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Podívejte se pod 
povrch Jihlavy

Nové propagační video dokumen-
tuje jihlavské podzemí. Video na-
hlíží pod povrch Jihlavy a popisuje 
podzemní chodby, kolektory i no-
vou expozici krytu civilní obrany. 

Kameramanem a producentem 
krátkého nízkorozpočtového filmu 
je filmař Zdeněk Obůrka z Dlouhé 
Brtnice.

„Natáčeli jsme asi dva měsíce na za-
čátku léta. Nabízí se pohled i nad věže 
města, ale především do podzemí, kte-
ré je hlavním předmětem snímku,“ 
přiblížil Zdeněk Obůrka. 

Film vznikl za odborného dohle-
du Jana Šustra, vedoucího oddělení 
správy podzemí.

Komentář ke krátkému nízkoroz-
počtovému filmu namluvil herec a 
člen Národního divadla Rostislav 
Trtík. 

Filmař Zdeněk Obůrka již v minu-
losti na tvorbě propagačních filmů s 
městem spolupracoval. 

Například natočil film Jihlava 
– stříbrné město, který se zabý-
vá historií těžby stříbra v bývalém 
královském městě. -tz-

Za bývalou Snahou bylo před ně-
kolika lety vybudováno podzemní 
kontejnerové stání na separova-
ný odpad, které nahradilo méně 
vzhledné 1100 l kontejnery. 

Snaha o vytvoření pohlednějšího 
prostředí v centru města se ovšem 
minula účinkem. Nezodpovědní ob-
čané pravidelně kolem tohoto stání 
zakládají černé skládky. 

Nejedná se o nějaký ten pytlí-
ček s odpadem u kontejneru, černé 
skládky nabývají velkých rozměrů. 
Často dochází k ucpání vhozových 
otvorů nerozloženými nebo neroz-
řezanými kartony nebo třeba většími 
pytli s plasty. Další „třídiči“ pak bez 
pozastavení odkládají odpad vedle 
kontejnerů. 

Je třeba si uvědomit, že tímto jed-
náním je znehodnocován vytřídě-
ný odpad (např. v případě papíro-
vých kartonů), je narušován vzhled 
centra města, a v neposlední řadě 
si tak někdo zakládá na možnost 
udělení pokuty, neboť jakékoli od-
ložení odpadu mimo místa k tomu 
určená je považováno za zakládání 

„NEsnaha za Snahou“

ČERNÉ skládky vznikají v centru města, hrozí pokuty. Foto: archiv MMJ
černé skládky. 

Místem k odkládání odpadu jsou 
myšleny např. kontejnery, nikoli je-
jich stání. Vytříděné odpady vkládej-
te do kontejnerů jednotlivě, snažte 
se o snižování objemu (sešlapávání 
PET lahví, rozřezání kartonů apod.) 

a umožněte tak pohodlně třídit i 
svým spoluobčanům. 

Všechny kontejnery rozmístěné 
po Jihlavě slouží pouze jihlavským 
občanům. Právnické osoby a osoby 
oprávněné k podnikání tyto občan-
ské nádoby nemohou využívat! -tz-

Tři pamětní kameny v Jihlavě, 
které jsou zapsány v ústředním 
seznamu nemovitých kulturních 
památek, prochází kvůli jejich 
špatnému stavu opravou. 

O kameny v ulicích Znojemská, 
Kosovská a Smrčenská se postará re-
staurátor Petr Poltavec.

„Práce mají probíhat od června do 
října, je ale reálné, že budou fyzicky 

dokončeny dříve. Cena za restaurová-
ní je více než 81 tisíc korun,“ přiblížil 
Ondřej Stránský z městského odbo-
ru správy realit.

Povrch kamenů je narušen hlavně 
působením srážkových vod. To způ-
sobilo znejasnění modelace povrchu 
díla, čitelnosti mělkých reliéfů a ko-
rozi kamene. Na některých místech 
se objevují hloubkové trhliny a ká-

men se odlamuje, povrch kamene je 
zanesený sedimenty a porostlý mik-
rovegetací.

„Rozsah restaurátorských prací bude 
obsahovat například čištění kamene, 
odstranění druhotných nevhodných do-
plňků, injektaci mikroprasklin, obnovu 
spárořezu, nebo modelační doplnění 
destrukcí a chybějících částí,“ doplnil 
Ondřej Stránský. -tz-

Město opraví tři pamětní kameny

O KAMENY v ulicích Znojemská, Kosovská a Smrčenská se postará restaurátor Petr Poltavec. Foto: archiv MMJ

Silnice do Pístova 
bude až do konce 

října zavřená
 
V polovině srpna skončila první 

etapa, v rámci které z Telečské uli-
ce v Jihlavě zmizel desítky let starý 
povrch z kamenné dlažby, kterou 
kompletně nahradily tři vrstvy no-
vého asfaltového pláště. 

Nyní se opravuje zhruba stome-
trový úsek u garáží a městského 
útulku, a také silnice na Pístov, kte-
rá bude uzavřena až do 30. října.

„Přes jednu polovinu opravované 
silnice je umožněn provoz pouze pro 
obsluhu obyvatel Pístova, a to až od 
městského útulku. 

Stejně tak jsou majitelé pouštěni 
po provizorním mostu do přilehlých 
hromadných garáží, ale pouze do 
prvního garážového vjezdu. Ostatní 
vjezdy do garáží ze silnice třetí třídy 
jsou bohužel uzavřené a neprůjezd-
né,“ uvedl Hynek Schimmer z od-
boru dopravy jihlavského magis-
trátu.

Uzavírkou je dotčena trasa linky 
autobusu číslo 7 městské hromadné 
dopravy, který jezdí z Masarykova 
náměstí do Popic. 

Autobus jezdí do konce října přes 
Hradební ulici, odkud se dá jet na 
Znojemskou, poté na silnici I/38, ze 
které se sjede na bývalou tankovou 
cestu a dojede zpět na silnici třetí tří-
dy, která vede do Pístova a dál.

Obousměrná objížďková trasa pro 
veškerý provoz bude vedena po stá-
vající, již vyznačené objízdné trase, 
takže mohou řidiči sjet z ulice Ke 
Skalce vlevo na silnici II/602, a pak 
se vydat směrem na Pelhřimov, na 
okružní křižovatku, a pak dále po 
silnici II/406 přes Kostelec do Sala-
vic, kde se dá odbočit vlevo na silni-
ci třetí třídy, která vede do Pístova, 
Vysoké a Popic. Objízdná trasa je 
dlouhá 12,5 km. -tz-

PŘIPOMÍNKA OKUPACE. V pří-
zemí jihlavské radnice proběhla připo-
mínka srpna roku 1968, tedy čas oku-
pace Československa vojsky Varšavské 
smlouvy. Výstava vznikla u příležitosti 
50. výročí události a proběhla ve více 
městech současně. 

Zahájení výstavy se konalo za účasti 
primátora města Rudolfa Chloupka, 
hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Bě-
hounka a senátora Miloše Vystrčila. 
Českou hymnu zazpíval pěvecký sbor 
Foerster.  Foto: archiv MMJ

Výstava na radnici srpen 1968


