
Jihlavané mají nový sběrný dvůr
    Od listopadu je v sídle Služeb města
Jihlavy (SMJ) otevřený nový sběrný
dvůr. Jde o moderní systém takzva-
ných kójí, do kterých mohou lidé při-
vážet zdarma odpady a vytřídit je do
jednotlivých boxů.
    První je na separovaný odpad, ve
druhém lze ukládat železný šrot, ne-
chybí v něm kontejner na velkoobje-
mový odpad a zářivky. Třetí box je
vyhrazen pro elektrozařízení, polys-
tyren, papír a pneumatiky. Společnost
SMJ nechala přebudovat také vrátnici.
    "Celkové množství odpadu narůstá
geometrickou řadou a my jsme odpo-
vědni za to, abychom co nejméně
drancovali zdroje. Věřím, že tento
dvůr k tomu svým lepším tříděním a
nakládáním s odpady přispěje," řekl
při slavnostním otevírání dvora pri-
mátor Jaroslav Vymazal.
    Náklady na vybudování sběrného
dvora přesáhly 11 milionů korun.
Úprava vrátnice a okolí vyšla na 4,7
milionu korun, za úpravu sběrného

dvora, zadního traktu a nového oplo-
cení společnost zaplatila 6,7 milionu
korun.
    Sběrný dvůr je veřejnosti k dispo-
zici každý den kromě neděle. "Pokud
někdo nemá možnost odpad do areálu
sám odvézt, SMJ nabízejí přistavení,
resp. pronájem různě velkých kontej-
nerů a jejich odvoz. Odpad vytřídí −
kromě stavební sutě, která zamíří na
henčovskou skládku," připomněl jed-
natel společnosti SMJ Jindřich Klega.
    Kam můžete vozit odpady:
    1. SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY,
Havlíčkova 64
    provozní doba: Pondělí − pátek
    6.00 − 19.00 hod.
    Sobota 7.30 − 12.00 hod.
    (telefon: 567 553 111)
    2. REMAT, U hlavního nádraží 3
    provozní doba: Pondělí až pátek
    9.00 − 18.00 hod.
    Sobota 8.00 − 12.00 hod.
    (telefon: 567 210 983) (lm)

HISTORIK Zdeněk Jaroš při křtu své knihy podepsal několik výtisků a přijal
gratulace vedení města na čele s primátorem a jeho náměstky. Na snímku
Irena Wagnerová. Foto: Jan Černo

Zvon Zuzana u sv. Jakuba Zvonem míru
    Na Den válečných veteránů 11. lis-
topadu se v Jihlavě rozezněl Zvon
míru.
    Vedení města se připojilo k výzvě
Asociace nositelů legionářských tra-
dic k účasti na akci, která byla připo-
mínkou obětí prvního, druhého i tře-
tího odboje. Radnice se na rozeznění
zvonu dohodla s farou kostela sv. Ja-
kuba, Zvonem míru byl zvon Zuzana.
Znovu se Zvon míru rozezní 8. května
ve 12 hodin na oslavu ukončení druhé
světové války.
    Zvon Zuzana byl zavěšen ve druhé,
54 metrů vysoké věži kostela v roce
1563, s váhou 7.086 kg je to druhý
největší zvon na Moravě.
    Z výzvy Asociace nositelů legio-
nářských tradic citujeme:
    

Zvon míru
    Hlas zvonů provází lidstvo po tisíce
let. Zvony zněly jako poslední po-
zdrav vojákům, odcházejícím do vál-
ky, varovaly před nebezpečím a také
jásavým hlaholem vítaly návrat vojá-
ků. K nejsmutnějším chvílím patřilo
rekvírování zvonů k jejich přeměně
na zbraně. V italském Roveretu vznikl
po 1. světové válce zvon zcela uni-
kátní, byl vytvořen ze zbraní.
    

Vznik Zvonu padlých
    Během 1. světové války se v Itálii

českoslovenští příslušníci průzkum-
ných rot (1600−1800 mužů) význam-
ně podíleli na osvobození Trenta, Per-
gine a Rovereta. V rozkazu ze dne 3.
listopadu 1918 je generalisimus Diaz
oceňuje slovy: "Čestné citace zaslu-
huje 1. skupina lehké jízdy Padova
IV. armády, 4. skupina alpinů, 29.
útočný oddíl XXIX. armády, kteří
první vstoupili do Rovereta, a 39. prů-
zkumný pluk československý, který
bojuje po boku našich armád". Proto
si gen. Diaz přál, aby tito Čechoslováci
byli zastoupeni při podepisování ra-
kousko−uherské kapitulace na hradě
v Roveretu.
    Právě tehdy farář Don Antonio Ros-
saro navrhl, aby ze zbraní, které zů-
staly na polích, loukách a v lesích,
byl ulit zvon, který by svým hlasem
připomínal památku obětí boje za svo-
bodu: La Campana dei Cauduti − Zvon
padlých. Na výzvu italské vlády da-
rovaly kov všechny země, které se
zúčastnily první světové války, a to i
ČSR, která z plzeňské zbrojovky da-
rovala část kanónu.
    Před 83 lety, 24. května 1925, byl
zvon umístěn na roveretském hradě,
kde bylo vybudováno i válečné mu-
zeum. Se vzpomínkou na matky, které
v bojích ztratily své syny, byl zvon
pokřtěn Maria dolens (Matka trpící).
Slavnosti se zúčastnil král Viktor Ema-
nuel III., diplomaté ze zemí, které na
nový zvon přispěly. Československá

vláda pověřila zastupováním republi-
ky našeho milánského konzula Jana
Lašku, italského legionáře, který byl
za války v hodnosti poručíka poboč-
níkem slavného velitele gen. Grazia-
niho, velkého přítele našich vojáků.
Původní zvon byl po letech pro po-
škození demontován, roztaven a zno-
vu ulit, do Rovereta byl vrácen 26.
května 1940.
    Po dvaceti letech se ve zvonu obje-
vila trhlina, už neopravitelná. Zvon
byl znovu snesen, roztaven a 1. října
1964 znovu ulit. Před 40 lety se vracel
zpět a v triumfálním průvodu jej po
cestě Itálií všude zdravili. Nevracel
se však na hrad, ale na nové, velmi
citlivě vybrané místo, na pahorek Col-
le di Miravalle, vysoko nad řekou Adi-
cí a nad památníkem Assário Castel
Dante, na místo někdejšího zámku,
kde pobýval Dante a psal zde svou
Božskou komedii.

Parametry zvonu
    Roveretský zvon patří k největším
na světě, jeho výška je 3,36 m, průměr
3,21 m, váha 22,6 tun. Je zavěšen na
mohutné kovové konstrukci, zapuš-
těné do betonového podkladu, ohra-
ničen ozdobným plůtkem a obklopen
stožáry s vlajkami národů, které po
boku Itálie bojovaly za svobodu. Asi
15 m od zvonu je ve stínu okrasného
keře na kamenném podstavci bron-
zová busta Dona Antonia Rossara

(1983 − 1952). Zvon je rozezníván z
města pomocí elektromotoru, každý
večer se ozývá jeho hlas ve 21 hodin
jedním stem úderů.
    Jeho zvuk se odráží ozvěnou od
úbočí Monte Balda a Doss Alta, v mís-
tech těžkých bojů našich dobrovolní-
ků. Zvon je zdoben reliéfy, které před-
stavují válku i mír. Nejznámějším se
stal vyrytý výrok papeže Pia XII: "Mí-
rem není nic ztraceno, válkou může
být ztraceno všechno."

Slavnostní zvonění
    Na počest našich obětí zněl zvon
dvěma sty údery původně 15. června
− se vzpomínkou na hromadné po-
pravy našich legionářů a na těžkou
bitvu na řece Piavě, která nepředsta-
vuje pouze jeden z nejkrvavějších bo-
jů našeho vojska v Itálii, ale také první
krok ke konečné porážce nepřítele.
Později byl termín změněn na 28. ří-
jen. Již mnoho let se u zvonu konají
slavnostní shromáždění za mír ve svě-
tě.
    V roce 1993 vznikla tzv. Říčanská
výzva, ve které starosta města vyzval
všechny starosty v ČR, aby se připojili
na památku všech válečných veterá-
nů, padlých v minulých válkách, k
tomuto zvonění. Jako první ji přijal
starosta MČ Praha−Řepy a postupně
se výzva rozšiřovala a stále rozšiřuje
na další města, farnosti a obce. −lm−

Vysoká škola polytechnická
obdržela cenu Přemysla Pittra

    V listopadu došlo v Gotickém sálu
magistrátu k předání Medaile Pře-
mysla Pittra Vysoké škole polytech-
nické Jihlava a Iglauer Regionalkul-
turverband (Jihlavské regionální kul-
turní sdružení).
    Cena byla udělena vysoké škole za
podporu a rozvoj kulturních a vzdě-
lávacích aktivit v oblasti česko−ně-
mecko−rakouských vztahů za pří-
tomnosti ministra školství Ondřeje
Lišky a 1. místopředsedy Senátu Par-
lamentu ČR Petra Pitharta.
    Nadační fond Přemysla Pittra a Ol-

gy Fierzové uděluje ocenění za vý-
znamné aktivity naplňující myšlen-
kový odkaz Přemysla Pittra a Olgy
Fierzové v kontextu česko−německé-
ho smíření, ochrany lidských práv,
odmítání antisemitismu a xenofobie.
    Po předání ceny následovala veřej-
ná přednáška "Přemysl Pitter − život
a dílo" o životě a díle světově uzná-
vaného humanisty, křes�anského
myslitele, pedagoga, spisovatele a vý-
znamného činitele českého třetího
exilu v aule Vysoké školy polytech-
nické. −lm−
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Vojáci, války a Jihlava knižně

    Historik Zdeněk Jaroš napsal a ji-
hlavský magistrát vydal knihu "Vojá-
ci, války a Jihlava v letech 1741 −
1939".
    Dílo oficiálně uvedl do života křest,
který proběhl v programu oslav 90.
výročí vyhlášení samostatného Čes-
koslovenska a kmotrem se stal pri-
mátor Jaroslav Vymazal.
    Autor v knize sleduje dění od doby,
kdy za vlády Marie Terezie získala
Jihlava stálou vojenskou posádku.
"Armáda ovlivnila město jako takové,
také o tom kniha pojednává. Přítom-
nost vojska měla vliv na budování
komunikací, hradebního systému, ob-
chodů či železnice," řekl Zdeněk Ja-
roš.
    První část knihy popisuje život voj-
ska a města za dob habsburské mo-
narchie, druhá část knihy se věnuje
v období po vzniku republiky. "Pro
mě a věřím, že i pro čtenáře, je nejvíce

zajímavá část knihy mapující dějiny
první světové války v souvislostech k
městu a zdejším vojenským útvarům.
V knize připomínám také legie − ital-
ský 31. pluk, který tady dostal domov
a dvacet let první republiky v Jihlavě
je s ním spjato," uvedl autor nové
knihy Zdeněk Jaroš.
    Kniha o třech stech stranách je do-
plněna o obrazovou přílohou a por-
tréty osob, o nichž se v knize píše.
Kniha mapuje historii vojska ve městě
do 15. března 1939, kdy do Jihlavy
přijely první jednotky nacistických
okupantů.
    "Oceňuji to, že Zdeněk Jaroš doká-
že historická fakta podat populární
formou. Kniha může být nejen zají-
mavým čtením, ale také kvalitním a
dobře přístupným zdrojem informací
pro žáky a studenty. Neměla by chybět
v knihovnách škol," uvedl při křtu
primátor Jaroslav Vymazal. −lm−
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