
 Město nedávno ukázalo, že po-
dá potřebným pomocnou ruku. 
To když v Třebízského ulici hoře-
lo a obyvatelé domu se ocitli bez 
prostředků na ulici. Město rovněž 
pomůže dlužníkům v nouzi při 
splácení nájemného, ale například 
nedokáže přitáhnout víkendové ná-
vštěvníky do města. Potvrdil to ve 
svých odpovědích náměstek primá-
tora Petr Pospíchal.

 V Třebízského ulici hořelo a 
město se i podle vyjádření ná-
jemníků postaralo rychle. Zřejmě 
máte plány, jak postupovat.

 Počátkem června se při  rozsáh-
lém nočním požáru střechy byto-
vého domu  ocitlo 23 nájemníků v 
pyžamu na ulici před domem. V tu 
chvíli opravdu není čas na improvi-
zaci.  

 Město Jihlava má pro tyto případy 
ve své organizační struktuře zřízen 
speciální úsek „Krizového řízení a 
ochrany obyvatelstva“, jehož pra-
covníci jsou vyškoleni pro poskyto-
vání neodkladné pomoci při ochra-
ně zdraví a majetku obyvatel města.          

                       (Pokračování na str. 3)

Město podalo 
pomocnou ruku

Petr
Pospíchal

Promenádní
koncerty 2009

na náměstí 
Zveme vás na Masarykovo náměs-

tí, kde jsou pro zájemce připraveny 
promenádní koncerty. Tyto koncer-
ty se těšily v minulých letech značné 
oblibě a také letos se můžete těšit na 
dva měsíce s dechovkou. 

Koncerty se konají vždy od 16 – 18 
hodin.

6. 8. SKLENAŘINKA 
Dechová hudba z H. Brodu
13. 8. VYSOČANKA 
Dechová hudba z Brtnice
20. 8 . VESELÁ SEDMA
Populární dechová hudba 
z Nového Města na Moravě
27. 8. HAVLÍČKOBRODSKÁ 12
Dechová hudba z H. Brodu

 Masarykovo náměstí se postupně 
stává „přátelštější“ pro osoby tělesně 
hendikepované.

 Od července zde mají začít práce, 
při kterých budou postupně odstra-
něny bariéry komplikující pohyb 
tělesně a zrakově hendikepovaným 
osobám. „Úpravy budou zřetelné ze-
jména na přechodech pro chodce. Na 
osmi místech budou tzv. zvýšené pře-
chody - povrch vozovky bude na úrov-
ni okolních chodníků,“ popsal jednu z 
úprav primátor Jaroslav Vymazal. 

 Tyto „lavice“ vzniknou například 
na ulicích ústících na náměstí - U 
Mincovny, Farní, Brněnská a Kosmá-
kova, dále na přechodu pro chodce u 
pošty a dalších místech. Mimo zjed-
nodušení pohybu osob tak vznikají i 
retardéry zpomalující pohyb moto-
rových vozidel. 

V centru bude méně bariér
KDYŽ o prázdninách do Jihlavy, tak buď do Vodního ráje, nebo do ZOO. Tak zní nejčastější odpověď návštěvníků Jihlavy v 
těchto měsících. Nově vybudovaný medvědinec stále přitahuje pozornost velkých i malých a potvrzuje se tak účelnost vynalo-
žených fi nancí.                                                                                                                                                       Foto: Lubomír Maštera

 V poslední době jsme přímo na rad-
nici nebo po osobní linii dostali několik 
podnětů k tomu, aby město nějakým 
způsobem omezilo víkendové užívání 
travních sekaček, křovinořezů, štěpko-
vačů  či cirkulárek. Jistě zde nemusím 
hodnotit přívětivost zvuku těchto jinak 
velmi užitečných pomocníků na zahra-
dách a dvorech.  

 Jakkoliv souhlasím se stěžovateli, 
že je velmi nepříjemné každou neděli 
poslouchat tyto zvuky, nemyslím si, že 
je nutné veškeré naše konání svazovat 
předpisy a vyhláškami. Je možné, že 
by se dal provoz hlučných strojů nějak 

Nechejme odpočinout sousedy
úředně omezit, máme ale k dispozici 
i jiné možnosti. Mám tím na mysli 
především ohleduplnost. 

 Chtěl bych proto vyzvat uživatele 
zmíněných zařízení, aby alespoň o 
nedělích nechali tyto stroje vypnuté. V 
týdnu máme šest dnů, které můžeme 
naplnit prací, držme si alespoň ten 
sedmý den pro sebe, pro rodinu, pro 
odpočinek. 

Děkuji za Vaši ohleduplnost k 
sousedům a vlastně i k Vám samotným. 

 Slunečné a klidné léto Vám přeje
 Jaroslav Vymazal, primátor  

9. 9 –7. 11. 2009

Picasso v Jihlavě!
Grafi ky, kresby a plakáty 
- inspirace býčí arénou 
  a minotaury

Dům Gustava Mahlera
Znojemská 4, 586 01 Jihlava
tel.: +420 567 167 132
e-mail: mahler@jihlava-city.cz
www.visitjihlava.eu

 © Succesion Picasso 2009

Ve spolupráci s Kunstmuseum Heidenheim. 
Projekt se uskutečňuje za fi nanční podpory Ministerstva kultury.

 U několika přechodů naopak bu-
dou sníženy obrubníky chodníků na 
úroveň vozovky. K dalším úpravám 
patří naváděcí pruhy z barevně odliš-
né dlažby, které pomáhají v orientaci 
zrakově hendikepovaným chodcům. 
Na budově radnice dále bude umís-
těno elektronické zařízení, které vy-
sílá signál pomáhající nevidomým v 
orientaci na náměstí. 

 Cena bezbariérových úprav vzešla 
z výběrového řízení - cca 3 865 000,- 
Kč. Dodavatelem bude fi rma SYN-
ER VHS Vysočina. Termín dokon-
čení je konec října.   

 „Odstraňování překážek v pohybu 
hendikepovaných osob se provádí kon-
cepčně. Na práce na náměstí naváže 
rekonstrukce zastávek MHD, kdy v ce-
lém městě bude 30 zastávek upraveno 
pro bezbariérové nastupování do níz-

kopodlažních vozidel,“ doplnil primá-
tor Vymazal. Dopravní podnik města 
Jihlavy dále připravuje nákup nových 
vozidel, kdy by cca do roku 2012 měl 
být vozový park DPMJ kompletně 
nízkopodlažní. 

V jarních měsících 2009 byla nákla-
dem cca 4,4 milionu korun dokonče-
na bezbariérová trasa (úpravy chod-
níků, přechodů pro chodce) vedoucí 
od psychiatrické léčebny k ZŠ speci-
ální a ZŠ Demlova.                          -lm-


