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Podle statistických údajů ČR se množství 
vyprodukovaných odpadů z domácností 
na jednoho obyvatele pohybuje v rozmezí 
170 - 280 kg ročně. Pokud budeme jednot-
livé odpady správně třídit, umožníme tak 

jejich další zpracování. Odpady bychom 
měli třídit doma, protože pozdější dotří-
dění tuhého komunálního odpadu již není 
možné. 

V této souvislosti jsme se zeptali pro-
vozního ředitele společnosti .A.S.A. TS 
Prostějov ing. Tomáše Fajkuse na kon-

krétní cestu a využití odpadů vytříděných 
v našem městě:

Co vše patří do kontejneru na papír? 
Musím například odstraňovat všechny 
svorky z papírů? 

Do kontejneru patří kancelářský papír, 
noviny a časopisy, poskládaný karton 

a krabice, balicí papír. Naopak by tam 
neměly být dřevo, stavební suť, plasty, sil-
ně znečištěné papíry apod. Drobné kance-
lářské sponky nejsou na závadu. 

Kolik papíru roztřídí Prostějované 
měsíčně? 

Občané Prostějova za rok 2006 vytřídili 
celkem 750 tun papíru, což je o 150 tun 
více než v roce předchozím. Dalších 210 
tun tříděného papíru bylo získáno od dětí 
v rámci školní sběrové soutěže. To jsou 
velice úctyhodná čísla.

Co se stane s tříděným papírem?
Poté, co je papír vysypán z kontejneru 

na svozové vozidlo, putuje na dotřiďova-
cí linku. Zde je tříděn na jednotlivé druhy 
dle následného použití nebo požadavků 
papíren. Současně se odstraňují nežádou-
cí příměsi a nečistoty. Následně je papír 
slisován do balíků, které jsou uloženy ve 
skladu. Odtud se  pak odváží nákladními 
auty do papíren. 

Jak probíhá recyklace papíru? 
Sběrový papír se rozemele na kaši ve 

velkém mlýnku, kterému se říká tam-
pela. Tato kaše je pak smíchána s buni-
činou nebo dřevovinou (nový papír)  
a dopravena na papírenský stroj. Ten si 
můžeme představit jako 50 metrů dlouhý 
kolos se spoustou tvarovacích, sušících 
a hladících válců. Na konci stroje je pak 
hotový papír navíjen do kotouče, který 
nazýváme tambor. 

Recyklovaný papír se využívá napří-
klad jako novinový papír, na výrobu 
lepenkových krabic, toaletního papíru 
atd. Takto je možno papír recyklovat 
pětkrát až sedmkrát. 

Co se stane s papírem, který již není 
možné recyklovat?  

Časem se papírenské vlákno tak zne-
hodnotí, až se z něj stane kal - „bahno“, 
které je zachyceno na čistírně odpadních 

vod. Po odvodnění ve speciálních lisech 
se kal odváží do cihelen, kde je využíván 
k výrobě pálených cihel. 

Nesesypávájí se tříděné odpady 
dohromady? 

Společnost .A.S.A. v žádném případě 
takto se správně vytříděným odpadem 
nezachází. Takovým počínáním by bylo 
ohroženo nejen životní prostředí, ale 
i dobrá pověst naší společnosti.

Objevují se případy, kdy je posádka 
vozu nucena vysypat celou nádobu s tří-
děným odpadem do směsného odpadu. 
Jedná se však jen o situace, kdy někteří 
neukáznění občané vhodí do separač-
ních nádob odpad, který tam v žádném 
případě nepatří. 

Pokud se totiž v nádobách na třídě-
ný odpad vyskytuje směsný komunální 
odpad nebo je tříděný odpad natolik 
znečištěný, že není možné ani jeho 
dotřídění, je celý jeho obsah znehodno-
cen a musí být odvezen na skládku (viz 
foto nádoby na tříděný odpad z Vodní 
ulice). Proto je velice důležité třídit 
správně!

Naším dalším tématem bude třídění 
plastů. Uvítáme jakékoli vaše dotazy 
na dané téma. Spolu s odpovědí je rádi 
otiskneme v dalších číslech Radničních 
listů. Své dotazy směrujte na provozního 
ředitele společnosti .A.S.A. TS Prostějov 
ing. Tomáše Fajkuse nebo je zasílejte na 
e-mail: fat@asa-cz.cz.

Společnost .A.S.A. TS Prostějov odpovídá na vaše dotazy týkající se tříděného odpadu

Otázky a odpovědi na téma tříděný papír 

I takto si někteří Prostějované představují třídění odpadu. Fotografi e zachy-
buje obsah nádoby na tříděný odpad z Vodní ulice. 

Poté, co je papír vysypán z kontejneru na svozové vozidlo, putuje na do-
třiďovací linku.

V pátek 30. března se v divadelním 
sále Národního domu uskutečnil slav-
nostní večer u příležitosti Dne učitelů. 
Ocenění za svoji práci na něm z rukou 
místostarostů Prostějova Miroslava 
Pišťáka a ing. Pavla Drmoly a náměstka 
hejtmana Olomouckého kraje ing. Pavla 
Sekaniny převzaly více než tři desítky 

pedagogických pracovníků z prostějov-
ských mateřských, základních a střed-
ních škol. Slavnostní večer připravila, 
jako již tradičně, komise pro výchovu 
a vzdělávání Rady města Prostějova. 
Učitele na něm přivítala a celým veče-
rem provázela její předsedkyně Mgr. 
Ivana Hemerková.  

Kulturní část setkání připravila 
ZUŠ Vl. Ambrose, která se představila 
ukázkami z nového muzikálu Kocour 
Modroočko. Na jeho realizaci se pod 
režisérskou taktovkou Hany Kotyzové 
podíleli vedle žáků dramatického oboru 
i žáci a učitelé tanečního a hudebního 
oboru. (kdl)

Prostějovští pedagogové převzali ocenění u příležitosti Dne učitelů

Ocenění pedagogové 
ZŠ a dětský domov, Lidická 86 Mgr. Jana Dohnalová
Střední škola, ZŠ a MŠ Jistota, Tetín 1 Mgr. Karel Pugner
ZUŠ Vl. Ambrose Rudolf Prosecký
Střední škola, ZŠ a MŠ, Komenského ulice Mgr. Jan Čermák
SOU stavební, Fanderlíkova ulice Věra Švarcová
Střední odborná škola podnikání a obchodu, 
spol. s. r. o., Husovo nám.  Mgr. Jaroslava Procházková
Střední škola oděvní, s. r. o., Palackého ulice Ing. Aleš Michalec
Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova  Mgr. Hana Zbořilová
 RNDr. ing. Rostislav Halaš
ZŠ a MŠ, Rejskova třída Mgr. Jaromíra Němcová
ZŠ a MŠ Sídliště Svobody  PaedDr. Alena Řešetková
ZŠ, ulice Dr. Horáka Mgr. Milan Bartoň
 Mgr. Věra Popelková
ZŠ a MŠ, Melantrichova ulice Mgr. Marie Volková
ZŠ a MŠ, Kollárova ulice  Jana Vybíralová
ZŠ, ulice E. Valenty RNDr. Hana Šťastná
ZŠ, Palackého ulice  Mgr. Vlasta Grygarová
 Dana Skopalová
ZŠ, ulice  Vl. Majakovského Mgr. Ivana Nakládalová
MŠ, Moravská ulice Irena Lukášová
MŠ, ulice Šárka Eva Filipová
Švehlova střední škola Bohuslav Kristek
 Kateřina Coufalová
Střední zdravotnická škola Mgr. Ivana Halouzková
Střední odborná škola průmyslová  Bohumil Lexa
a Střední odborné učiliště strojírenské, Lidická ulice  RNDr. Drahomíra Nemajerová
Gymnázium Jiřího Wolkera  Mgr. Vlasta Hornová
 Mgr. Aleš Pospíšil
Obchodní akademie Ing. Eva Lošťáková
Střední průmyslová škola oděvní Ing. Jarmila Hoplíčková
Střední odborné učiliště obchodní, nám. E. Husserla Libuše Milarová
Cyrilometodějské gymnázium Mgr. Ivana Matyášková

RNDr. ing. Rostislav Halaš z Reálného gymnázia a základní 
školy města Prostějova byl oceněn za zásadní inovační proměny 
a modernizaci výuky a za zvýšení podílu informačních a komuni-
kačních technologií ve výuce a učení. Halaš před necelými dvěma 
roky získal grant Fulbrightovy nadace a na základě výměnného 
pobytu řídících pracovníků ve školství mezi ČR a USA si pro zku-
šenosti zaletěl do Spojených států amerických. „Kolega z USA, 
který v té době pobýval u nás, má jako ředitel informačního oddě-
lení na starosti vybavování škol výpočetní technikou a její využití 
ve výuce. Po návratu z USA jsem za nějaký čas měl možnost strávit 
s kolegy z Evropy týden ve Skotsku. Zde jsem se přesvědčil o tom, 
že co se v USA běžně používá, to se v evropském školství teprve 
zavádí a že pokud chceme držet krok se světem, musíme se tomuto 
trendu přizpůsobit,“ zdůraznil Halaš. 

Ten také stál u vzniku speciální počítačové učebny, která neslouží 
pro výuku informatiky a výpočetní techniky, ale všech ostatních 
předmětů. Škola zavedla i databázový systém, který vede komplet-
ní evidenci dat školy. Rodiče se tak na webových stránkách školy 
mohou dostat k informacím o svých dětech. K dispozici mají mimo 
jiné průběžnou a závěrečnou klasifi kaci i přehled o udělených 
výchovných opatřeních. „Jako první škola v rámci ZŠ a SŠ v ČR 
jsme zavedli volbu volitelných předmětů přes internet,“ doplnil 
Halaš, kterému ocenění předal náměstek hejtmana Olomouckého 
kraje ing. Pavel Sekanina. kdl, foto: Y. Kadlecová 

Jedním z oceněných byl i vedoucí a dirigent Dechového 
orchestru Základní umělecké školy Vl. Ambrose v Prostějově 
Rudolf Prosecký. 

Dechový orchestr vznikl v září roku 2003 a navázal na tra-
dici malého dechového orchestru, který působil na hudební 
škole od roku 1979. Orchestr se rozšířil o saxofonovou sekci, 
basklarinet, hoboj, fagot a další nástroje patřící do moderního 
obsazení současných dechových orchestrů. V současné době 
má orchestr okolo šedesáti hudebníků, jeho členy jsou žáci 
hudebního oboru, studenti středních i vysokých škol, učitelé 
a absolventi školy. Základem repertoáru jsou koncertní sklad-
by našich i zahraničních autorů, ale také transkripce populár-
ních melodií různých žánrů. Soubor se stal nedílnou součástí 
kulturního dění nejen ve svém regionu, ale úspěšně reprezen-
tuje svoji školu a město i v zahraničí. „V nejbližší době se Pro-
stějovanům představíme 28. dubna na Koncertu pro Národní 
dům, který se uskuteční v rámci Prostějovských dnů hudby,“ 
upřesnil Rudolf  Prosecký. 

Součástí Dechového orchestru je Malý dechový orchestr, 
jehož členy jsou žáci ZUŠ V. Ambrose. „Jejich průměrný věk 
je zhruba 14 let,“ dodal Prosecký, kterému poblahopřál i mí-
stostarosta Miroslav Pišťák. kdl, foto: Y. Kadlecová  

Mgr. Věra Popelková ze 
ZŠ v ulici Dr. Horáka získala 
ocenění za celoživotní vyni-
kající pedagogickou práci, 
především v oblasti přírodo-
vědy, a kvalitní práci se zdra-
votně postiženými žáky. 

„Učím ve druhé třídě, kde 
mám dva žáky s vývojovými 
poruchami učení. V dohled-
né době k nim přibude dal-
ší,“ uvedla Mgr. Popelková, 
která dětem poskytuje speci-
ální péči nejen ve výuce, ale 
i mimo ni. 

„Domnívám se, že pro 
ostatní žáky není na škodu, 
když učitel zařadí do výuky 
prvky ze speciální pedagogi-
ky, a to zejména při počáteční 
výuce čtení a psaní,“ prozra-
dila něco ze svých zkušenos-
tí oceněná pedagožka, které 
popřál i místostarosta ing. 
Pavel Drmola.

  kdl, foto: Y. Kadlecová 


