
Elektromobil pomůže s úktidem
Auta na elektřinu na-
kupuií města na iihu
MoTavy. Šetří iimi ži-
votni prostředi. Pod-
poruie je i stát.

MICHAl HRABAL
PETR UHLlŘ

lřrri Moíáva - Předevšim k
čištěni města, q.váženi od,
Padkových košů či odvozu
sekaček \,yužiji pracovnici
měst§kých služeb v Husto-
pečich na Břeclavsku nový
elpktromóhil Nedávno ná_
hradil ne\,yho!,ujíci vůz §e
spalovacím motorem.

"chtělj 
jsme po§ilit vozový

park a chovat 5e šetrně k

životnlmu přostředi, Také
bude mnohem měně ničit
ce§ty než traktoř, který jsme
použivali do§ud," odúvodnil
vedou€i městlkých služeb
Ivan chŘstiná,

Auta na elektřinu podpo-
ruje ministerstvo životního
pťostředi, o dotáce na jejich
koupi mohou žádat Pled-
stavitelé obci i krajŮ.,,Roz-
dělime §to milionů korun,
Při§pěvky jsou na €lektro-
mobily, auta na zemní plyn
i vozy § hyblidnim poho-
nem," oznámila mluvčl mi-
ni§teřstva petra Roubíčková.

Pňspěvek od státu po-
mohl i Hu§topečským. Z
rozPočtu města šlo na koupi
auta 56] tisic korun, pŮl
milionu pokryla dotace Vů2

jezdl na baterii,Ieji výdrž
má poklýt celou pracoyni
dobu, dobijet se bude v no
ci. 

"Auto dáme nabít do zá
§uvky na 22o voltů,' pňblí
žil chrastina,

Elektro§ktl§ asi za třicet
tisí€ korun brzy pořídi ve
deni Hrušovan nad Jevišov
kou na Znojemsku, Deset
tisic pokryj€ dotace, 

"Bude-me ho !ryužívat na rozvoz
pošty, píotože radnice si

částečně převáží ásilky sa_
ma," inf ormoval §talosta
Miroslav Miloš,

Přemýšliiokoupi€tek-
tromobilu. leden měli loni
na čas na zkoušku. ,,Já i
úředníci jsme s nim naj€li
spoustu kilometru. Dobiieli
jsme ho v garáži přes zá-
suvku, Na pojižalky po měs-
tě a do okolnich obcí to
§tačilo na dva až tři dny,"
přiblížil starosta,

len u třtměsíčnl zkoušky
elektromobillt zátlm 7ůstáli
v Kyjově na Hodonlnsku,

"Zapůjčené 
auto nemělo ta_

kový \,ýkon, aby zvládlo i
alelší vzdáleno§ti, PodePsal
se na tom i fakt, že jsme ho
měti pújčené Přes zimu, kdy
baterie vic trpí a spotřebo-

vává energii," zminil mluvč!
radnice Fitip Zdražil, Ani slť
dobijecích stanic v okolí
nenl Podle něj zatim moc
hustá. ,,Auto j§me nabíjeli
ve dvoŤe radnice, ale nab!
jelo se dlouho, daleko efek_
ti\.nějšl jsou rychtodobíjecí
stani€ě." uvedl Zdražil.

od včerejška pomáhá
el€ktromobil jihomorav-
ským záchranáŤům. BMW
jim zůstane půl Ioku nebo
dokud nenaiezdí devět tislc
kilometnl, Auto ujede až
35o kilometřů. Půjčila ho
bměnská firma. poslouží k
otestováni, 

"Bude iezdit po
celém kraji, neivic po Bmě.
Využije ho zejména do_
pravní inspektor," shinul šéf
záchranářů Milan k]usák


