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Jihlavská radnice nechala zrenovo-
vat křížek nedaleko Heroltic. 

„Z původního kříže mnoho nezby-
lo, nicméně podle ozdobných prv-
ků na soklu se podařilo určit, že šlo 
s největší pravděpodobností o dílo 
z druhé poloviny 19. století s prvky 
charakteristickými pro novogotiku. 
Motivy jsme pak použili při mode-
lování nového kříže,“ uvedl sochař 
Otakar Marcin ml., který s kolegou 
Janem Miklicou na obnově křížku 
pracoval. 

Kříž dnes stojí daleko uprostřed 
pole skrytý pod větvemi mohutného 
osamělého dubu, původně ale stál na 
křižovatce bývalých cest do Jihlavy, 
Polné a Havlíčkova Brodu. „Skuteč-
ně zde cesty vedly, s rozvojem silniční 
sítě a také následkem kolektivizace ale 
staré cesty zanikly a je zde pole,“ uve-
dl historik a jihlavský radní Zdeněk 
Jaroš. 

„První práce na obnově křížku za-
čaly v červenci, definitivně hotovo má 
být v říjnu, ale s největší pravděpo-
dobností bude dílo dokončeno před 
termínem,“ uvedl Ondřej Stránský 
z odboru správy realit. Celkové ná-
klady na navrácení křížku do pů-
vodního stavu včetně modelování, 
povrchových úprav, ošetření proti 
vlhkosti, výroby korpusu Krista z 
armovaného sklolaminátu, dopra-
vy, osazení, ad. jsou asi 180 tisíc 
korun. 

Jihlavská radnice v posledních 
letech nechala zrenovovat více po-
dobných míst, například křížek na 
vrchu Větrník, studánku a sochu 
na Skalce, Boží muka a kříž v Ko-
sově, sochu Madony s dítětem ve 
Strojírenské ulici nebo kapličku 
v Kosově.  -rt-

Obnovený kříž připomene 
křižovatku bývalých cest

SOCHAŘ Otakar Marcin ml. pracoval s kolegou Janem Miklicou na obnově křížku 
nedaleko Heroltic.  Foto: archiv MMJ

ČEŠTINA PRO UKRA JINU. Jihlava poslala do užhorodské základní školy 
T. G. Masaryka několik desítek učebnic českého jazyka. Čeština se tam od září 
začne vyučovat v jedné z nově opravených tříd. Jihlava se tím připojila k projektu 
Kraje Vysočina, Zakarpatské oblasti a partnerského města Užhorodu, kdy byla s 
celkovým nákladem asi 500 tisíc korun ve škole opravena třída, dodán nový ná-
bytek, interaktivní tabule a dalšími pomůcky pro výuku. Nové učebnice pro už-
horodské žáky si před odvozem prohlédl primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal a ve-
doucí oddělení vnějších vztahů Jana Petrůjová. Foto: archiv MMJ

České knížky pro Užhorod

Kino Dukla v Jihlavě připravuje od září program pro rodiče s malými dětmi. 
Jednou do měsíce se kino otevře právě těmto rodičům. 

S kočárkem můžete přijet a zaparkovat až ve foyer kina, kde si vezmete 
do sálu vše, co bude váš nejmenší potřebovat, a vyrazíte na fi lm. Pracov-
níci kina kočárky pohlídají a pro děti bude v sále připraven dětský kobe-
rec s hračkami dole pod plátnem. Rodiče se tak mohou dívat na fi lm, který 
poběží se sníženou hlasitostí, a přitom mohou po očku sledovat, jak se ba-
tolí jejich dítko – v sále bude přítmí. Ve foyer také funguje bar a vy se tak 
můžete věnovat koukání na fi lm anebo třeba tichému rozhovoru s přáteli. 
První projekce nového projektu BABY BIO proběhne 10. září odpoledne. 
Bližší informace naleznete na tištěných programech a na webových strán-
kách kina www.kinodukla.cz. -lm-

Projekce pro rodiče s batolaty

Jihlava chce svým obyvatelům zpro-
středkovat levnější energie. 

Občané se budou moci zapojit do 
tzv. elektronické aukce, která jim 
může přinést úspory na účtech za 
elektřinu a zemní plyn. 

„Samo město tohoto nástroje využívá. 
Ukázalo se, že zájem o e-aukci mají ta-
ké občané, jejichž žádostem jsme vyho-
věli. Jsme zvědavi, jakou bude mít akce 
nakonec odezvu,“ řekl k novince pri-
mátor Jaroslav Vymazal.

Každé pondělí a středu od 16. zá-
ří do 14. října v době od 14.00 do 

17.00 hodiny budou připraveni pra-
covníci společnosti eCENTRE in-
formovat a zapojit občany do aukce. 
Jejich zázemí bude v historické rad-
nici v přízemí, ve stejném vchodu ja-
ko prodej jízdného MHD. 

Během září se na webu města obje-
ví veškeré potřebné dokumenty, kte-
ré si můžou zájemci o levnější ener-
gii předem v klidu nastudovat.

 -rt-

Na radnici pro levnější proud

pondělí, středa od 16. září 
do 14. října – od 14.00 do 17.00

Chodníky a přechody
(Dokončení ze str. 1)
Kde ještě vzniknou podobné 

bezpečné přechody pro chodce?
Máme naplánováno dalších osm  

přechodů, které budou nově nasvět-
leny.

Další opravy můžeme vidět v Ji-
hlavě na chodnících…

Letos opravujeme poměrně hodně 
chodníků a s nimi souvisejících vo-
zovek. Mohu namátkově připome-
nout chodníky u hřbitova, na ulici 
Mahenova, na Telečské, u městské-
ho nádraží, u vysoké školy, na uli-
ci Kainarova, Vrchlického a dalších 
místech ve městě. Máme také uvol-
něný necelý milion z rozpočtu města 
na opravu schodů ve městě.

Kde například?
Je to ulice Erbenova, Hamerníko-

va, Riegrova a další. Využíváme po-
znatků občanů i našich průzkumů a 
budeme postupně tato polorozpadlá 
schodiště opravovat.

Dlouhá zima se podepsala také 
hodně na stavu městských komu-
nikací. Jak jste na tom s opravami?

Bohužel některé opravy musíme 
dělat jenom částečně. Je to proto, že 
kompletní opravě brání stav měst-
ské kanalizace, která je v havarijním 
stavu. Příkladem je ulice Mahenova, 
kde nemůžeme na opravu vozovky 
pustit těžká vozidla, protože hrozí 
propadnutí kanalizace.

Jinde jsme naopak postupova-
li komplexně. Například Pávov-
ský most je po opravě opatřen no-
vým asfaltovým najížděcím pásem 
z obou stran. 

Je totiž prokázáno, že pokud ná-
kladní automobil vjíždí na oprave-
ný most a nejsou jeho nápravy ještě 
zklidněny najížděcím pásem, vibrace 
se přenášejí ještě nějakou dobu na 
vozovku a ta se nadměrně poškozuje. 
A opravy mostů jsou velmi drahé. 

 -lm-


