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AŽ ČTYŘICET tisíc návštěvníků přilákal do Jihlavy hudební festival VysočinaFest. Zájem byl takový, že nebyla šance koupit lístky legálně na místě, a jednotlivé stage 
se plnily v průběhu koncertů do posledního místečka. Čtyři festivalové dny se obešly bez mimořádných excesů návštěvníků a zásahů policie. Foto: Lubomír Maštera

VZPOMÍNKA  NA OBĚTI JUSTIČNÍCH VRA ŽD
v neděli 6. srpna od 8.30 v kostele sv. Ignáce 

a od 10. hodin u památníku 
pro popravené v Tyršově ulici

FARMÁŘSKO-ŘEMESLNÝ JARMARK
v pátek 25. srpna od 9 do 16 hodin

Masarykovo náměstí

PROMENÁDNÍ KONCERTY DECHOVÝCH HUDEB
Masarykovo náměstí od 16 hodin

čtvrtek 3. 8. MUZIKA NTI LADISLAVA PRUDÍKA 
čtvrtek 10. 8. VYSOČANKA 

čtvrtek 17. 8. HAVLÍČKOBRODSKÁ 12
čtvrtek 24. 8. MALÁ MUZIKA  NAUŠE PEPÍKA 

čtvrtek 31. 8. VESELÁ SEDMA

JEŽKOVY POHÁDKOVÉ NEDĚLE
Parkán u Brány Matky Boží od 18 hodin

6. 8. POHÁDKY OD POHÁDKY (Divadlo Pohádka - Praha) 
13. 8. HONZA NEBOJSA (Divadýlko KUBA - Plzeň)

20. 8. POHÁDKA  Z PAŘEZOVÉ CHALOUPKY 
KŘEMÍLKA  A VOCHOMŮRKY (Divadlo Scéna - Kuřim)

27. 8. ABRA KA DABRA  (Divadlo Facka - Brno )

Letní měsíce již tradičně patří uza-
vírkám a opravám vozovek v kraj-
ském městě. To nejhorší však ma-
jí Jihlaváci již za sebou, v podobě 
dvou minulých let.

Srpnové opravy se mnohem více 
dotknou těch, kteří do města přijíždě-
jí než místních. Takovou nepříjemnos-
tí je rekonstrukce mostu na Pančavě. 
Zatímco řidiči přijíždějící od Třebíče 
budou muset používat objízdnou trasu, 
místních ani městské hromadné auto-
busové dopravy se uzavření vozovky 
v obou směrech nedotkne. Uzavírka je 
v platnosti od začátku července, a před-
poklad ukončení je konec října. 

Problémem je ovšem objízdná tra-
sa, která je vedena ulicí Znojemskou 
na Rančířov, Čížov, Vílanec, Suchou, 
Stonařov, a na původní trasu Jihlava 
– Třebíč se napojuje v Brtnici. Dél-
ka objížďky je 20,5 km, přičemž délka 
uzavírky je 1,5 km.  

Na výpadovce směrem na Pelhřimov 
je doprava svedena do jednoho jízdní-
ho pruhu, kyvadlově řízeného doprav-

ními semafory, tedy dochází ke zpo-
malení dopravy. V červenci probíhaly 
úpravy podloží a odvodňovací práce, 
na začátku srpna se začne s úprava-
mi povrchu. Dokončení předpokládá 
Kraj, který je investorem akce, do kon-
ce října.

V srpnu má být dokončena oprava 
povrchu vozovky v ulici Farní, a do 11. 
srpna mají probíhat výměny výtahů 
na domech v ulici U Hřbitova, které si 
vyžádaly omezení dopravy kvůli práci 
těžké techniky.

Jeden den – 19. srpna - bude ome-
zena doprava v ulicích Pod Jánským 
kopečkem a na Královském vršku, za 
účelem průběhu zábavné akce Den 
pirátů.

V srpnu se předpokládá další ome-
zení na ulici Vrchlického, kde začne 
dlouho očekávaná výstavba trolejové-
ho vedení.

O veškerých uzavírkách, objízdných 
trasách a dalších podrobnostech si 
mohou řidiči zjistit informace na we-
bu města. -lm-

I v srpnu budou platit omezení 
v dopravě, způsobená opravami


