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Denisa Doležalová

Počátkem srpna začala v Ha-
vířově na Karvinsku u  Centra 
Lučina na Hlavní třídě fungo-
vat první sdílená lednice. Haví-
řované tak nyní nemusí plýtvat 
jídlem a vyhazovat ho. Využijí 
ho lidé v nouzi z místního azy-
lového domu a noclehárny. Jíd-
lo ze sdílené lednice ale mohou 
v nouzi použít všichni.

Mezi prvními, kteří do led-
nice v  Havířově dodali potra-
viny, byl například Gracián 
Svačina, vedoucí dobrovolnic-
kého spolku Save food, který 
s tímto nápadem přišel. Přivezl 
25 porcí jídla z Piknik restau-
race. Dobrovolnice Bohdana 
Pufferová zase přivezla 10 por-
cí hrachové polévky z restaura-
ce Club pavilon Radost. 

„Zbytečně vyhozeného jídla 
je bohužel stále přespříliš, prů-
měrně až 80 kilo na osobu roč-
ně. Přitom přebytečné jídlo 
před datem expirace stačí v od-
poledních hodinách přinést do 
veřejné lednice,“ uvedl šéf 
spolku Save food. 

Dodal, že jim je vlastně jed-
no, kdo si pro jídlo bude cho-
dit. „Důležité je, že se jídlo ne-
vyhodí, ale zužitkuje. Máme 
už zkušenosti i  z  jiných měst, 
že si do sdílené lednice pro jíd-
lo chodí třeba i důchodci nebo 
lidé bez domova,“ líčil Gracián 
Svačina.

Provoz sdílené lednice zčásti 
fi nančně podporuje Nadační 
fond Residomo. Daroval ji však 
pár z  Ostravy-Hrabůvky. 
„Když lidé odjíždějí na dovole-
nou, tak jim zbyde v lednici jíd-

lo, protože ho včas nespotřebu-
jí. Nyní ho nemusí vyhazovat, 
ale prostě ho mohou přinést do 
sdílené lednice a  udělat tak 
vlastně dobrý skutek,“ zkonsta-
tovala vedoucí komunitního 
centra Lučina Karina Vališová. 

Dodala, že dobrovolníci sa-
mozřejmě budou dbát na to, 
aby byla lednice čistá a funkč-
ní. Od září se pak o lednici bu-
dou starat i studenti místní ho-
telové školy. Lednice stojí ven-
ku u  zadního traktu budovy, 
kde sídlí komunitní centrum, 
a je přístupná 24 hodin denně. 

Proti vandalům je zabezpe-
čena GPS monitorovacím sys-
témem. Díky němu provozova-
telé i vědí, jak je lednice využí-
vána. V  lednici nechybí ani 
čidlo teploty, aby se pohlídala 
nezávadnost potravin.

V Havířově využívají
první sdílenou lednici

Drsný rock i brazilské rytmy 
nabídne v pátek a v sobotu 15. 
ročník hudebního festivalu Li-
tovelský Otvírák v areálu pivo-
varu v Litovli.

Na třech scénách se předsta-
ví přes dvě desítky kapel a in-
terpretů.

Na akci vystoupí mj. Anna 
K., Desmod, O5 a  Radeček, 
Stracené Ráj, Penzistor, Rebel-
ky, Jolly Joker & P.B.U. a Gab-
riela V.G. Z  Polska přijede 
i kapela Horyzont. 

Velkým lákadlem bude zřej-
mě brazilské DJské duo Alibi, 
které do Litovle přiveze latin-
skoamerické rytmy.

Zájemci budou moci zavítat 
i do výrobních prostor pivovaru. 
„Kromě seznámení s  bohatou 
historií vaření litovelského piva 
si návštěvníci budou moci také 
prohlédnout minipivovar, kde 
jsme uvařili 15° speciál, který 
zraje v dřevěných ležáckých su-
dech,“ uvedl ředitel pivovaru 
Lumír Hyneček. (VH)

Litovelský Otvírák
nabídne zábavu

Miroslav Homola

Přímo do černých plastových 
popelnic mohou Brňané vyha-
zovat nádoby s použitými tuky 
či oleje. Město je díky moderní 
spalovací technologii s likvida-
cí domácího komunálního od-
padu o krok kupředu. 

Brno totiž odpad neskládkuje, 
ale spaluje, takže se s ním vytápí 
či vyrábí energie. Ze zhruba 
240  000 tun odpadu z  domác-
ností se tak vyrobí za rok teplo 

pro vytápění čtyřiceti tisíc bytů 
a elektřina pro dvacet tisíc.

I  přesto se však stále stává, 
že řada domácností tuky vyha-
zuje do odpadu, který se po-
stupně zanáší. Především v pa-
nelových domech se tak může 
velmi snadno stát, že místo do 
kanalizace kvůli ucpanému po-
trubí začne odpadní voda vyté-
kat v  níže položených  bytech. 
Oleje způsobují problémy 
i v čistírnách odpadních vod.

„Nakládání s odpadními ole-

ji upravuje novelizace vyhlášky 
k  zákonu o  odpadech z  roku 
2018, která od ledna 2020 sta-
noví obcím povinnost celoroč-
ního odděleného sběru jedlých 
olejů a tuků. Pro tyto účely má-
me již dnes na všech brněn-
ských sběrných střediscích roz-
místěny černé plastové popel-
nice s  nálepkou označující, že 
jde o nádoby určené k odkládá-
ní olejů z domácnosti. Lidé by 
je měli přinášet v  uzavíratel-
ných obalech, například PET 

lahvích nebo kanystrech. Naše 
společnost zajistí jejich předání 
k dalšímu zpracování v souladu 
s platnou legislativou,“ přiblížil 
předseda představenstva Spa-
lovny komunálního odpadu 
(SAKO) Brno Filip Leder.

Pokud Brňané nechtějí nebo 
nemohou odevzdat láhev pou-
žitého oleje na sběrné středis-
ko, mohou ji umístit v uzavřené 
PET lahvi i do běžné černé po-
pelnice na směsný komunální 
odpad. Z toho se totiž v brněn-

ském zařízení na energetické 
využívání odpadu SAKO vyrá-
bí teplo a elektřina.

Levnější i jednodušší
zpracování

„V  Brně jsme před většinou 
obcí ČR o krok napřed tím, že 
směsný komunální odpad vzni-
kající na našem území neuklá-
dáme na skládky, ale energetic-
ky ho využíváme. To dokáže-
me i s použitými jedlými tuky 

a oleji, protože v našem zaříze-
ní je jejich energetické využití 
snadno dosažitelné při splnění 
přísných environmentálních 
parametrů. Nakládání s  odpa-
dy je tedy nejen jednodušší, ale 
i levnější,“ doplnil Filip Leder.

Z celkového počtu 37 středi-
sek, která společnost SAKO 
obsluhuje, v  Brně rovněž 14 
odebírá k dalšímu využití ojeté 
pneumatiky. Za tuto službu se 
však platí 30 korun za pneuma-
tiku bez disku a 55 s diskem.

Použité oleje a tuky z domácností vyrábí energii

Vladimír Klepáč

Moderní, zelená, a  přede-
vším chytrá bude nová čtvrť 
Špitálka v  centru Brna, která 
by se měla stát domovem až pro 
zhruba 4000 lidí. 

Vznikne v části nevyužitého 
areálu tepláren, a to mezi ulice-
mi Koliště, Cejl, Křenová a ře-
kou Svitavou. Tvořit ji bude 
nová městská třída.

Momentálně se již pracuje na 
podrobné studii tohoto projek-
tu, který mimo jiné počítá s vý-
stavbou stovek nových bytů. 

Studie bude vycházet z návrhu 
architektonické kanceláře Au-
lík, Fišer architekti. Před ča-
sem v tvrdé konkurenci vyhrá-
la mezinárodní ideovou soutěž, 
v  níž vedení moravské metro-
pole hledalo pro novou čtvrť 
její podobu.

Kancelář architekta města 
Brna obdržela šestadvacet ná-
vrhů. Vytvořit celou novou 
čtvrť je atraktivní myšlenkou 
pro architekty z celého světa. 

Proto Brno dostalo návrh ta-
ké od projektantů například 
z Litvy, Belgie, Velké Británie, 

Japonska a také ze Singapuru. 
Jednou z  hlavních podmínek 
bylo to, aby byla nová brněn-
ská čtvrť chytrá. 

V praxi to znamená, že bude 
šetrná k  životnímu prostředí, 
a  tedy plná zeleně. Zároveň 
bude energeticky soběstačná. 
Celá oblast bude plná moder-
ních technologií, které usnadní 
život tamním obyvatelům. Br-
no se chce v zavádění inovativ-
ních technologií inspirovat 
u evropských měst, která s ni-
mi již mají nemalé zkušenosti, 
například v nizozemském Ro-

tterdamu, skotském Glasgowě, 
ve švédském městě Umea nebo 
v italské Parmě.

Komplexní územní studie 
pro novou lokalitu Špitálka bu-
de hotová zhruba za šest až 
osm měsíců. Dále je nutné před 
zahájením stavebních prací 
upravit územní plán města tak, 
aby tyto změny vůbec umož-
nil. Radní pro územní plánová-
ní a  rozvoj města Brna Filip 
Chvátal (KDU-ČSL) předpo-
kládá, že tento složitý proces 
by mohl trvat přibližně tři 
čtvrtě roku.

Vznikne supermoderní čtvrť Špitálka

Vladimír Klepáč

Kouzelnou železnici, jako 
vystřiženou z  pohádkového 
světa slavného čarodějnického 
učně Harryho Pottera, se může 
pochlubit Blansko. Tvoří ji že-
lezniční okruh dlouhý třicet 

metrů, po němž se prohánějí 
hned dvě kopie úzkorozchod-
ných vláčků. Najít jej lze 
v předzahrádce, kde si svůj ma-
lý železniční svět vybudoval 
před třemi roky invalidní dů-
chodce Jiří Šimkůj.

Jeho rodinný domek v Divi-
šově ulici číslo 45 se od té do-
by stal doslova poutním mís-
tem pro všechny, jimž učaro-
val svět zmenšených parních 
mašinek. Kolejiště, ofi ciálně 
nazvané 1. Blanenská zahrad-
ní železnice, je zmenšeninou 
železnice v poměru 1:22,5. Do 
září bude v provozu vždy v ne-
děli od 14 do 17 hodin. Za jeho 
prohlídkou míří nejen děti, ale 
i dospělí.

Splnil si sen

„Dědečkové často vydrží 
u  naší železnice stejně dlouho 
jako jejich vnoučci,“ řekl Právu 

s  úsměvem Šimkůj. Původní 
profesí byl zámečník. jezdil na 
montáže do zahraničí montovat 

velké obráběcí stroje, takzvané 
karusely. S  domácími miniže-
leznicemi se setkal v Německu 

a  učarovaly mu natolik, že se 
rozhodl, že si v důchodu jednu 
takovou udělá doma.

O tom, že se mu to podařilo, 
svědčí bezmála 1600 lidí, kte-
ří se přišli loni před jeho dům 

podívat na vláčky. Ty mají své 
depo v prádelně rodinného do-
mu. Před jejich výjezdem na 
koleje se otevřou dřevěná 
dvířka umístěná v části sklep-
ního okénka a  z  nich vyjede 
nejprve první a  pak i  druhá 
souprava. Jejich cílem jsou ná-
draží Blansko-Divišova a  ne-
daleký Jiříkov.

Minisvět
má i továrnu

Vláčky supí a pouští páru ja-
ko originální lokomotivy. K ra-
dosti diváků si to supí minikra-
jinkou, v  níž jsou domečky, 
rozhledna, povrchový lom a le-
tošní novinkou je i malá továr-
nička s  železniční vlečkou. 
„Ještě můžeme náš minisvět 
rozšířit o pár domečků, ale těch 
padesát metrů čtverečních, kte-
ré máme k  dispozici, je téměř 
plných. Leda že bychom se roz-
šířili k  sousedům. Rozhodně 
každý rok něco přidáme a  vy-
lepšíme,“ doplnil s úsměvem.  

Šimkůj spolu s přáteli kromě 
svého kolejiště pečuje také o tor-
zo historického Ježkova příhra-
dového železničního mostu, je-
hož konstrukce je umístěná na 
louce u  řeky Svitavy v  centru 
města. V minulosti na něj chtěli 
postavit nadšenci starý železnič-
ní vagon a vytvořit v něm muze-
um železnice. Tento záměr jim 
zatím nevyšel, vše prý ale není 
zcela ztraceno.

Chloubou Blanska je miniželeznice

Zatím nejznámějším návštěvníkem zahradní železnice byl herec Jan Přeučil (uprostřed v klobouku).
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Dědečkové vydrží 
u železnice stejně 
dlouho jako vnoučci

Jiří Šimkůj,
majitel miniželeznice

PLASTIKY ZE ŠROTU. O  víkendu se v  sále knihovny v  Hrušovanech nad Jevišovkou 
uskuteční výstava ojedinělých kovových modelů a plastik. Ty poprvé vystavuje Jan Kotlařík, 
který modely zhotovuje s bratrem Alešem výhradně z kovových součástek a dílů nalezených 
ve sběrnách šrotu. Plastiky z pístů, řetězů či ozubených kol budou k vidění po oba víkendové 
dny vždy od devíti ráno. (mh)
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