celém Olomouckém kraji odevzdali
například 564 tun elektroodpadu.
V tabulce přepočítané na jednoho
obyvatele je kraj pátý nejlepší
v zemi.
Michal Šverdík

Krátce
KONICE

PLUMLOV

Čtyři obce získají
varovný systém

Obyvatelům chybí
ve městě bankomat

Nový varovný systém dostanou
čtyři obce na Konicku – Brodek
u Konice, Konice, Lipová a Suchdol. Systém bude obyvatele varovat v případě mimořádných událostí, jako jsou například povodně,
havárie nebo požáry. Projekt získal
dotace z Regionálního operačního
programu Střední Morava ve výši
čtyři a půl milionu korun.
(dík)

Lidem v Plumlově na Prostějovsku
chybí ve městě bankomat. Vyplývá
to z ankety, kterou zorganizoval
místní zpravodaj. Dvaadvacet lidí
uvedlo, že bankomat postrádá,
dva nikoliv a šesti to bylo jedno. Aspoň dvakrát měsíčně by bankomat
využilo jednadvacet lidí.
(dík)

PROSTĚJOV

Likérka láká na exkurze
po podniku s herci
Neobvyklou podívanou připravil
pro zájemce prostějovský závod
společnosti Granette & Starorežná
Distilleries. Tuto sobotu uspořádá
ve svých výrobních prostorách prohlídku pod názvem Zelený strom
vypravuje. „Skupina herců z českých a moravských divadel připraví na neobvyklé exkurzní trase v likérce řadu překvapení a připomene návštěvníkům téměř pět set let
starou historii výroby likérů v Prostějově,“ konstatoval ředitel marketingu a obchodu Juraj Grosoš.
Akce začíná v deset hodin dopoledne, prohlídka bude každých dvacet minut.
(dík)

NĚMČICE NAD HANOU

Ochránci přírody zvou
na výlet do biocentra
Ochránci přírody z Prostějova
zvou tento čtvrtek všechny zájemce do záchranné stanice živočichů
a biocentra Mokroš v Němčicích
nad Hanou. Sraz je v devět hodin
před Albertem u autobusového nádraží v Prostějově.
(dík)

Zajímáte nás
» Tipy na zajímavé události či náměty
na články z vašeho okolí posílejte
redaktorovi Michalu Šverdíkovi
(michal.sverdik@mfdnes.cz,
tel.: 734 517 131).
» Inzertní poradkyní pro vaši oblast
je Marie Janečková
(marie.janeckova@mafra.cz,
tel.: 602 534 958 a 583 808 314)

Vaším objektivem Události Olomouckého kraje na vašich fotografiích. Dnes snímky Michala Wolfa z akce v Srbcích.

detekci genových mutací a polymorfismů s využitím fluorescenčních barviv. Přístroj dokáže analyzovat až devadesát šest vzorků současně,“ vysvětlila jedna z vedoucích lékařek oddělení Jitka Prošková.
Prostějovská nemocnice má zároveň v plánu nabízet služby veterinárním lékařům.
„Chtěli bychom tak pomoci odhalit některé vrozené vady či infekce, které postihují zvířata. Jde také
o vyšetření pohlaví ptáků, vyšetření v oblasti farmakogenomiky
nebo paternity u psů,“ dodal přednosta Oddělení laboratorní medicíny David Stejskal.

Máme hřiště Snímky Michala

Opravy knihovny nyní finišují,
čtenáři získají moderní stánek
PROSTĚJOV (dík) Do otevření opravené městské knihovny v Prostějově chybí už jen týdny. Rekonstrukce nevyhovující budovy na Skálově náměstí začala loni na podzim,
od té doby knihovna sídlila v několika provizorních prostorech roztroušených po městě. Opravy přišly na dvacet milionů korun, další
dva miliony korun prostějovská
radnice dala na vnitřní vybavení.
„Vyměnili jsme okna, dveře, zrekonstruovali podlahy, vybudovali
nové sociální zařízení a zajistili statiku budovy. Čtenářům se sníženou pohyblivostí bude sloužit
nový výtah. Knihovna má upraveny podkrovní prostory, všechny
místnosti jsou vybaveny novým nábytkem a celá budova je plně kli-

pátek: Olomouc
(městské čtvrti)

matizovaná,“ shrnula místostarostka Prostějova Ivana Hemerková.
V přízemí vznikl sál a menší
učebna, je zde také čítárna, studovna a oddělení regionální literatury.
„V prvním patře jsou pak síně pro
půjčování knih, které zaujímají největší plochu, hudební oddělení, sociální zařízení pro návštěvníky
a tři menší administrativní místnosti. Čtenáře jistě potěší nový informační systém,“ dodala. Spolu
s opravami knihovna mimo to získala také nové logo.
Každoročně služeb městské
knihovny využije sto tisíc lidí, počet titulů přesahuje sto padesát tisíc. Pracovníky knihovny nyní
čeká náročné stěhování, otevření
je plánováno na polovinu září.

Wolfa se vracíme ke slavnostem v
Srbcích. Lidé si tam užili nové hřiště,
viděli i žehnání obecním symbolům.

Vystavte fotografie
na Rajče.net
Pokud do svého alba zařadíte
zajímavé fotografie zachycující
aktuální události ve vašem kraji,
mohou se objevit i v novinách.

Obecní sláva V Srbcích si musel
přijít na své snad opravdu každý
návštěvník. Foto: dawton.rajce.idnes.cz

INZERCE

Na stránce www.rajce.net si
založte zadarmo účet.
Další návody najdete na
www.navody.rajce.net.

Kino Dvanáct filmů olomouckého multikina
ÚSTAV OCEŇOVÁNÍ MAJETKU
při Ekonomické fakultě VŠB – TUO
Sokolská třída 33, 701 21 Ostrava 1
pořádá v rámci celoživotního vzdělávání

Kurz

OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ
Zahájení a místo konání kurzu: únor 2012 v prostorách VŠB – TU Ostrava
Forma a ukončení kurzu: závěrečná zkouška a obhajoba ZP, prosinec 2013
Vstupní podmínky: ukončené VŠ studium i nestavebního směru nebo min. SŠ
studium stavebního směru
Informace: EkF VŠB –TUO, Sokolská třída 33, 701 21 Ostrava 1,
Ústav oceňování majetku - Ing. Jiří Slavík, tel.: +420 596992247,
e-mail: jiri.slavik@vsb.cz nebo uom.ekf@vsb.cz
www.ekf.vsb.cz/uom/

Vzdělání a kurzy
7.10. otevíráme v Brně rekvalifikační kurz
LEKTOR akreditovaný MŠMT. Více na
www.amsolvo.cz

Jeseník

Pražská 41, tel. 585 809 999

KINO POHODA
Dittersdorfova 2, tel. 773 588 002

Lidice

19.30

Olomouc

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 5

AREÁL KORUNNÍ PEVNŮSTKY

Pražská 41, tel. 585 809 999

Olomouc

Barbar Conan
Zrození Planety opic

Pelíšky

21.00

13.30
18.10
21.00
15.50

18.00
13.30, 15.45, 20.20

21.20
14.30, 16.45
19.15

Muži v naději
Šmoulové 3D

Přerov
KINO HVĚZDA

Harry Potter a Relikvie smrti – 2. 3D
10.00, 19.00

Šternberk
nám. Svobody 7, tel. 585 013 481, 604 577 861

19.00
13.45, 16.00

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 7

Čertova nevěsta

Pražská 41, tel. 585 809 999

KINO OKO

Pražská 41, tel. 585 809 999

Barbar Conan 3D

Masarykovo nám. 3, tel. 583 212 000

17.20
15.00, 20.00

KINO METROPOL
Sokolská 25, tel. 585 222 466

Pražská 41, tel. 585 809 999

Na vlásku
Norské dřevo

Auta 2 3D
Green Lantern 3D

Prostějov

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 3

14.10
16.30, 19.00, 21.30

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 4

15.00, 17.30, 20.00

KINO METRO 70

16.30
20.00

17.30

Šumperk

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 2

Lidice
Viditelný svět

21.00

KINO OKO

Pražská 41, tel. 585 809 999

Pražská 41, tel. 585 809 999

Captain America: První Avenger 3D

Čechova 49, tel. 581 202 216

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 6

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 1

Šéfové na zabití
Šmoulové
Zkažená úča

Školní 1, tel. 582 332 678

Auta 2
Harry Potter a Relikvie smrti – 2.
Intimní past
Šmoulové

Barbar Conan 3D
Zbytečná krutost

18.00
20.00

Zábřeh
NÁDVOŘÍ HRADU – LETNÍ KINO
Masarykovo nám.

Zábřežské kulturní léto – Ženy v pokušení
20.30

