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MoÏnost zapÛjãení nádoby 
na biologick˘ odpad

V jarních mûsících zaãínají opût
práce na zahrádkách a kolem rodin-
n˘ch domÛ. Pfii tûchto ãinnostech lidé
ãasto „pálí v‰e, co jim pfiijde pod ru-
ky”. Pálením v‰ak zhor‰ují ovzdu‰í
a samozfiejmû znepfiíjemÀují Ïivot
sv˘m sousedÛm. Právû sousedé nejví-
ce trpí, s pfiíchodem teplej‰ího poãasí
ãasto vûtrají, su‰í prádlo a podobnû.

Od leto‰ního roku se obãané Letovic
mohou zbavovat biologického odpadu
jednodu‰‰ím, bezpeãnûj‰ím a ekologiã-
tûj‰ím zpÛsobem. KaÏd˘ obãan si mÛÏe
zapÛjãit bezplatnû v technick˘ch sluÏ-
bách 120 l nádobu na biologicky rozlo-
Ïiteln˘ odpad (v˘dejní místo âerven˘
vrch), která je vyváÏena v cyklech 14ti
dnÛ, kaÏd˘ lich˘ t˘den. 

KaÏdoroãnû si lidé pfii vypalování
porostÛ a spalování biologického odpa-
du neuvûdomují nebezpeãí, které tuto
ãinnost provází. Hrozí nebezpeãí pfiene-
sení ohnû na jin˘ objekt nebo plochu
podobnou té spalované, a to po povrchu
suché vegetace, pfienesení vûtrem nebo

i konvektivními proudy hork˘ch spalin
s jiskrami a v neposlední fiadû pfienese-
ním ohnû hofilav˘m podloÏím.

Málo pozornosti b˘vá také vûnováno
ohni‰tím po ukonãení spalování odpadu.
Je tfieba si uvûdomit, Ïe popel vznikl˘ pfii
spalování je velmi dobr˘ tepeln˘ izolant,
kter˘ „pfiikryje” nedostateãnû uha‰ené
zbytky dfieva. Staãí v‰ak, aby mal˘ zá-
van vûtru „odfouknul” popel a oheÀ se
mÛÏe roz‰ífiit mimo ohni‰tû. 

K nejtragiãtûj‰ím pfiípadÛm dochází,
kdyÏ osoby, které vypalovaly porosty ne-
bo spalovaly odpad, byly pfii poÏáru 
popáleny a hospitalizovány ãi na násled-
ky popálenin zemfiely. Pfiíãinou úmrtí
tûchto osob neb˘vá jenom popálení, ale
také stresová situace a vypûtí pfii ha‰ení
poÏáru. V pfiírodním prostfiedí jako je za-
hrada, pole, les ãi louka se oheÀ dokáÏe
‰ífiit velmi rychle. Podcenûním situace
mÛÏete zpÛsobit ne‰tûstí se znaãn˘mi
materiálními a ekologick˘mi ‰kodami
a dal‰ími – ãasto jiÏ nevratn˘mi následky. 

MÚ Letovice

Velké Opatovice se jiÏ podruhé zú-
ãastnili celostátní úklidové akce, letos
s názvem Ukliìme svût, ukliìme âesko.
V sobotu 16. 4. ‰li jiÏ tradiãnû pfiíkladem
i nûktefií zastupitelé mûsta. Na autobuso-
vém nádraÏí se celkem shromáÏdilo 35
dobrovolníkÛ, vãetnû dûtí ‰kolních
i pfied‰kolních. Po krátké instruktáÏi se
rozdûlili do nûkolika skupin a vyrazili
na pfiedem naplánované trasy.

V leto‰ním roce se uklízelo více v
okrajov˘ch ãástech, protoÏe stfied mûsta
jiÏ obec uklidila. Opût nejvíce odpadkÛ
bylo kolem silnic pfii v˘jezdech z obce,

hlavnû na Jevíãko, Velkou Roudku
a Skoãovu Lhotu. Kromû velkého mnoÏ-
ství sklenûn˘ch i plastov˘ch lahví dobro-
volníci na‰li i dvû matrace, poklice od
kol a elektromateriál. Rada pro vefiejnou
zeleÀ, která se podílela na organizaci, si
pochvalovala zlep‰ení stavu oproti pfied-
chozímu roãníku, kdy nebylo v˘jimkou
najít v lesích tfieba ãelní skla aut, televi-
zor apod. Na závûr akce obec zajistila
odvoz odpadu a poho‰tûní pro úãastníky,
které probûhlo v zámeckém parku. 
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Uklidili âesko i svûtDivadlo Reduta Brno
Co? Improvizovna (improvizace není jenom Partiãka)

Kdy? 1. 6. 2016 19.00 hod. Odjezd od sokolovny ve V. Opatovicích v 17.30 hod
Cena: 360 Kã (4. – 6. fiada vstupenka + autobus)

Prodej: Infocentrum ve V. Opatovicích, tel.: 516 477 303, 
e-mail: infocentrum@kcvelkeopatovice.cz


