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I když venku panuje nevlídné 
počasí, zde ve školním skleníku  
4. ZŠ se už jaro probudilo. Všude 
klíčí mladé rostlinky.

Zatímco dívky ze 7.C přesazují 
afrikány, chlapci se činí u stolu, 
kam si předtím nanosili velké 
truhlíky.

 Lenka Kopčáková

„To jsou speciální květináče na stožáry 
a plníme je substrátem,“ vysvětlují Petr 
a Mateo. 

V řadě stojí připraveno víc než 200 
sazenic plnokvětých muškátů, který-
mi žáci v příštích dnech osází desítku 
speciálních závěsných nádob. 

Květiny se pak ve školním sklení-
ku zakoření a rozrostou. Nejdřív po 

Zmrzlých budou nádoby osazeny na 
stožáry veřejného osvětlení. 

Loni už město zkoušelo květinovou 
výzdobu na třech stožárech před Sta-
rou radnicí a dohodlo se s ředitelem 
ZŠ Švermova Jaroslavem Ptáčkem, že 
žáci druhého stupně připraví květino-
vou výzdobu náměstí v rámci svých 
pracovních činností. 

„Do nádob budeme kombinovat tmavě 
červené a růžové převislé muškáty, obo-
jí plnokvěté, a do každé nádoby se vejde 
dvacet rostlin,“ říká učitel pěstitelství 
Miroslav Suk. 

Pěstitelství prý vyučuje už od roku 
1983 a skleník je v provozu od úplné-
ho počátku této školy. 

„Pro začátek ale dáme na jistotu, a 
tou jsou muškáty. Zatím nevíme jaké 
budou podmínky pro květiny v zavěše-

ných nádobách. Nejspíš budou na vět-
ru dost vysychat,“ míní praktik. I když 
jsou zakoupené nádoby termoizolační 
a se zásobníkem vody, odhaduje, že v 
horkých dnech bude zálivka minimál-
ně dvakrát týdně nutná.

Květiny ve druhé polovině května 
ze skleníku odveze pověřená fi rma 
Purum, s.r.o., která pro město provádí 
zahradnické a sadařské práce.

Město původně plánovalo závěs-
nou květinovou výzdobu i ve Smeta-
nově ulici. „Z toho nakonec sešlo kvů-
li dopravnímu značení, ale vyzdobíme 
náměstí Republiky,“ říká Marie Šustro-
vá z odboru komunálních služeb.

Samotné nádoby stály cca 40 tis. Kč, 
ale rostlinný materiál, substrát, hnoji-
vo, převoz nádob a jejich instalaci na 
sloupy zatím vyčísleny nejsou.

ŽÁCI 7.C Petr a Mateo při chystání speciálních nádob na výsadbu muškátů. Foto: Lenka Kopčáková

Žáci chystají květiny pro náměstí

Řeší nároky 
řidičů MHD

Radnice právě řeší, jak se posta-
vit k informaci dopravce Zdar a.s. o 
povinnosti zvýšení mzdových tarifů 
řidičům linek MHD. Vedení města 
svolalo seminář zastupitelů.

Žďár zjišťuje, jak se k věci staví 
města řešící srovnatelný problém. 
Tedy, kde MHD zajišťuje externí 
subjekt. Starosta Zdeněk Navrátil 
nemá v tuto chvíli informace, že by 
panovala nervozita řidičů MHD, a ti 
by se chystali stávkovat. 

 „Vláda zvýšila povinně mzdové tari-
fy řidičům, následně posílá peníze na 
linkovou dopravu krajům. Ale městům, 
která provozují MHD, žádné peníze 
navíc nepřijdou,“ konstatuje Navrá-
til. Prostřednictvím Svazu měst a 
obcí ČR chtějí starostové upozornit 
ústřední orgány na to, že na města se 
v tomto případě zapomnělo. 

 „Nyní za MHD ročně platíme 6,5 
mil. Kč a najedou bychom měli přispí-
vat 7,5 mil. Kč. Čeká nás diskuze, zda 
stávající cena je odpovídající nákladům 
pro město,“ uvádí starosta. Zdaleka to 
prý ještě neznamená, že máme oče-
kávat zvýšení jízdného.  -lko- 

Ing. Marii Šustrovou,
z odboru komunálních služeb MěÚ 

V souvislosti se  zavedením elek-
tronické evidence tržeb (EET) 
hlásí některá města Vysočiny silný 
pokles trhovců...

Jaký je zájem stánkařů účastnit 
se letošní Žďárské pouti? 

Co se týče stánků a EET, je to  prá-
vě naopak. O místa na tradiční Žďár-
ské pouti je letos ještě větší zájem 
než v minulých letech, takže asi jed-
né třetině žadatelů nemůžeme vyho-
vět.  -lko-
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