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Barevné tašky pomohou třídit odpad
S novým projektem, který
má ještě více podpořit třídění
odpadu, přišla městská společnost SAKO v Brně. Všem
městským částem předají přes
pět tisíc sad tašek na třídění odpadu. V průběhu října je jednotlivé úřady postupně přebírají a je na nich, jakým způsobem
je mezi své občany rozdělí. Každá městská část jich dostane
poměrné množství, stanovené
dle počtu jejich obyvatel. Cílem
projektu je podpořit občany, instituce a školy v separaci odpadu a zjednodušit jim cestu k barevným kontejnerům.
Nápad, jak udělat třídění odpadů ještě snadnější, přišel
z odboru životního prostředí
a ujalo se ho SAKO společně
s autorizovanou obalovou společností EKOKOM. Ta nechala
tašky vyrobit za zvýhodněnou
cenu.
„Z červnového setkání starostů městských částí se zástupci společnosti SAKO vy-

plynul mimo jiné i zájem o sady třídicích tašek do domácností. Ty jsme se proto rozhodli
v rámci možností našeho rozpočtu pořídit a právě je rozvážíme na jednotlivé úřady městských částí,“ uvedl předseda

Ze setkání starostů
městských částí
se zástupci
společnosti SAKO
vyplynul i zájem
o třídicí tašky
Filip Leder
představenstva společnosti Filip Leder s tím, že pokud se
projekt osvědčí, chce s ním pokračovat i v příštím roce.

Tašky rozdají
městské části
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Tašky, které pomohou s tříděným odpadem v Brně.

dům. Naše společnost považuje
„Tento projekt vnímám i ja- třídění odpadu za jednu ze
ko poděkování občanům za je- svých priorit, dlouhodobě této
jich odpovědný přístup k odpa- problematice věnujeme pozor-

nost, a proto nás těší výsledky
Společnost průběžně optimaprůzkumů, které jednoznačně lizuje svozové trasy a každoukazují, že Brňané třídí stále ročně navyšuje i počty barevvíce,“ doplnil Leder.
ných popelnic a kontejnerů

v ulicích města. Těch na papír
je v Brně aktuálně více než
2300, na plastový odpad téměř
2400 a sklo mohou Brňané vyhodit do 1600 kontejnerů.
„Distribuci tašek jsme svěřili
jednotlivým městským částem,
s doporučením je rozdávat
v rámci ekologicky laděných
vzdělávacích a osvětových akcí,
jako odměnu za odpovědné nakládání s odpady do škol, školek, neziskových organizací, zájmových kroužků s ekologickou
tematikou nebo jako odměnu za
vybrané aktivity při činnosti
městské části,“ dodal Leder.
Sady tašek tří barev jsou určeny na třídění odpadu v domácnostech. Vytříděný odpad
se z nich dá jednoduše vysypat
do příslušného barevného kontejneru na ulici nebo ve sběrných střediscích.
Dají se navzájem spojit suchým zipem a jsou omyvatelné.
Mohou se tedy používat opakovaně. Lidé tak nemusí používat
žádné sáčky navíc nebo nosit
tam a zpět celý odpadkový koš.

Nový zvon se v Zahrádce rozezní při dušičkovém setkání

Kostel svatého Víta v Zahrádce a maketa nového zvonu.

ulici, na zastínění hřiště
v městské části Pocoucov a na
zahradu se zázemím na Hrubínce jsou podle Martakidisové
1,5 milionu korun. Vyřazený
návrh na propojení Polní a Mikuláškovy ulice odhadl jeho
předkladatel na 950 000 korun.
„Náklady bohužel nereflektovaly to, že pod tím jsou nějaké
inženýrské sítě, což projekt
prodražilo na 3,5 milionu korun, ale jeden projekt může být
maximálně za milion,“ řekla
Martakidisová.
(ČTK, zr)

Brno prohrálo soud
o miliony s nájemcem
Brno prohrálo soud s nájemcem Kleinova paláce na náměstí
Svobody, po kterém požadovalo
skoro 16 milionů korun. Písemné vyhotovení rozsudku včetně
odůvodnění soudce teprve zpracovává. Ale podle náměstka primátorky Tomáše Koláčného
(piráti) se město odvolá.
V roce 1994 si objekt na 90
let pronajala společnost Credit
Lyonnais Bank Praha, dnes CL
Equipment and Real Estate
Leasing.
Nájemné bylo na 40 let stanoveno na necelých 15 milionů
ročně s tím, že ho společnost
nemusí platit, ale vloží tyto pe-

níze do rekonstrukce objektu.
Rekonstrukce se ale zatím podle města odhaduje na necelých
100 milionů korun, zatímco nájemné je za uplynulou dobu kolem 350 milionů.
Proto se Brno rozhodlo soudit a v létě schválilo i výpověď
smlouvy.
V Kleinově paláci jsou nyní
kanceláře a obchody. Žalobu na
nájemce podalo loni v říjnu ještě minulé vedení města v čele
s hnutím ANO.
Současné vedení v čele
s ODS žalobu ještě později rozšířilo s důvodem na možné promlčení.
(ČTK, zr)

Komínskou hasičárnu chtějí zachránit
Stará hasičárna v brněnské
městské části Komín patří
v posledních letech k hlavnímu
centru místního společenského
a kulturního života. Budova
z konce 18. století ale dosluhuje
a hrozí, že kvůli špatnému
technickému stavu bude muset
jít historický objekt k zemi.
Osud stavby v současné době
závisí na architektech, kteří
rozhodnou o tom, jestli komínská hasičárna podstoupí modernizaci a rozšíření, nebo bude nutné postavit stanici novou.
Návrhy v současné době posuzuje odborná komise Kanceláře
architekta města Brna (KAM),
jež soutěž společně s radnicí
Brno-Komín pořádá. Na výběr
je celkem sedmadvacet projektů. „Díky velkému počtu účastníků teď budeme mít množství
různorodých návrhů, ze kterých můžeme vybírat. A to je Hasičárna v brněnském Komíně.
cílem soutěže, najít to nejlepší
řešení pro starou hasičku výstavě,“ řekl hlavní městský byla nejen proměna hasičky, ale
a obyvatele Komína. Nejen ko- architekt moravské metropole také přilehlého náměstíčka.
Konečné výsledky se veřejnost
mínské veřejnosti představíme Michal Sedláček.
všechny návrhy ještě letos na
Součástí soutěžního zadání dozví ještě tento měsíc. PosledFoto Michal Šťastný

Třebíč hlasovat nebude,
bere všechny tři návrhy
Obyvatelé Třebíče nebudou
hlasovat o projektech zlepšujících život ve městě, které mají
být hrazeny z takzvaného participativního rozpočtu. Radnice se rozhodla, že uskuteční
všechny tři návrhy obyvatel,
které úspěšně absolvovaly odborné posouzení. Do participativního rozpočtu třebíčská radnice vyčlenila 3,5 milionu korun, řekla mluvčí třebíčské
radnice Irini Martakidisová.
Odhadované náklady na nové dětské hřiště v Novodvorské

nem a navazujícími úpravami
ve věži budou podle Čiháka asi
do 470 000 korun. Zvon vyrobilo zvonařství Manoušek.
V Ledči, kam se před lety
přestěhovalo nejvíc obyvatel
Zahrádky, bude zvon krátce
vystavený na náměstí a v lokalitě Plácky. Další zastávky budou v obcích Kožlí a Kamenná
Lhota. Z Ledče nad Sázavou do
Zahrádky poveze poslední říjnovou sobotu zvon bryčka tažená koňmi.
Slavnost se svěcením zvonu
v Zahrádce začne ve 14 hodin.
Předcházet jí bude přednáška
zvonaře Petra Rudolfa Manouška.
O zvony přišel kostel v Zahrádce v minulosti několikrát.
Po druhé světové válce byl ve
věži zřejmě jen půjčený zvon,
a to do poloviny 70. let, kdy
přestal být kostel využíván.
Kostel spravuje Národní památkový ústav. Spolek Přátelé
Zahrádky shání peníze na jeho
opravy a organizuje tam různé
akce.
(ČTK, zr)
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Kostel svatého Víta, který
dnes stojí osamoceně na břehu
přehrady Švihov, bude mít díky
veřejné sbírce znovu zvon.
Chyběl mu čtyři desetiletí. Do
věže bude zvon zavěšený 26.
října při dušičkovém setkání
v zaniklém městečku Zahrádka, jeho svěcení se ujme královéhradecký biskup Jan Vokál.
Zvonit se pak bude denně, řekl
Jan Čihák ze spolku Přátelé
Zahrádky, který sbírku organizoval.
„Předpokládáme, že by
zvon mohl zvonit vždycky poledne a klekání,“ řekl Čihák.
Nápis na zvonu bude připomínat letošních 800 let od první
písemné zmínky o městečku
Zahrádka, jež bylo zbourané
kvůli stavbě vodárenské přehrady na řece Želivce. Jméno
Josef ponese zvon na památku
faráře Josefa Toufara, který
v městečku působil před svým
přeložením do nedaleké Číhoště.
Náklady na zvon vážící 205
kilogramů, s elektrickým poho-

ní slovo pak bude mít místní
zastupitelstvo, kterému poslouží stanovisko KAM jako odborný podklad.
(MIŠ)

Dunávka zadrží více vody a přiláká zvěř
Z Dunávky, nenápadného potoka u Rajhradic na Brněnsku je
po letech opět přirozený vodní
biotop. Postaralo se o to Povodí
Moravy výstavbou retenčního
opatření, které pomohlo ke stabilizaci vodního toku.

Koryto potoka mělo v úseku
mezi dálničním mostem na D2
a Rajhradicemi nedostačující kapacitu, docházelo zde k podemílání a sesuvům břehů. Dunávka
tak jen obtížně plnila svou ekologickou i hygienickou funkci.

„Během půlroku jsme stabilizovali koryto a současně s tím
ve zdržích vznikly vhodné podmínky pro život vodních a s vodou spjatých živočichů, došlo
k vytvoření vhodných stanovišť
pro rozšíření vodomilné vegeta-

ce a mokřadních společenstev,“
popsal hlavní význam stavební
akce generální ředitel Povodí
Moravy, s. p., Václav Gargulák.
Úprava trvala šest měsíců
a přišla na více než šestnáct milionů.
(mh)

