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Přerov chce unikátní řešení svozu odpadů
Miloslav Hradil
Přerovská radnice hodlá investovat desítky milionů korun
do nového systému svozu odpadů. Jeho součástí mají být unikátní svozová technika, velkokapacitní ergonomické kontejnery, chytrá technologie na
evidenci výsypů i plánování
svozových tras.
Společný projekt města
a technických služeb počítá
s pořízením speciálních nádob
na plasty, kov, papír, sklo,
bioodpad i komunální odpad
a také dvou vozidel. „Radní už
záměr podpořili, teď se ještě
čeká na verdikt zastupitelů,
kteří se sejdou 7. prosince,“

řekla Právu mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.
„Nádoby, které máme v plánu koupit, jsou pro uživatele
snadno přístupné a zároveň dovolí zabudování technologií,
jako jsou čipy pro monitoring
zaplněnosti, software umožňující plánovat řidičům svozových
vozů optimální trasy či evidenci odpadních nádob,“ uvedl primátor Přerova Petr Měřínský
(ANO).
Do projektu chce město vstoupit pořízením kontejnerů na tříděný odpad, které přijdou na deset milionů korun, technické
služby by podle dohody koupily
nádoby na komunální odpad

Realizace projektu má začít
a auta za dvacet milionů. Náklady by v plné výši ale na bedrech nákupem specializovaných aut.
„Jedná se o vozidla, která jsou
zúčastněných nezůstaly.
vybavena bočním výsypem nádob, není tak potřeba další obJeho součástí mají
sluhy, která by s nádobami mabýt i velkokapacitní
nipulovala.
Ve voze je pouze řidič, který
ergonomické
z kabiny obsluhuje robotizovakontejnery
nou ruku,“ vysvětlil náměstek
ředitele TSMP Tomáš Lolek.
Zdůraznil, že vozy mají i jiné
„Podařilo se nám dosáhnout
schválení dotace ze Státního vychytávky. Auto bude mít nafondu životního prostředí, měs- příklad oddělitelný zásobník na
tu by se tak vrátilo 85 procent slisovaný odpad o objemu asi
z nákladů a technickým služ- 20 tisíc litrů, který lze použít
bám 25 procent,“ konstatoval k převozu přímo ke koncovým
jednatel Technických služeb odběratelům a tím se vyhnout
města Přerova (TSMP) Bohu- další manipulaci v podobě výsypu, skladování a nakládky.
mír Střelec.

Po nákupu aut by mělo přijít
na řadu pořízení dvou typů
kontejnerů. Větší, o objemu tři
tisíce litrů, má být pro lehčí komodity, jako je plast, obalové
kovy či papír, ten menší, o objemu dva tisíce litrů, pro bioodpad a sklo.

Budou mít pedál
pro snadné otevření
„Provedením by měly být nejen designově vyladěnější, ale
i praktičtější. Jejich součástí je
například pedál pro snadné
otevření a hygienický přístup
do nádoby, které se už nikdo
nebude muset dotýkat,“ sdělil
Střelec.

Olomoucké skleníky jsou plné vánočních hvězd
Pavel Karban

Jsou červené,
žluté, bílé či růžové
Sdělil, že v letošním roce dodají na domácí trh vánoční
hvězdy nejen v červené barvě,
ale také ve žluté, bílé či růžové.
„Těch barev je určitě do deseti,“ nastínil.
Připomněl, že vánoční hvězda je společně s vánočním stromečkem tradičním vánočním
symbolem. V olomouckém za-

■ Počítače pro děti
Školáci z Dětského domova
Čeladná na Frýdecko-Místecku
už nemusí při distanční výuce
čekat na volný počítač. Od společnosti Motor Lučina ze Starého Města u Frýdku-Místku získali 15 repasovaných počítačů,
na dalších pět notebooků dostal
domov 150 tisíc korun od Nadace ČEZ.

Autobusy se
opět rozjedou
V Olomouckém kraji obnoví
veřejnou hromadnou dopravu.
Ta byla částečně omezena kvůli
zavřeným školám. Do běžného
režimu se mají spoje Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje vrátit od pondělí 30. listopadu.
„Rozsah dopravních služeb
bude stejný jako před vyhlášením nouzového stavu,“ informoval náměstek hejtmana pro
oblast dopravy Michal Zácha
(ODS).
(pem)

Dárci budou
mít Mikuláše
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Ani protikoronová opatření
nezabránila, aby jeden z největších pěstitelů na Moravě, olomoucké zahradnictví Florcenter, nezasázel pryšce nádherné,
známé spíše jako vánoční
hvězda.
Letošní rok jich olomoučtí
zahradníci vypěstovali téměř
140 tisíc.
„I s rizikem toho, že rostliny
neprodáme, jsme se nedali odradit a napěstovali jsme širokou
škálu vánočních hvězd,“ poznamenal na adresu poinsettií,
jak se květině zase říká ve Spojených státech, výkonný ředitel
zahradnictví Florcenter Jiří
Komzák.

Počítá se s tím, že v první fázi by se na konci roku 2021 dostalo do přerovských ulic
322 nádob, jimiž by bylo osazeno zhruba 70 procent stávajících stanovišť na separovaný
odpad.
„Některá stanoviště ale bude
nutno stavebně upravit a jiná
znovu vybudovat. Výměnou
velkoobjemových kontejnerů
za současné menší nádoby dojde i k úspoře plochy, na které
mohou vzniknout třeba nová
parkovací místa,“ doplnil Bohumír Střelec s tím, že systém
jako celek by byl v České
republice unikátní, byť v západní Evropě je už zaveden
a rozšířen.

Tradiční Mikulášský odběr
i letos připravila Agel Transfúzní služba v Bruntále. Uskuteční
se ve čtvrtek 3. a v pátek 4. prosince, kdy se část personálu
převlékne do čertovských kostýmů a dárci dostanou drobné
dárky.
Mikulášský odběr je určen
Hlavně doruda se zbarvily skleníky olomouckého zahradnictví Florcenter díky rozkvetlým vánočním hvězdám.
nejen pravidelným dárcům, ale
hradnictví kvetou pryšce kaž- skleníky, jsme udělali jen to alespoň z větší části uspokojili skleníky, už budeme mít větší i prvodárcům. Ti, kdo se rozmnožství, co se nám do stávají- naše stálé zákazníky. Na příští počty květin, více barev i veli- hodnou krev darovat, se ale
doročně.
„My tím, že teď předěláváme cích skleníků vešlo, abychom rok, to už budeme mít nové kostí,“ slíbil.
musí předem objednat. (plk)

Připravují návrat k plánovaným operacím
Petr Marek
Celkem 900 plánovaných
operačních výkonů musela
kvůli druhé vlně pandemie odložit šumperská nemocnice.
Zhasnuta jsou zatím světla na
třech ze šesti operačních sálů.
Teď se chce k plánované operativě vrátit. Postupně začíná se-

stavovat nové operační programy a stanovovat nové termíny
odložených operací.
„Vzhledem k tomu, že máme
ještě stále v neschopnosti zhruba sto padesát zaměstnanců
a zároveň se musíme dál starat
o pacienty nakažené koronavirem, budeme schopni se v nadcházejících dnech vrátit k plá-

nované operativě asi z třiceti
procent.
V příštím týdnu se nám snad
podaří vrátit do rozsahu plánovaného programu, ovšem jen
za předpokladu, že se opětovně
nezhorší epidemiologická situace,“ řekl předseda představenstva Nemocnice Šumperk Martin Polach.

Nemocnice podle něj sou- personál právě na uvedené pročasně musí zachovat provizor- vizorní infekční oddělení,“ vyní infekční oddělení v celko- světlil.
Základním klíčem pro sestavém počtu padesáti lůžek.
vení nových operačních proKlíčem stav pacientů gramů bude jednoznačně zdravotní stav pacientů. „Začneme
„To s sebou nese značný do- je telefonicky kontaktovat
pad na snížení počtu akutních a budeme nový termín společlůžek s ohledem na vyčleněný ně stanovovat,“ dodal.

■ Energetici přispěli

■ Rok na vsi odložen
Protiepidemická opatření zasahují i do příští sezony Moravského divadla v Olomouci. To
chtělo rok 2021 odstartovat
adaptací románu bratří Mrštíků
Rok na vsi. Vzhledem k situaci
se vedení divadla rozhodlo přesunout premiéru na rok 2022.
Nový divadelní rok tak zahájí
komedie britského dramatika
Robina Hawdona Dokonalá
svatba. Premiéra je naplánována
na 22. ledna.
(mhr)

Opava má reprezentativní
fotografickou knihu
Aleš Honus
Novou reprezentativní fotografickou knihu vydalo město
Opava. Publikace obsahuje fotografie ze současnosti, které
pořídil místní fotograf Jan Langer ve všech ročních obdobích.
Snímky obsahují jak pohledy
na známá místa, tak i netradiční pohledy na méně známé lokality.
„Čistě fotografickou knihu
vydala Opava naposledy v roce
2013. Od té doby se ve městě
mnohé změnilo a nastal čas zachytit krásy Opavy v současné
podobě,“ řekla Eva Sůrová
z odboru kanceláře primátora,
který ediční činnost města zajišťuje.
„Zároveň jsme chtěli vytvořit jakéhosi fotografického prů-

vodce pro lidi, kteří nejsou
z Opavy a rádi by se s naším
městem seznámili,“ doplnila.
Objemná kniha s názvem
Opava city nabídne také čtyři
fotografické procházky, které
čtenáři budou moci projít i na
papíře.
„Nejobtížnější bylo focení
zimy. Těšil jsem se na pořádnou fujavici, ale ta nakonec nepřišla,“ poznamenal autor knihy Jan Langer. Přesto i tuto část
roku na zhruba 160 stranách
mezi stovkami snímků čtenáři
najdou.
Kniha Opava city za 370 korun bude k dostání od 1. prosince v Turistickém informačním centru Opava (TIC). Pokud bude z důvodu vládních
nařízení stále zavřeno, spustí
TIC prodej přes e-shop.

(Inzerce)

Více než 1,2 milionu korun
přispěla společnost ČEZ šesti
desítkám obcí a měst ze severu
Moravy a Slezska na rozsvícení
vánočních stromů. Navázala tak
na úspěšný projekt z minulých
let. Na rozdíl od nich ale nemohli starostové použít příspěvek
energetiků na zpestření kulturního programu při rozsvěcení
vánočních stromů, a tak řada
z nich investovala do rozšíření
vánoční výzdoby.
(plk)
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