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Pro delší letošní zimu bylo  zaháje-
no blokové čištění místních komu-
nikací až 13. dubna. Území města s 
příměstskými obcemi bylo letos roz-
děleno do 16 úseků. Pracovníci Slu-
žeb města Jihlavy (SMJ) v počtu 20 
kmenových zaměstnanců pracovali 
na jednotlivých úsecích na základě 
schváleného plánu blokového čištění 
místních komunikací.

„Na ruční čištění jsme přibrali 30 
brigádníků, kteří zajišťovali škrábá-
ní a dočišťování chodníků i parkovišť. 
Splachování chodníků bylo provádě-
no individuálně. Zároveň se při úklidu 
chodníků a vozovek provedlo čištění 
3,5 tisíce kanalizačních vpustí,“ řekl 
mluvčí SMJ Martin Málek.

Při letošním úklidu bylo odtaženo 
232 vozidel, jejichž majitelé nere-
spektovali dopravní značení. Jedno-
směrné odtažení vozidla majitele vy-
šlo zhruba na 2.000,- Kč.

Jarní úklid byl ofi ciálně ukončen v 

Vyhodnocení blokového 
čištění místních komunikací

 2012 – úklid komunikací: 
 5.700.332,- Kč 

a odtaženo vozidel 262
 2011 – úklid komunikací: 

 5.939.381,- Kč 
a odtaženo vozidel 216
 2010 – úklid komunikací: 

 6.620.290,- Kč 
a odtaženo vozidel 221
 2009 – úklid komunikací: 

 6.261.397,- Kč 
a odtaženo vozidel 227
 2008 – úklid komunikací: 

 6.017.746,- Kč 
a odtaženo vozidel 211
 2007 – úklid komunikací: 

 3.540.859,- Kč 
a odtaženo vozidel 204

pátek 31. května 2013. Jarní bloko-
vé čištění místních komunikací stálo 
7.547.294,-Kč bez DPH.  -lm-

V ateliéru jihlavské grafi čky Evy 
Bystrianské vznikal nový animovaný 
fi lm O Jihlavě. Ve vtipné zkratce, fi lm 
trvá pouze čtyři minuty, si divák pro-
jde nejdůležitější okamžiky města. 
Průvodci historií jsou dva ježci, tedy 
zvířata z erbu města, hlas propůjčil 
jihlavský rodák herec Ondřej Vetchý, 
také hudba a ruchy jsou domácí, pro 
fi lm je natočil jihlavský hudebník a 
performer Matěj Kolář. Snímek na-
točil fi lmař Hynek Bernard.

Film už je k vidění na Youtube, kde 
jej za první dva dny od premiéry vi-
děly tři tisíce lidí. Film je k mání také 
v Turistickém informačním centru 
na DVD, radnice fi lm využije na ve-
letrzích cestovního ruchu.

Zkrátit dějiny města do čtyř minut 
bylo bolestné. „Nejdřív jsme leželi v 
knihách, konzultovali scénář s histo-
riky, v konečné podobě by měl fi lm 12 
minut. To by bylo pro potřeby veletrhů 
neúnosné, zkracovali jsme tedy na třeti-
nu,“ uvedla Eva Bystrianská. 

„Mohli jsme nechat natočit fi lm s pro-
sluněným náměstím, zurčícími kašna-
mi a pohodou v ulicích. Ale takových 
fi lmů jsou tisíce. Myšlenka originálního 
zpracování mě velmi zaujala, výsledek 
je vynikající,“ pochválil po promítání 
v předpremiéře primátor Jihlavy Ja-
roslav Vymazal, který osobně přispěl 
zajištěním Ondřeje Vetchého, jihlav-

Filmem o historii Jihlavy provází hlas 
rodáka Ondřeje Vetchého

UKÁZKA  z fi lmu, které nevyužívá digitálních triků, ale je plný klasických anima-
cí a nápadů. Foto: archiv MMJ a Lubomír Maštera

GRA FIČKA  Eva Bystrianská stála u zrodu animovaného fi lmu O Jihlavě. V pozadí papírové kulisy k fi lmu.

Show plná legendárních hitů brit-
ské kapely Queen v symfonickém 
hávu uzavřela v pátek 21. června le-
tošní ročník hudebního festivalu 
Mahler Jihlava - Hudba tisíců. 

S nevšedním projektem ,,Th e Sym-
phonic Queen“ vystoupila na zapl-
něném Masarykově náměstí Filhar-
monie Hradec Králové s dirigentem 
a moderátorem Milošem Machkem. 
Do vokální sekce přijalo pozvání 
mužské pěvecké kvarteto Q VOX, 
sopranistka Hana Škarková a teno-
rista Marek Olbrzymek. 

Školení fi lharmonici i zpěváci si 
,,únik“ do populárních vod naplno 
užívali a v symfonických aranžích 

předvedli playlist hitů jako We Are 
Th e Champions, We Will Rock You, 
Hammer To Fall, Who Wants To 
Live Forever či Th e Show Must Go 
On. Dech tající atmosféru vykouzlila 
rodilá Jihlavačka Hana Škarková ala 
Montserrat Caballé v duetu s ,,Fred-
diem“ Markem Olbrzymkem během 
písně Barcelona. 

Glosou letošního festivalu bude 
v neděli 7. 7.  2013 od 15.00 v Ka-
lištích u Humpolce výstava dosud 
nezveřejněných mahlerovských do-
kumentů za účasti významného švý-
carského badatele Waltera Labharta. 
Pro zájemce odjíždí ve 14.00 od ho-
telu Gustav Mahler autobus.   -js-

Velkolepé završení 
Hudby tisíců v Jihlavě

,,THE SYMPHONIC QUEEN“ vystoupila na zaplněném Masarykově náměstí 
Filharmonie Hradec Králové s dirigentem a moderátorem Milošem Machkem.
 Foto: archiv MMJ

ského rodáka, pro načtení komentá-
ře k fi lmu. 

Animovalo se klasicky, nikoli počí-
tačově. Příběh města se odehrává v 
krabici, v níž ježci Kamil a Marie při-
letěli z vesmíru. -lm,rt-


