předplatné: 567 578 027
www.jihlavske-listy.cz

O rozhledně
na Šacberku
se bude jednat

Jihlava se dlouhodobě zabývá možností
rekonstrukce rozhledny na Rudném, u Třebíče a Velkého Meziříčí se
již vyhlídky staví.
Pavel Bajer
Antonín Zvěřina
Jihlava

Výstavba rozhledny na Šacberku severně od Jihlavy je zatím
v nedohlednu, v Kraji Vysočina
se staví nové vyhlídky na Fajtově kopci u Velkého Meziříčí a na
Pekelném kopci u Třebíče.
Na Šacberku mohou návštěvníci spatřit pouze torzo původní rozhledny, která svému účelu
sloužila před desítkami let. Kroky k obnově nastartoval dopis
Klubu přátel rozhleden z konce
července letošního roku adresovaný radnici.
„Prosím, zamyslete se nad
obnovou historické rozhledny na
Rudném (oficiální název lokality
Šacberk - pozn. red). Je to jedno z

Sloupek

Křižovatka
Ve středu policisté řídili křižovatku Fritzova – Jiráskova
přímo před Jihlavskými listy.
To bylo zmatků! Někteří řidiči
netušili, co mají dělat, tak raději i na „volno“ zastavili a čekali,
až budou gesty upozorněni, že
přece mohou jet, další řidička
si to v křižovatce rozmyslela a
příslušníka obkroužila z druhé
strany, až se podivil.
Na internetu se hned objevila reakce, ať se jdou policisté
učit jinam. Anonymovi lze jen
říci, že se to policisté neučili, oni to všichni uměli. To my
motoristé a chodci nevěděli,
jak se zachovat. Mimochodem,
pamatuji si, že kdysi řídili křižovatky policisté mnohem častěji a na některých člověk mohl
oči nechat, jaký to byl koncert.
A dnes, když jsou policistkami i
ženy? Koukat by bylo určitě na
co.
Petr Klukan

posledních neobnovených zchátralých torz rozhleden v Česku,“
uvedli mimo jiné v dopise adresovaném radnici.
„O možnostech rekonstrukce
rozhledny jsme v minulých letech
hovořili mnohokrát, ale byly zde
technické okolnosti, které stavbu
znemožňovaly,“ vysvětlil primátor Jaroslav Vymazal.
Doplnil, že výstavbu znemožňovalo možné rušení televizního signálu. Podle mluvčího
Klubu přátel rozhleden Petra Gejdoše však důvody, které
znemožňovaly výstavbu rozhledny, pominuly. „Před půl
rokem jsme v seznamu televizních vysílačů Rudný nenalezli,“
konstatoval.

České radiotelekomunikace
ovšem primátora Vymazala na
počátku roku informovaly, že
tam provozují vysílač i nadále.
„Magistrát dostal stanovisko,
že důvody znemožňující stavbu rozhledny trvají, rozhledna
by mohla být postavena maximálně zhruba do výše stromů.
Potom by ale její obnova neměla smysl,“ uvedl mluvčí radnice
Radek Tulis.
Na základě dopisu celostátního Klubu přátel rozhleden chce
magistrát stanovisko radiotelekomunikací nyní ověřit. „Pokud
se potvrdí, že by rozhledna přenosu nevadila, bylo by možné zahájit
přípravu výstavby,“ řekl Tulis.
(Pokračování na str. 4)

REGULOVČÍK 2014. Jedna ze dvou žen, které se ve středu v Jihlavě účastnily soutěže dopravních policistů

z celého kraje. Stanislava Bestová z jihlavského dopravního inspektorátu křižovatku doslova opanovala.
Jak poté prohlásila, řízení si užívala. Více na str. 14.
Foto: Petr Klukan

U Bezděčína se rozjede taneční párty

BEZDĚČÍN (kra) - Obyvatelé
Bezděčína na Jihlavsku a sousední Horní Cerekve na Pelhřimovsku se děsí nadcházejícího
víkendu. Čeho? Pořadatelé na
sociální síti oznámili, že od pátku
15. do neděle 17. srpna připravují v areálu na louce pod tamním
vysílačem už pátý ročník největšího festivalu elektronické hudby
na Vysočině, nazvaný Lopsided
2014.
„Letos čekají na návštěvníky čtyři hudební stage. Na své si přijdou
milovníci od house music přes zlomené beaty drumandbass až po
pořádnou nálož techna a hardcore,“ píší organizátoři v pozvánce
uveřejněné na Facebooku.
„Pro nás to bude také hardcore.

Ostatně to je už každoročně. Ten
hluk je nepředstavitelný. Celou
noc jen posloucháte to dunění,“
komentuje své zkušenosti z předchozích ročníků obyvatelka Bezděčína, místní části Batelova, která si nepřála být jmenována.
Starosta Horní Cerekve Jaroslav Andrle se o konání festivalu dozvěděl až od redaktora JL.
„S akcí nemůžeme nic dělat. Je to
na soukromém pozemku. Je to
veselá záležitost, se kterou máme
z minulosti své zkušenosti,“ praví
ironicky.
Podle něj je největším problémem vysoká hlučnost. „Když
večer začne od Bezděčína foukat
vítr…,“ nedokončuje větu s tím, že
během víkendu se v obci začnou

Brněnská ulice se konečně
dočká nové kanalizace

JIHLAVA (pab) – Obyvatelé
Brněnské a Křižíkovy ulice se
konečně dočkají nové kanalizace.
Dříve radnici v její rekonstrukci bránily nevyřešené majetkové a právní vztahy se Svazem
vodovodů a kanalizací (SVAK),
ze kterého město vystoupilo k
31. prosinci 2012. Nyní již opra-

vám nestojí nic v cestě. Jak uvedl provozní ředitel jihlavských
vodovodů a kanalizací (JVAK)
Jiří Benáček, práce byly zahájeny v pondělí 11. srpna.
Jejich realizace podle radnice vyjde bezmála na 60 milionů
korun. Dokončení je plánováno
na červenec 2016. Více v úterním vydání JL.

objevovat zvláštní lidé. „Jsou pod
vlivem všeho možného. Pohybují
se v ulicích, v obchodech. Zkrátka
a dobře, není to nic příjemného,“
podotýká.
„Hlučnost se snažíme co nejvíce eliminovat. Právě proto
máme všechna pódia natočená
směrem k lesu, navíc krytá sta-

ny. Jde už o pátý ročník, v rámci
festivalu jsme nikdy žádný problém ani stížnosti řešit nemuseli,“ reaguje jeho hlavní pořadatel Jan Kameník.
Současně upozorňuje, že se
rozhodně nejedná o technoparty.
„O tom, že se bude taneční festival
konat, jsme informovali jak policii

v Třešti, tak v Počátkách, i hygienu. Vůči obcím nemáme ohlašovací povinnost,“ zmiňuje. „Na festival se chodí bavit i místní lidé, byť
třeba jen tak posedět.“
Brána festivalu se otevře dnes
ve 20 hodin, kdy se současně mají rozeznít i všechny hudební stage.

Rozhovor

Po pěti letech stagnace
jde festival dokumentů dál
O přípravách říjnového festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava
2014 jsme hovořili
s jeho ředitelem Markem Hovorkou.
Jiří Varhaník
Letos čeká Ji.hlavu osmnáctý ročník, a to v našich krajích značí plnoletost…
Osmnáctý ročník, přijde mi to
neuvěřitelné. Festival dospívá
a děláme vše pro to, aby i prospíval…

Marek
Hovorka
Ústředním tématem ročníku je fenomén továrny. Proč
tahle volba?
Program festivalu je vždy
vrstevnatější, ale každý rok se
snažíme najít jednu dvě linie,
které jdou napříč festivalo-

vými sekcemi. Letos jsme se
rozhodli zaměřit na fenomén
továren, což je i ústřední grafický motiv plakátu i dalších tiskovin. Hned několik sekcí tak
bude reflektovat tento archetyp
moderní doby. Napříč stoletím
filmu prozkoumají diváci zobrazování továren v československých dokumentech i světových
experimentálních
snímcích,
nad tím vším bude tematická
sekce mapující nejaktuálnější
dokumenty natočené v továrnách v různých částech světa.
(Pokračování na str. 9)

