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Elektronický zpravodaj Technických služeb města Olomouce, a.s.

Technické služby na Ekologických dnech Olomouc
Vzhledem k tomu, že jsme společností, která se stará o životní
prostředí ve městě Olomouci,
nemohli jsme ani letos chybět na
Ekologických dnech, které se každoročně konají 1. května v našem
městě.
Naši společnost nebylo možno na
Horním náměstí přehlédnout.
Opět jsme byli středem zájmu dětí
i jejich rodičů. Děti se formou
různých soutěží učily třídit odpad,
mohly si prohlédnout svozové
vozidlo i vytříděný odpad. Dozvěděly se mnoho zajímavého o sběru a třídění
odpadů. Nejmenší děti zaujaly naše malé
třídicí garáže, kam mohly, dle příslušných
barev a druhů tříděných komodit, parkovat
svozová vozidla. Právě tyto garáže se staly
hitem.
Novinkou, kterou naše společnost letos připravila pro větší děti, byla elektronická hra,
kterou si zde mohly vyzkoušet a která je
přístupná na webových stránkách naší spo-

lečnosti (www.tsmo.cz) od července letošního roku. Smyslem této hry je vyvézt příslušným odpadovým vozidlem postupně se plnící
kontejnery s odpadem, přičemž plnění kontejneru se stále zrychluje.
V informačním stánku TSMO byly veřejnosti
k dispozici i naše propagační materiály a odborníci ochotně odpovídali na nejrůznější
dotazy. I díky krásnému počasí považujeme
tuto akci za mimořádně zdařilou.

Spolupráce s komisemi městských částí je přínosem
Naše společnost si velmi cení úzké spolupráce s komisemi městských částí města Olomouce. Od jejich členů dostáváme řadu
návrhů na zlepšení stavu komunikací i veřejného osvětlení. Cenná jsou pro nás i hlášení závad nebo škod způsobených vandaly.
Čím dříve se o nich dozvíme, tím dříve je
můžeme opravit.
V loňském roce probíhala velmi dobrá spolupráce v oblasti oprav veřejného osvětlení. Ve
většině případů se nám dařilo vyhovět
požadavkům občanů již ten samý den, kdy
závada byla nahlášena. V Neředíně například
proběhla výměna zkorodovaných stožárů
veřejného osvětlení. V rámci údržby se nám
zde podařilo vyměnit více než 50 kabelových
smyček, čímž se cíleně předešlo výpadkům
celých úseků veřejného osvětlení.

K větším akcím patřily i opravy chodníků
v ulicích Darwinova, E. F. Buriana, Kischova,
Holečkova a na Sadovém náměstí. Dále
jmenujme opravy povrchů vozovek Řepčínská, Kmochova a Foerstrova.
Řešení aktuálních požadavků městských částí považujeme za jednu z našich priorit. V letošním roce zajišťujeme například větší opravy chodníků v ulicích Dalimilova, U Kovárny,
Jilemnického, Partyzánská a Dalimilova.
V oblasti veřejného osvětlení proběhne
v tomto roce další výměna zkorodovaných
stožárů včetně svítidel na ulici Zeyerova,
Rejskova, Tyršova a dále na Sadovém
náměstí, v ulicích Ručilova, Štolbova a na
žádost komise místní části budou doplněna
svítidla na Jesenické ulici.

Hlášení závad
Nejpohodlnější způsob např. pro ohlášení závady ve svozu odpadů nebo poruchy veřejného
osvětlení je využití formuláře na úvodní stránce www.tsmo.cz .
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Sběrové dvory s rozšířenou
provozní dobou a dárkem
Již více než půl roku mají občané
města Olomouce jedinečnou příležitost zbavit se velkoobjemového odpadu ve sběrových dvorech a ještě být
odměněni malým dárkem (až do vyčerpání zásob). „Každý, kdo přinese
do sběrového dvora pro něj již nepotřebnou věc, si může jako dárek
odnést desetilitrový balíček substrátu
pro pokojové květiny, který je vyroben z bioodpadu vyprodukovaného
Olomoučany,“ vyzval občany města
k návštěvě sběrových dvorů ředitel
technických služeb Miroslav Petřík.
Pracovníci technických služeb žádají
občany Olomouce, aby neodkládali
velkoobjemový odpad (nábytek,
elektrospotřebiče apod.) ke kontejnerům na směsný odpad a nevytvářeli nepovolené skládky. Tohoto
odpadu se mohou bezplatně zbavit
v některém ze sběrových dvorů
provozovanými Technickými službami města Olomouce, a.s. (Hodolany
– ul. Chelčického, Neředín – za krematoriem).
Rozšířená provozní doba
sběrových dvorů:
pondělí až sobota 9.00 až 17.00 hod.
(s přestávkou 13.00–13.30 hod.),
neděle 9.00 až 13.00 hod.
Pozvánka na výstavu
Pod názvem „KAM S TÍM?“ aneb
„Z minulosti a současnosti technických a dalších komunálních služeb ve
městě Olomouci“ se ve Vlastivědném
muzeu v Olomouci koná netradiční
výstava. Od 8. srpna do 2. listopadu
2014 se mohou návštěvníci seznámit
s počátky péče o městskou hygienu
a odstraňování odpadků a s dalšími
mezníky ve vývoji městských služeb.
Výstava byla připravena u příležitosti
55. výročí vzniku Technických služeb
města Olomouce a 15 let působení
stejnojmenné akciové společnosti a je
doprovázena unikátní publikací „Sloužíme městu“.
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Brzké a vlhké jaro urychlilo růst trávy i průběh sečí
Vzhledem k rychlému a intenzivnímu
růstu travních porostů byla letos první
seč ukončena již 18. května, což představuje týdenní předstih před plánovaným termínem určeným Odborem
životního prostředí města Olomouce.
Od 9. května, v souběhu se sečí první,
započala v centru města již také druhá
seč. Stejně jako u první seče byla
oproti původně plánovanému termínu ukončena s týdenním předstihem
v druhé polovině června.
Termíny dalších tří sečí, které stanovilo oddělení péče o zeleň OŽP, jsou
následující:
3. seč od 1. 7. do 11. 8. 2014
4. seč od 28. 8. do 30. 9. 2014
5. seč od 1. 10. do 31. 10. 2014
Tyto termíny jsou předběžné a mohou být
případně upraveny dle aktuálního stavu travních porostů.
V měsíci květnu byla dokončena pravidelná
každoroční výměna písku v pískovištích
v naší údržbě.

V měsíci červnu byl zahájen ořez živých
plotů.
Průběžně probíhají i další práce na úseku
veřejné zeleně, jako je pravidelný sběr komunálního odpadu ze zelených ploch, pletí
záhonů, zálivka keřů a stromů, dále komplexní péče o mladé výsadby zařazené do naší
péče nebo nátěr herních a technických
prvků.

Na Lazcích úspěšně proběhly svozy papíru a plastu
z 240 litrových popelnic
a úsilí, které věnují
problematice kvalitnějšího třídění odpadů.
Případní další noví zájemci, trvale žijící na území dané lokality, se stále
mohou písemně přihlásit na některém z níže
uvedených kontaktů.
V přiložené tabulce jsou
uvedeny další termíny
svozu, platné až do
konce letošního roku
2014.
Pilotní projekt v rámci podpory a popularizace třídění odpadů má za sebou úspěšný
rozjezd v olomoucké městské části Lazce.
Z více než 120 rodinných domů bylo za první
dva realizované výsypy svezeno a následně
na dotřiďovací lince olomouckých technických služeb zpracováno celkem 1780 kg
papíru a 980 kg plastu. Pozitivním faktorem
mimo nulovou docházkovou vzdálenost k
veřejným stanovištím tříděného odpadu je
taktéž lepší kvalita papíru i plastu ve sběrných
nádobách, resp. menší znečištění nežádoucím odpadem, což se v konečném důsledku
pozitivně projeví nižšími náklady na zpracování a další využití odpadu. Tímto bychom
poděkovali všem občanům, zapojeným do
tohoto pilotního projektu za zvýšenou snahu
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Více informací rádi poskytnou:
Ing. Lukáš Studený (e-mail: studeny@tsmo.cz)
a Ing. Radim Plachý (e-mail: plachy@tsmo.cz)
z Technických služeb města Olomouce, a. s.
pátek
pátek
pátek
pátek
pátek
pátek

25. 7. 2014
22. 8. 2014
19. 9. 2014
17. 10. 2014
14. 11. 2014
12. 12. 2014

Frekvence svozu obou tříděných komodit
je jedenkrát za čtyři týdny; tel. na dispečink
provozovny odpadového hospodářství je
585 700 035.

www.tsmo.cz

Ples mezi květy
Letos proběhl v novém pavilonu A
historicky první ples naší společnosti
a Výstaviště Flora Olomouc s názvem
„Ples mezi květy“.
Návštěvníci si zatančili při písničkách pana Karla Kahovce, Viktora
Sodomy, Věrovanky, jako překvapení večera, Cimbálové muziky
Ondráš a v neposlední řadě se pobavili při vystoupení baletu Moravského divadla v Olomouci, ukázkách
akrobacie na šálách a ochutnávce
molekulární kuchyně.
Na své si přišli i milovníci bohatých
tombol a k překvapení všech nezůstala ladem ani jedna cena.
Vytrvalostní běžec Radim
Plachý z TSMO
reprezentoval Olomouc
v bavorském Nördlingenu
Pět olomouckých vytrvalostních
běžců se postavilo na start půlmaratonu v bavorském Nördlingenu.
Jedním z nich byl i zaměstnanec
Technických služeb města Olomouce Radim Plachý, který je obchodním
zástupcem pro odpadové hospodářství.

Radim Plachý, reprezentant města
Olomouce na půlmaratonu
v Nördlingenu
Bavorský Nördlingen je partnerským
městem Olomouce, a proto olomoucké běžce na radnici oficiálně
přivítal pan Hermann Faul, starosta
města Nördlingenu.
Běžecký závod zde pořádají na památku občanů, kteří v 16. století čelili
nepřátelským vojskům. Trať je poměrně zvlněná a klikatí se několika
vesnicemi mezi poli po cyklostezkách a končí v nedalekém městě
Bopfingen. Cíl a start se mezi dvěma
městy střídají každý rok. Letos se
běželo do kopce a závodu se zúčastnilo asi 800 závodníků.
Závod se olomouckým sportovcům
skutečně vydařil. Všichni překonali
své osobní rekordy a úspěšně se tak
připravili na letošní půlmaraton
v Olomouci.
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