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Společnost A.S.A. TS Prostějov před 
nedávnou dobou zahájila postupnou 
výměnu kontejnerů na tříděný odpad. 
Na stanovištích zbyly pouze ty „zvony“, 
do kterých mohou Prostějované ukládat 
jednak bílé a jednak barevné sklo, ovšem 
už nikoliv dohromady, ale roztříděné. Na 
stanovištích byly rozmístěny klasické 
otevírací kontejnery, do kterých obča-
né mohou vhazovat samostatně plasty 
a papír a dohromady PET lahve a tetra-
paky. 

Další změnou bude rozšíření počtu 
kontejnerů na tříděný odpad. Kromě stá-
vajících hnízd přibudou kontejnery na 
PET lahve a tetrapaky a na papír i na něk-
terých stanovištích na běžný komunální 
odpad. 

„Výměna „zvonů“ za kontejnery s hor-
ním výsypem na pet lahve  a nápojové 
kartony, na papír a na směsný plast již 
byla dokončena na všech stanovištích,“ 
informoval místostarosta Mgr. Vlastimil 
Uchytil. 

„Doplnění takzvaných zvonů na bílé 
a na barevné sklo bude provedeno včetně 
nutných úprav zpevněných ploch nejpozdě-
ji do konce srpna. Nejpozději do konce čer-
vence pak bude navrženo rozmístění „sólo“ 
kontejnerů s horním výsypem na pet lahve 
a nápojové kartony a na papír nad rámec 
stanovišť separového sběru,“ upřesnil 
místostarosta Vlastimil Uchytil s tím, že 
město chce těmito opatřeními co nejvíce 
podpořit a současně usnadnit třídění odpa-
du.  (pud)

„Zvony“ na tříděný odpad byly nahrazeny 
klasickými otevíracími kontejnery 

Do klasických kontejnerů s horním výsypem lze bez problémů vhodit nejen 
noviny a časopisy, ale i objemnější papírový odpad.  Foto: pud

Výměnou kontejnerů a rozšířením jejich počtu chceme co 
nejvíce podpořit a současně usnadnit třídění odpadu. Ved-
le dopadu na ekonomiku města tím sledujeme především 
ochranu životního prostředí.  

 Místostarosta Mgr. Vlastimil Uchytil

V zahrádkářské kolonii v Prostějově - 
části Močidýlka se začaly objevovat černé 
skládky. „Zpočátku šlo spíše o biologický 
odpad, to znamená seno, trávu, plevel či 
zbylé výpěstky ze zahrádek. Bohužel, 
postupně zde přibyly například i vyho-
zené lednice nebo televizory,“ popisuje 
místostarosta ing. Pavel Drmola. 

Město Prostějov nechalo část odpadu 
z lokality odvést. Situaci chce dále řešit 
s nájemci zahrádkářské kolonie. „Zahrád-
káře obešleme dopisem s upozorněním, 

že volné pozemky rozhodně neslouží 
k odkládání biologického, natož jiného 
odpadu. Domníváme se, s ohledem na 
strukturu odpadu, že právě někteří zahrád-
káři mohou být původci tohoto odpadu. 
V blízkosti skládek se totiž nenacházejí 
žádné obytné domy, ale pouze zahrád-
ky a garáže. Věříme, že se nám společně 
s nájemci pozemků podaří situaci vyřešit 
a zamezit vzniku černých skládek, což 
bude jen ku prospěchu všech občanů měs-
ta,“ uzavřel místostarosta Drmola.   (jg)

Močidýlka se mění 
ze zahrádkářské kolonie na skládku

Jsou jejími původci i někteří zahrádkáři?

V zahrádkářské kolonii v Močidýlkách rostou vedle výpěstků zahrádkářů 
i černé skládky.  Foto: archiv MěÚ 

Na dvě noci vystřídaly vysokoškoláky 
na jejich kolejích v Žilině na tři stovky 
výsadkových veteránů z České a Sloven-
ské republiky, kteří sem přijeli poslední 
červnový víkend na setkání. To proběhlo 

pod záštitou ministra obrany Slovenské 
republiky Františka Kašického a primáto-
ra města Žilina. Pozvání přijal i Miroslav 
Pišťák, místostarosta Prostějova, ve kte-
rém v roce 2005 proběhlo zatím poslední 
takové setkání v ČR. 

  To letošní se odehrálo na Slovensku 
v době, kdy si připomínáme 60. výročí 
vzniku výsadkových jednotek ČSR, 50. 
výročí vzniku speciálních jednotek a 95. 
výročí narození a 65. výročí úmrtí Jozefa 
Gabčíka, příslušníka skupiny Antropoid, 
která spáchala 27. května 1942 atentát na 
říšského protektora Reinharda Heydricha. 
Právě jméno tohoto parašutisty hrdě nese 
ve svém názvu i hostitelský útvar - 5. pluk 
speciálního určení v Žilině. 

Program setkání byl nabitý. Jeho součás-
tí bylo i předvedení repliky bojové zásta-
vy 2. čs. paradesantní brigády, jejíž origi-
nál nebyl do dnešní doby nikdy nalezen. 
Ministr obrany SR František Kašický se 
zúčastnil nejen slavnostního nástupu, ale 
v rámci ukázek si dokonce dvakrát osobně 
vyzkoušel slanění ze cvičných stěn.

  V rámci setkání byla předána celá řada 
ocenění a vyznamenání. Mezi vyzname-
nanými nechyběli ani příslušníci Klubu 
výsadkových veteránů Prostějov v čele 
s jejím předsedou plk. v.v. ing. Jindřichem 
Starým.

Celé setkání probíhalo ve velmi přá-
telské atmosféře. Na všech účastnících 
bylo vidět, že se vzájemně rádi po delší 
době vidí a bylo patrné, že nikoho nedělí 
ani hranice ani jazyk. Společně si mimo 
jiné zazpívali výsadkovou hymnu „Duní 
stroje vzduchem….“, což byl zážitek, při 
kterém šel mnohým doslova mráz po 
zádech.

Kluby vojenských výsadkářů ze SR 
a Kluby výsadkových veteránů v ČR pat-
ří mezi kluby, které ctí a rozvíjejí tradice 
a objasňují podrobněji historii.

  (muš) 

Veteráni výsadkového vojska ovládli Žilinu
Nechyběli mezi nimi ani příslušníci Klubu výsadkových veteránů Prostějov

Pozvání na setkání veteránů výsadkového vojska přijal i prostějovský 
místostarosta Miroslav Pišťák.  Foto: muš 

Na setkání veteránů výsadkového vojska se předvedli i příslušníci 5. pluku speciálního určení v Žilině.  Foto: muš

Květiny vrcholícího léta, speciální pře-
hlídka léčivých, aromatických a kořenino-
vých rostlin, trvalky, okrasné dřeviny -  to 
všechno nabídne ve druhé polovině srpna 
mezinárodní zahradnická výstava FLORA 
OLOMOUC 2007. Letní etapa největ-
ší české květinové akce  se  návštěvnické 
veřejnosti  otevře ve dnech 16. až 19. srpna 
na Výstavišti Flora Olomouc. 

Pro ústřední expozici výstavy, v níž se 
svými výpěstky představí jednotlivé orga-
nizace Českého zahrádkářského svazu, 
zvolili pořadatelé motto „Okno do zahrady 
květin“. Prostory hlavního pavilonu zaplní 
gladioly, růže, jiřinky, balkonové a další 
letní květiny v zajímavém spojení s dřevě-
nými skulpturami a vodními prvky. 

Hlavní expozici doplní přehlídka trvalek 
připravovaná  ve spolupráci s Českým spol-
kem perenářů  a pestrobarevné exponáty 
soutěže v aranžování květin - letos na téma  
„Letní zahradní slavnost“. Nejlepší čeští 
fl oristé se budou prezentovat květinovými 
dekoracemi zahradního posezení a letními 
kyticemi pro hostitele.  Zelený rámec pest-
ré letní květinové palety vytvoří  expozice 
okrasných výpěstků  Svazu školkařů ČR. 

Návštěvnicky velmi přitažlivou součástí 

letní Flory Olomouc bude bezesporu velká 
přehlídka léčivých, aromatických  a kořeni-
nových rostlin spojená s prodejem, ochut-
návkou čajů  a odbornými radami pro pěs-
tování léčivek i jejich užití.   

Návštěvníci se mohou těšit i na  nabídku 
Letních zahradnických trhů se zbožím a služ-
bami pro zahradníky, zahrádkáře a kutily, 
zábavný hudební  program  s pozvánkou na 
folkový Mohelnický dostavník,  prohlídky 
zajímavostí sbírkových skleníků, botanické 
zahrady a rozária výstaviště. Speciálně pro 
ně se opět otevře i botanická zahrada olo-
moucké Univerzity Palackého. 

A nakonec dobrá zpráva pro všech-
ny, kteří si hodlají zabezpečit vstupenky 
na letní květinovou Floru s předstihem: 
objednáte-li si minimálně 20 vstupenek 
nejpozději do 10 dnů před zahájením 
výstavy, získáte 15procentní slevu!

Objednávky vyřizuje Alena Nádvorní-
ková,  tel. 585 726 232 (111, 212), e-mail: 
nadvornikova@fl ora-ol.cz. Vstupné: 80 
Kč,  důchodci a studenti - 60 Kč, děti do 
15 let - 20 Kč, rodinné vstupné (2 dospělí 
+ děti) 150 Kč, děti do 10 let v doprovo-
du rodičů a držitelé ZP a ZP-P mají vstup 
zdarma.

Mezinárodní Flora Olomouc 2007


