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Společnost .A.S.A. TS Prostějov odpovídá 
na vaše dotazy týkající se třídění plastů 

Otázky a odpovědi na téma plasty a jejich využití 

Nefunkční zářivky a výbojky nepatří 
do  kontejneru se směsným komunálním 
odpadem, protože z nich mohou při rozbi-
tí unikat nebezpečné látky.  Prostějované 
je  mohou bezplatně odkládat ve sběrném 
dvoře U Sv. Anny. 

Zpětný odběr všech použitých elektro-
zařízení zajišťují kolektivní systémy EKO-
LAMP, Asekol a Elektrowin, které k tomu 
opravňuje zápis do Seznamu výrobců 
elektrozařízení, vedeného ministerstvem 
životního prostředí. Kolektivní systémy 
již druhým rokem smluvně zajišťují celý 
proces, to znamená od vytvoření sítě sběr-
ných míst (s využitím sběrných dvorů)  až 

po předání zpětně odebraných elektrozaří-
zení fi rmám, které se specializují na jejich 
ekologické zpracování a recyklaci. Cílem 
je separovat elektrozařízení, jež obsahuje 
využitelné či nebezpečné látky, od ostatní-
ho odpadu, který  končí na skládkách nebo 
ve spalovnách.  

Zpětný odběr použitých výrobků, jako 
jsou zářivky, úsporky, televize, fény, led-
ničky a další, je fi nancován jejich výrobci 
a dovozci a vztahuje se i na staré vyřazené 
elektrospotřebiče, za které nebyl při jejich 
nákupu zaplacen recyklační příspěvek. 
Ten se od srpna 2005 uvádí při prodeji 
nových výrobků odděleně od ceny. 

Systém zpětného odběru a ekologické-
ho zpracování elektroodpadu však nemůže 
fungovat bez aktivního a vstřícného pří-

stupu spotřebitelů. Každý, kdo odevzdá 
třeba jen jednu nefunkční zářivku na mís-
tě k tomu určeném,  to znamená v místě 
zpětného odběru nebo při nákupu nové-
ho výrobku přímo v prodejně, přispěje 
k ochranně životního prostředí. 

Na základě smlouvy o spolupráci, kte-
rou Město Prostějov uzavřelo s kolek-
tivním  systémem EKOLAMP, byly do 
sběrného dvora v Anenské ulici umístěny 
speciální kontejnery. Do nich mohou zdar-
ma odkládat použité světelné zdroje nejen 
občané, ale i fi rmy a podnikatelé, kteří 
elektrozařízení používají či shromažďují 
při své podnikatelské činnosti (prodejny, 

elektromontážní fi rmy, menší podniky, 
instituce apod.), a to bez prokazování 
totožnosti až do počtu 30 kusů na jednu 
donášku/dodávku. Větší množství lze ode-
vzdat na základě předchozí domluvy se 
sběrným dvorem.

EKOLAMP přispívá na náklady pro-
vozu sběrného místa a plně hradí veškeré 
náklady na přepravu a recyklaci. Tím měs-
to ušetří část prostředků ze svého rozpoč-
tu určených na provoz systému nakládání 
s komunálním odpadem. 

Bližší informace vám podá na Měst-
ském úřadu v Prostějově Ilona Kovaříko-
vá, pracovnice odboru komunálních služeb 
(tel. 582 329 559) nebo za provozovatele 
sběrného dvora .A.S.A.TS Prostějov, 
s. r. o. Ladislav Kyllar (tel. 582 302 770).

Použité zářivky a výbojky 
do popelnic nepatří! 

Při rozbití z nich mohou unikat nebezpečné látky

Podle statistických údajů ČR se množství 
vyprodukovaných odpadů z domácností 
na jednoho obyvatele pohybuje v rozmezí 
170 – 280 kilogramů ročně. Pokud budeme 
jednotlivé odpady správně třídit, umožní-
me tak jejich další zpracování. Odpady 
bychom měli třídit doma, protože pozdější 
dotřídění tuhého komunálního odpadu již 
není možné. 

V této souvislosti jsme položili pro-
voznímu řediteli společnosti .A.S.A. TS 
Prostějov ing. Tomáši Fajkusovi nejčas-
tější dotazy občanů související s tříděním 
a dalším využitím plastů. 

Co vše patří do žlutých kontejnerů?
Do žlutých kontejnerů patří sešlápnu-

té PET láhve od nápojů a plastové láhve 
všech barev od aviváží, šamponů a pra-
cích prášků. Je také možné vhazovat do 
nich sáčky, fólie, výrobky a obaly z plas-
tů a rozlámaný polystyren. Nepatří sem 
novodurové trubky, obaly od nebezpeč-
ných látek (barvy, motorové oleje, chemi-
kálie apod.).

Jak je to s kelímky od jogurtů a ostat-
ních potravin?

Jedná se o plast, proto je možné tyto 
kelímky vhazovat do směsných plastů.

Mohu do kontejneru vhazovat PET 
láhve i s víčkem a etiketou?

Je to možné,  protože obojí lze oddělit 
při dalším zpracování. Materiál se drtí 
a při následném praní se PET a HDPE - 
víčka od sebe odloučí na základě měrné 
hmotnosti.

Musím plastové obaly důkladně 
vymýt před vhozením do kontejneru?

Není to nutné, ale je to vhodné už jenom 
proto, aby nám kontejnery, zvláště pak 
v letním období, „nevoněly“ na ulicích.

A co obaly od kosmetiky ? Měly by se 
také vymývat, jde přece o chemikálie?

Pokud jde o obaly od šamponů, aviváží, 
pracích prostředků, mýdel a krémů, není  
nutné je vymývat. Právě naopak - jejich 
obsah napomáhá při dalším zpracování. 
Výjimkou jsou obaly od agresivních che-
mikálií, které do kontejneru samozřejmě 
nepatří.

Z jakého důvodu do kontejneru nepa-
tří PVC?

PVC je všeobecně špatně recyklovatel-
né. Přispívá k tomu i to, že obsahuje chlor, 
při jehož zahřátí vznikají nebezpečné zplo-

diny. Z PVC jsou např. novodurové trubky 
nebo linoleum.

Kolik plastů vytřídíme ročně?
V loňském roce bylo v Prostějově vytří-

děno a předáno k dalšímu využití 205 tun 
plastů.

Jak se plasty dále zpracovávají?
Vysparované plasty se dále dotřiďují na 

dotřiďovací lince. Ručně se rozdělují  na 
PET láhve (podle barev), duté obaly (od 
aviváže apod.), fólie a pěnový polystyren. 
Tyto druhy plastů se zpracovávají samo-
statně speciálními technologiemi. Pracov-
níci třídící linky také odstraňují z pásu 
nečistoty, které do plastů nepatří. Dotřídě-
né plasty se lisují do balíků a odváží ke 
zpracování na recyklační linky. 

Co se z plastů vyrábí?
Již zmíněný polystyren se namele  

a vyrábí se z něj izolační směs pro staveb-
nictví. Z dutých obalů, plastových sáčků 
a obalových  folií jsou obvykle  vyráběny 
nové sáčky.  Kelímky jsou zpracovávány 
na jednodušší a nenáročné technické dílce. 
PET láhve jsou částečně využívány pro 
opětnou výrobu lahví, část je jich použita 
na výrobu textilního vlákna.

V dalším příspěvku se budeme věno-
vat separaci skla. Uvítáme jakékoli vaše 
dotazy na dané téma. Spolu s odpověďmi 
je rádi otiskneme v některém z dalších 
čísel Radničních listů. Své dotazy smě-
rujte na ing. Tomáše Fajkuse, provozního 
ředitele společnosti .A.S.A. TS Prostějov, 
e-mail: fat@asa-cz.cz

PET láhve můžete do kontejnerů 
na tříděný odpad vhazovat i s víčky 
a etiketami.  Foto: archiv

Do speciálních kontejnerů umístěných ve sběrném dvoře mohou použité svě-
telné  zdroje odkládat zdarma nejen občané, ale i podnikatelé.  Foto: Y. Kadlecová 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANA ŽELEZNÉHO 
PROSTĚJOV, SÍDLIŠTĚ SVOBODY 24/79  

 796 01 Prostějov

Tel: 582 302 411, 603 526 919, 
fax: 582 302 446, IČO: 47922770, 

e-mail: zssvo@pvskoly.cz

Atletika – královna sportů
Nezahálí u vás doma druhý Železný, Šebrle, Dvořák či Formanová?

Sportovní třídy atletiky 
Nabízíme studium ve sportovních třídách zaměřených na atletiku s 30letou tradicí v základní škole, 

která je nyní podporovaná trojnásobným olympijským vítězem a držitelem světového rekordu v hodu 
oštěpem Janem ŽELEZNÝM a nese jeho jméno, ve škole, jejíž žáci mají výborné studijní a sportovní 
výsledky. 

Škola je zařazena do projektu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  a Českého atletického 
svazu - Intenzifi kace činnosti sportovních tříd se zaměřením na atletiku. Sportovní třídy jsou základním 
článkem péče o sportovně talentovanou mládež v Prostějově, které mají úzkou návaznost na Sportovní 
centrum mládeže Olomouckého kraje a Atletický klub Prostějov.  

Ve školním roce 2007/2008 otevíráme  
sportovně atletickou třídu v 6. ročníku.

   Výběrové závody dětí 5. tříd proběhnou
ve čtvrtek 24. května od 14.30 hodin 

na školním stadionu ZŠ Jana Železného,  Sídliště Svobody Prostějov.

   Současně zveme žáky 6. tříd, zájemce o atletiku, 
kteří mají možnost nastoupit do 7. ročníku sportovní třídy.

Našim žákům nabízíme: 
- rozšířenou výuku tělesné výchovy (5 hodin týdně),
- atletické tréninky vedené kvalifi kovanými trenéry 1. třídy AC Prostějov,
- 2 x ročně sportovní soustředění,
- 2 tělocvičny, atletickou tréninkovou dráhu, posilovnu, saunu, tenisové kurty,
- zapojení do mistrovských atletických soutěží za Atletický klub Prostějov,
- kvalitní výuku a možnost perspektivního výkonnostního růstu,
- možnost pokračování ve studiu na sportovních gymnáziích, nyní i v Prostějově!,
- možnost zařazení do Sportovního centra mládeže Olomouckého kraje v Prostějově.

Kontaktujte nás, poskytneme vám bližší informace.  
ZŠ Sídliště Svobody:  582 302 411, zssvo@pvskoly.cz

www.svobody.webolomoucko.cz 
Vedoucí trenér: Mgr. Dalibor Ovečka, 604 821 175, D.Ovecka@seznam.cz

AC Prostějov: 582 330 357, atletika. pv@volny.cz

Přijďte mezi nás, rádi rozvineme talent vašich dětí.

Město Prostějov
   přijímá do pracovního poměru

uchazeče na místa 
strážník Městské policie Prostějov

Vznik pracovního poměru je podmíněn splněním předpokladů pro výkon funkce stráž-
níka dle § 4 zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.

Základní podmínky:
• občan České republiky
• věk nejméně 21 let
• bezúhonnost a spolehlivost
• fyzická a duševní způsobilost

Další požadavky pro přijetí:
•  úspěšné absolvování fyzických a psychologických testů 

v rámci přijímacího řízení
•  úplné střední vzdělání s maturitou
•  řidičský průkaz minimálně skupiny B
•  uživatelská znalost práce na PC
•  morální předpoklady pro výkon této práce
•  výhodou bydliště v Prostějově a okolí
•  výhodou zbrojní průkaz
•  znalost cizího jazyka výhodou

Zaměstnavatel nabízí:
•  zajímavou práci na úseku zajišťování veřejného pořádku
•  při dobrých výsledcích stabilitu zaměstnání
•  platové zařazení dle stávajících platových předpisů
•  osobní hodnocení dle dosahovaných výsledků
• rizikový příplatek
• bezplatné výstrojní náležitosti
• příspěvek na stravování
• možnost sportovního vyžití

Přihlášky lze podat formou vyplněného dotazníku, který každý uchazeč obdrží 
při osobní návštěvě na Městské policii Prostějov, Havlíčkova ul. č. 4, nebo zasláním 
přihlášky. Součástí přihlášky je strukturovaný životopis. Bližší informace lze získat 
na tel. 582 402 222 u zástupce ředitele Libora Šebestíka.

Do žlutých kontejnerů je možné vhazovat nejen sešlápnuté PET láhve od nápojů a plastové láhve všech barev od avi-
váží, šamponů a pracích prášků, ale také sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů a rozlámaný polystyren.  Foto: Y. Kadlecová


