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Do konce roku bude v Jihlavě 
30 bezbariérových zastávek

 Jihlava postupně zlepšuje podmín-
ky pro pohyb ve městě osobám s po-
hybovým handicapem. Na pořadu je 
nyní třicet nejfrekventovanějších za-
stávek městské hromadné dopravy. 

 Přebudování zastávek po potřeby 
méně pohyblivých osob či rodičů s 
kočárky začne v dubnu, hotovo bude 
nejpozději do konce listopadu. Radní 
schválili výsledek výběrového řízení 
na dodavatele těchto úprav, z 16 ucha-
zečů podala nejnižší nabídku (15,7 
milionu korun) fi rma Strabag. 

 Akce navazuje na další aktivity 
města - nákup bezbariérových vozi-
del MHD, budování bezbariérových 
přechodů pro chodce (loni na Masa-
rykově náměstí) nebo celých bezbari-
érových tras (od psych. léčebny přes 
část sídliště Březinky).

 „Cílem projektu je usnadnění pohybu 
a rozšíření využívání MHD pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a orien-
tace, seniory, rodiče s dětmi a pro další 
znevýhodněné skupiny,“ uvedl k oče-
kávanému projektu primátor Jaroslav 
Vymazal. S úpravami třiceti zastávek, 
z toho čtyř na Masarykově náměstí, 
se začne v dubnu, termín dodání celé 
zakázky je konec listopadu. 

 V několika případech se zastávky o 
několik metrů přesunou. Například 
na Tolstého ulici (naproti kinu Sokol) 
se zastávka posune cca o 40 metrů 
směrem k DKO. „Zvýší se bezpečnost 
fr ekventovaného přechodu pro chodce. 
Přes vozidla MHD v zastávce není vi-
dět  na chodce, kteří chtějí vstoupit na 
přechod,“ vysvětlil přesun primátor 
Jaroslav Vymazal s tím, že na něko-

lika místech se přemístí i přístřešky 
zastávek, případně doplní mobiliář, 
zejména lavičky. Během úprav budou 
jednotlivé zastávky dočasně přesuno-
vány, jízdní řády to ale nenaruší.

 Na akci „Bezbariérové úpravy zastá-
vek MHD a dopravní telematika pro 
preferenci MHD v Jihlavě - I. etapa“ 
získalo město Jihlavy dotaci EU ve 
výši 92,5 procenta uznatelných nákla-
dů. Odstraňování bariér navazuje na 
projekt Dopravního podniku města 
Jihlavy „Žijeme společně - bezbari-
érová městská hromadná doprava v 
krajském městě Jihlava“. Projekt má 
již dříve schválenou více než dvouset-
milionovou dotaci z prostředků ROP 
Jihovýchod na nákup 23 bezbariéro-
vých trolejbusů.                                                    
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Někteří se to zřejmě opravdu nenaučí, dokud nebudou 
chyceni za ruku a nebudou muset platit pokuty. Co by 
se majitel ledničky namáhal, když ji může vyšoupnout k 
popelnicím, že?

Zákon ukládá výrobcům povinnost zajistit ekologickou 
likvidaci těchto vysloužilých spotřebičů. K jejímu fi nan-
cování slouží takzvané recyklační příspěvky, které jsou 
součástí ceny nových výrobků. 

Majitel této lednice nevyužil možnosti odevzdat ji zdar-
ma ve sběrném dvoře a  tuto lednici dne 17. února odložil 
do kontejnerového stání na ulici Fügnerova 2b. Tím, 
že odložil elektrozařízení mimo místa jejich zpětného 
odběru, se dopustil přestupku, za který mu může být 
vyměřena sankce až do výše 20 000 Kč. Možná, že by mu 
to patřilo.                                                                                   -lm-

Lednice do směsného odpadu ne!

BEZOHLEDNOST, vlastní pohodlí, jen těžko neznalost. 
Majitel této ledničky by zasloužil „fl astr“, až by zčernal.

Foto: archiv NJR

(Dokončení ze str. 1)
T. G. Masaryk zemřel 14. září 1937 

na zámku v Lánech. Jeho pohřeb dne 
21. září 1937 se stal velkou manifesta-
cí zármutku.

 Umění šlo u TGM hned za fi lozofi í 
a náboženstvím, dokladem toho je i 
Masarykova idea „Pražský hrad mo-
narchistický přeměnit na hrad demo-
kratický“. O pomoc požádal prezident 
Masaryk geniálního Slovince Josipa 
Plečnika, kterého jmenoval hlavním 
architektem Pražského hradu. 

 Plečnik zde provedl spolu se svým 
žákem Ott o Rothmayerem řadu re-
konstrukcí a adaptací, jimiž významně 
změnil charakter hradních interiérů, 
nádvoří i zahrad, velkoryse propojil 
staré stavby s novými úpravami a sta-
vebními prvky inspirovanými historic-
kou architekturou. 

 Pracoval se stylizovanými stavební-
mi archetypy a detailními novodobými 
prvky, kombinoval materiály i artefak-
ty různých historických období a stylů. 
Plečnik si s Masarykem velmi dobře ro-
zuměl, prezident v něj měl plnou důvě-
ru a svěřil mu tak nejen úpravy Praž-
ského hradu, ale i rezidence v Lánech. 

 Masaryk se nemýlil, když práci svěřil 
Plečnikovi, protože Plečnik prokázal 
mimořádný talent pro spojení starého 
a nového v dokonale harmonický ar-
chitektonický a krajinářský celek. 

 Ačkoli je Josip Plečnik tvůrcem sou-
časné podoby jednoho ze symbolů čes-
ké státnosti - Pražského hradu, ještě 
donedávna jej v Česku znala pouze 
hrstka odborníků. Jeho jméno, spjaté s 
osobou prvního prezidenta T. G. Ma-
saryka, bylo za komunistického režimu 
tabu. Pro Čechy byl pak znovuobjeven 
v 90. letech díky rekonstrukci Pražské-
ho hradu, kterou inicioval prezident 
Václav Havel. 11. května 2006 byla v 
zahradě Na Valech odhalena busta to-
hoto architekta, kterou darovalo Muze-
um architektury v Lublani. 

 Pro mne osobně odkaz a velikost 
TGM tkví v oné nebojácnosti, s kterou 
vstupoval do veřejného života. Vědom 
si svých znalostí a vědomostí, ctil pře-
sto všechny profese, ve kterých si nebyl 
jistý. Odvaha, díky níž svěřil Pražský 
hrad do rukou avantgardního umělce, 
je pro mne zářným příkladem pokory, 
která je zřejmě dána jen těm největším.   
 Karel Čapek se s prezidentem Masary-
kem osobně seznámil už začátkem 20. 
let a později se prezident stal návštěv-
níkem Čapkových pátečníků, klubu in-
telektuálů, kteří se setkávali k nezávaz-
ným debatám ve vile bratří Čapků. 

 Když se Masaryk dověděl o pravidel-
ných Čapkových pátcích, kam dochá-
zela generace třicátníků a čtyřicátníků 
- „žurnalisté, malíři, univerzitní kan-
toři, doktoři, pestrá společnost, která 
měla společného jen to, že nenáležela 
žádné literární koketérii nebo politické 
fr akci a že si potrpěla na otevřenou, ně-
kdy i dost polemickou výměnu názorů,“ 
projevil zájem o tato setkávání. Karla 
Čapka, jehož výrazně zajímal soudobý 
vývoj fi lozofi e, oslovily politické a fi lo-
zofi cké názory prvního prezidenta. 

 Ještě více ho ale zajímal TGM jako 
lidská osobnost, kterou chtěl v přija-
telné a čtivé formě přiblížit čtenářům. 
Mezi Čapkem a prezidentem se po-
stupně rozvinulo osobní přátelství: 
Čapek přistupoval k prezidentovi s po-
korou a obdivem jako k člověku hlubo-
kému a jednolitému, k člověku přísné 
etiky a každodenní společenské praxe. 
Masaryk se zase nezřídka obracel na 
Čapka v otázkách věcí kulturních. 

 -lm-

Jihlava připravuje...


