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Orkán Sabine se Jihlavě nevyhnul

DVA DNY ŘÁDILY PORYVY VĚTRU. V polovině února poryvy větru po městě pohazovaly popelnicemi, padaly automobilní 
značky, stromy. Kvůli nebezpečí pádu stromů byl dva dny uzavřen jihlavský ústřední hřbitov. Foto: archiv MMJ

O tom, co je nejvhodnější materi-
ál pro údržbu chodníků se ve městě 
diskutuje každou zimu. Vždy se na-
jde spousta pro i proti. Z písku se 
práší, sůl je agresivní k obuvi i rost-
linám.

Na sídlišti Březinova se v minu-
lém roce zrekonstruovaly některé 
chodníky, které se osadily betono-
vou dlažbou. Letos začalo mrznout 
a padat sníh a Služby města Jihlavy 
(SMJ) použily k posypu drť.

Když pak k úklidu sněhu použily 
radlice, na některých místech vznik-
ly škrábance.

„Škrábance jsou způsobeny ostrou 
drtí. Ta se nesmývá z chodníků i po 
několika deštích jako dříve písek. Ta 
vydrží prakticky všechno. V praxi to 
znamená provést zametení všech takto 
ošetřených chodníků,“ řekl nám občan 
M. B., který si nepřál být jmenován 
(redakce zná jeho totožnost) a po-
slal nám jako důkaz několik snímků. 

Podle jeho slov by pomohlo ruční 
zametení, ale SMJ již zametací če-
ty nemají a při použití techniky se 
obává o stav přilehlých travnatých 
ploch. „O nepříjemné drti by mohli 
vykládat i psí mazlíčci. Ať si zkusí ně-
kdo chodit bosou nohou po takovém 
povrchu,“ doplnil M. B.

„Posypový materiál se používá na 
základě schváleného městského ope-
račního plánu zimní údržby místních 
komunikací. Jinými slovy, celorepubli-
kově je schváleno, pokud si daná obec 
neurčí jinak, že v obytných zónách se 
může používat drť o velikosti 2 - 4 mm 
a přesně tak to  v Jihlavě děláme,“ ře-
kl vedoucí oddělení vnějších vztahů 
magistrátu Radovan Daněk. 

Podle jeho slov například město 
Třebíč schválilo, že používá drť o 
velikosti 4 – 8 mm.  „Radlice u aut, 

která ošetřují chodníky by neměla nic 
poškrabat, protože je na konci jednak 
gumová hrana a navíc je radlice nasta-
vena vždy několik cm nad povrchem 
udržované komunikace,“ doplnil Da-
něk. Zároveň připustil možnost, že 
použitá drť vadí psům: “Drť může 
vadit psům, chodníky ale ošetřujeme 
prioritně pro lidi.“ 

Uklízet komunikace ve městě se 
budou podle jeho slov dle plánu jar-
ní údržby a to jak ručně, tak i pomo-
cí různé zametací techniky, kterou 
provozují SMJ. -lm-

Údržba nových chodníků 
vyvolává rozpaky

STAV ošetřování nových chodníků na 
sídlišti Březinova vyvolává obavy obča-
nů.  Foto: archiv JN

PLES SENIORŮ. Únor je měsíc masopustů a plesů. V restauraci Zezulkárna po-
řádali v půlce měsíce svůj ples jihlavští senioři, součástí plesu bylo vystoupení viet-
namské taneční skupiny. Foto: Lubomír Maštera

Na Zezulkárně tančili senioři

Přehled kultury města
Muzeum Vysočiny

Masarykovo nám. 57/58, 
tel. 567 573 880, 

e-mail: muzeum@muzeum.ji.cz,
http://muzeum.ji.cz/.

do 15. 3. 
PO STOPÁCH BROUKA PYTLÍKA

Populárně naučné zamyšlení nad 
identitou hlavních hmyzích postavi-
ček z knížek Ondřeje Sekory.

do 29. 3. 
FRANTIŠEK HOFFMANN: 1920 
– 2015

Výstava věnovaná 100. výročí na-
rození významného českého histori-
ka a archiváře PhDr. Františka Hoff-
manna, CSc.

do 29. 3. 
VOYAGE, VOYAGE

Výstava kreseb originálního ženev-
ského umělce českého původu Vin-
centa Dugogh.

do 25. 10. 
ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY, 
objevy a nálezy na Jihlavsku aneb 
využití dendrochronologie v ar-
cheologii

Výstava představuje výsledky ar-
cheologických výzkumů na Jihlavsku 
v uplynulých třiceti letech.

20. 3. – 14. 6.
VOLÁNÍ DÁLEK

Výstava mapuje činnost spolku 
Zoogeos za 25 let jeho existence, ze-
jména výpravy jeho členů – českých 
přírodovědců – do 14 zemí světa, 
vernisáž 19. 3. v 17:00

3. 3. – 13. 4. 
STROMY A RÁZ KRAJINY

Autorské fotografie Pavla Koumara.
Kavárna Muzeum

DKO
DKO s.r.o., Tolstého 2, www.dko.cz

Předprodej vstupenek, tel. +420 604 293 037

1. 3. v 15.00
LOUPEŽNÍK RUMCAJS 

Docela velké divadlo Litvínov
Představení je vhodné pro děti od 3 

let
Pohádka na motivy slavných kní-

žek Václava ČTVRTKA. 
Hrají, zpívají a tančí: Petr Erlitz, 

Markéta Velánová / Tereza Haasová, 
Lenka Lavičková, Petr Kozák, Lu-
káš Masár, Lucie Randáková, Michal 
Žižka. Režie Jurij GALIN.

Vstupné: 150 Kč

4. 3. v 19.00
ČTYŘI DOHODY

Jaroslav Dušek – Čtyři dohody ve 
spolupráci s Klubem Lávka 

Účinkují: Jaroslav Dušek, Pjér La 
Š´éz a Zdeněk Konopásek

Režie: Jaroslav Dušek
Představení podle knihy Dona M. 

Ruize, založené na staré moudrosti 
Toltéků. Jaroslav Dušek vede mono-
log a vysvětluje nám tak postupně 
všechny čtyři dohody z této knihy, 
mezi kterými vystupují dva hudeb-
níci se svými písněmi. Promlouvá 
na téma vzdělávací systém, vycho-
va dětí, partnerské vztahy a vnímá-
ní vlastního ega a ukazuje nám tak 
prostřednictvím toltéků, že celý náš 
systém je založený na nesmyslném 
a nerovném soutěžení a honbou za 
ilozurním světem...

Vstupné: VYPRODÁNO
 (Pokračování na str. 22)


