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(Dokončení ze str. 12)
Pokud zvolíme syntetickou barvu, 

musíme mít k ruce i syntetické ředi-
dlo. Trochu si jej odlijeme do šrou-
bovačky. Nádobka musí být uza-
vřena, jinak se ředidlo odpařuje. Při 
přerušení práce musíme štětec ih-
ned v „pracovním“ ředidle vyprat a 
vytřít do suchého hadříku. Pak jeho 
štětiny zabalíme do igelitového sáč-
ku a zagumičkujeme. Tak nám štětec 
neztvrdne.  Stejně tak při přerušení 
práce ošetříme váleček a mřížkovou 
vaničku vypláchneme „pracovním“ 
ředidlem a vytřeme.

Barvu dobře roztíráme
Na mých prvních dveřích jsem se 

vyučila. Základovou barvu jsem totiž 
na první straně nanášela štětcem, a 
trochu jsou vidět „tahy“. Napodru-
hé jsem tedy štětcem „doztracena“ 
natřela jen opravovaná místa a skryté 
hrany dveří. Plochy jsem pak zákla-
dovou barvou natírala válečkem, 
trochu přitláčela a dobře roztírala.  
Výsledek mne překvapil. Barvou se 
také musíme vyhnout mechanismu 
zamykání a otvorům na šroubky, aby 
se nám nezalepily.

Druhý den je základová barva 
suchá a opravovaná místa možná 
potřebují lehce přesmirkovat jem-
ným smirkem dohladka. Prach pak 
nasucho odstraníme. Někdy pro-
svítají tmavší místa a je nutný ještě 
jeden nátěr „základovkou“ a násle-
duje schnutí. 

I obyčejné panelákové dveře...
Vrchní rozmíchanou barvou natírá-

me štětcem jako první skryté hrany 
dveří, pak se pustíme válečkem do 
ploch. Opět barvu dobře roztíráme, 
prvně jedním směrem, pak do kříže, 
postupně po celé ploše.

Teprve když barva zcela zaschne 
a vytvrdne, můžeme dveře opatr-
ně otočit na druhou stranu a proces 
opakujeme. Na zcela zaschlé plochy 
našroubujeme podložky s klikou a 
odstraníme ochrannou pásku.

Opravené dveře skladujeme opře-
né na výšku a pustíme se do zárubní. 
Někdy je výhodnější proces otočit a 
dveře natírat až ve druhém sledu.

Zárubně v barvě mocca
V řadě panelákových bytů jsou 

typické kovové zárubně, nejčastěji 
v tmavě hnědé barvě. I s těmi si lze 
poradit. 

Já jsem se shlédla v barvě moc-
ca kávy, a i když mi mnozí tvrdili, 
že tmavě hnědá bude pod světlým 
odstínem prosvítat, šla jsem do toho. 
A vida, po původní hnědé není ani 
stopy.  

V odborném obchodě mi vybraný 

odstín namíchali a speciální barva 
na kov 2 v 1 nepotřebovala ani před-
chozí základový nátěr. 

Úspěch však záležel na pečlivém 
obroušení starého povrchu, a někde 
bylo třeba i více přitlačit. Pracova-
la jsem se středně hrubým a pak 
jemnějším smirkovým papírem. 
Po vyluxování prachu jsem plochy  
odmastila horkou vodou se saponá-
tem. Stěny a kachlíky kolem zárubní 
je dobré ochránit  malířskou páskou. 
Na přesnosti lepení dost záleží.  

Opět jsem si rozložila svoje malíř-
ská „fi dlátka“ a šroubovačku s čistým 
ředidlem. Barvu jsem promíchala.

Úzkým štětcem jsem začala s nátě-
rem prolisovaných míst a zakončova-
la lehčími tahy štětce. Moc se nevra-
címe, již je to vidět. Větší plochy 
jsem vzala válečkem. Výhodou této 
barvy je, že není třeba více vrstev. 

Na konci práce ošetříme štětce, 
váleček i nádobku s mřížkou. 

Druhý den odstraníme ochranné 
pásky a dveře můžeme s pomocní-
kem nasadit. 

No a pak si dáme zasloužené kafíč-
ko a při něm obdivujeme své dílo…
Tak ať se vám Vaše „poprvé“ vydaří!

SNÍMEK nakloněného sloupu veřejného osvětlení na ulici Jamborova v sídlišti 
Vodojem nám poslal tamní obyvatel, v reakci na slova zastupitele Rudolfa Voráč-
ka v anketě politiků z dubnového vydání ŽN (str. 10).  Foto: archiv  

Jak dlouho vydrží, 
co myslíte… 

Komunální odpad v ulicích Žďá-
ru nově svážejí tišší vozy, které jsou i  
šetrnější k životnímu prostředí a spl-
ňují přísné evropské normy. 

Vozy určené pro vyprazdňování 
odpadkových košů mají navíc nověj-
ší motor s nízkými emisemi, což oce-
ní zejména chodci a cyklisté.

„Jsme moc rádi, že se nám poda-
řilo rozšířit naši fl otilu vozidel. Ma-
jí i modernější vybavení, které našim 
pracovníkům pomáhá odpad rychleji 
odvážet,“ informuje  David Odvárka 
ze svozové společnosti.

Vybavením vozů je systém GPS. 
Zařízení má především ulehčit řeše-
ní případných reklamací ze strany 
občanů.

Nové vozy řídí pracovníci býva-
lých dvou společností ODAS, které 
od ledna fungují pod značkou  AVE. 
AVE Vysočina provozuje i třídicí lin-
ku na papír a plasty, AVE Žďár n. S. 
zase bioplynovou stanici a chráně-
nou dílnu na recyklaci elektroodpa-
du.  -lko-

NOVÉ vozy pro svoz odpadů ve Žďáře 
mají GPS a jsou ekologické.

 Foto: archiv

Svoz odpadu 
v ulicích už neruší


