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Obyvatelé Smetanovy ulice se 
vysněného tichého asfaltu  prav-
děpodobně  nedočkají.  Rozhod-
nutí bylo na zastupitelích města 
ve čtvrtek 23. 6., kdy již byly ŽN 
v tisku.  

Argumentů proti tichému asfal-
tu však bylo dost. Např. to, že při 
nově povolené rychlosti v ulici 30 
km/hod. by tichý asfalt nefungo-
val. Dle odborníků způsobuje při 
rychlostech pod 60 km/hod. nej-
větší hluk  motor auta. V rychlos-
ti od  60 do 70 km /hod. již motor  
přehluší hluk z „odvalování“ asfaltu  
a při rychlostech nad 100 km/hod. 

Nejlevnější odpady jsou ty, kte-
ré nevzniknou. Žďár chystá pro-
jekt dotovaných kompostérů pro 
majitele rodinných domků. 

Sem mohou ukládat zeleň ze 
zahrady a různé okrajky z kuchyně, 
které se během jedné sezóny stih-
nou v kompostéru přeměnit v kva-
litní kompost.

Město chce kompostéry pořizo-
vat ve velkém, a na podzim požádá 
o evropskou dotaci z operačního 
programu Životní prostředí.

Nyní očekává, jaký bude před-
běžný zájem Žďáráků. Lidé se o 
kompostéry mohou hlásit v průbě-
hu prázdnin. 

„Pokud s dotací uspějeme, pak by-
chom, dle počtu přihlášených  zájem-
ců, pořídili kompostéry za zvýhod-
něnou cenu 15 %  z pořizovacích 
nákladů kompostéru,“ informuje 
starosta Zdeněk Navrátil. U vět-
ších kompostérů, v ceně kolem 3,5 
tis. Kč, by jej tak lidé mohli získat 
do pětistovky. „Celých 85% ceny by 
uhradila dotace z EU a 15 % by zbý-
valo na zájemce, který by kompostér 
na své zahrádce užíval,“ vysvětluje 
starosta. 

Na stejné téma radnice diskuto-
vala i s osadními výbory místních 

částí  Veselíčko, Stržanov, Mělko-
vice a  Radonín. 

Z doby, kdy se odpad vážil,  míst-
ním částem zůstal  snížený popla-
tek, jako kompenzace za znevý-
hodnění vůči městu, že mají popel 
z lokálního topení. Radnice chce 
ale nyní cenu narovnat. Pokud 
budou tamní lidé třídit odpad a 
bio zbytky kompostovat, nemuselo 
by její zvýšení být až takové. 

Mělkovice se rozhodly do systé-
mu vstoupit jako první a zavázaly se 
třídit více, pořídit si biokontejnery. 
Pak bude stačit, aby  svozové vozy 
zajížděly na Mělkovice jednou za 14 
dní,  oproti dosavadní týdenní frek-
venci.  Tím se městu sníží náklady, 
a  občanům Mělkovic bude snížen  
poplatek  za komunální odpad. Ten 
by mohl být nově 450 Kč. 

Jinak Žďáráci  nyní platí za vývoz 
komunálního odpadu 582 Kč na hla-
vu ročně,  ale poplatek se zvýší na rov-
ných  600 Kč na osobu a rok. Důvo-
dem je státem zvýšené skládkovné. 
„Mělkovice jsou pro nás „zelenou osa-
dou“, na které si ověříme pilotní projekt 
nového systému nakládání s odpady. 
Očekáváme, že se rozšíří na další místní 
části a čtvrti města,“ věří starosta Zde-
něk Navrátil. -lko-

Dotované kompostéry 
pořídíme do pětistovky

Co nevíme o růži
Oblíbené květině dnešních zahrá-

dek byla od nepaměti přisuzována 
různá symbolika. Řekové věřili, že 
se  zrodila z mořské pěny, spolu s 
bohyní krásy Afroditou.

Křesťané ji nazývali rajským kvě-
tem a zasvětili ji Panně Marii. Dle 
jedné legendy první růže vyrostla z 
kapek Kristovy krve pod křížem.

Ve středověké  Anglii se bílá a 
červená růže staly symbolem dvou 
soupeřících rodů. Jejich krvavá pře 
se zapsala do historie jako válka 
růží. -red-

Tichý asfalt je prý nevhodný
se jedná o aerodynamický hluk. 

Také údržba tichého asfaltu je 
jiná, než u běžných povrchů. Je 
pórovitý, a nečistoty se z něho 
musí vymetat, jinak neúčinkuje. 
Město by kvůli jedné ulici muselo 
pořídit speciální čistící stroj. 

Nejzásadnějším argumentem „pro-
ti“ však bylo, že dodavatel stavby   
odmítl pětiletou záruku a nabízí 
záruku jen dvouletou. 

„V případě pětileté záruky jsme byli 
ochotni akceptovat tichý asfalt. Bylo 
to také součástí výběrového řízení,“ 
ohlíží se starosta Zdeněk Navrátil.  
Dodavatel ale není schopen městu 
tuto záruku zaručit. Tichý asfalt je 
na Vysočině absolutně nevyzkou-
šený.

„Protože asfalt tvoří v objemu 
zakázky  velkou část, nejednali by-
chom jako dobří hospodáři při povo-
lení snížené záruky. Navíc bychom 
mohli být napadeni  od ostatních 
účastníků této veřejné zakázky, že 
jsme v průběhu změnili podmínky,“  
argumentuje starosta. 

Radnice se snažila autorům peti-
ce ze Smetanovy a  Tyršovy ulice  
vyjít maximálně vstříc v  požado-
vaném snížení rychlosti i v  umís-
tění radaru v ulici. Ulice Smetano-
va má být po celkové rekonstrukci 
otevřena do poloviny srpna. -lko-


