
STRANA 26 Aktuality NJR – LISTOPAD 2017

I v podzimních měsících pokra-
čovaly práce na rekonstrukcích 
chodníků a komunikací 

V říjnu radnice dokončila rekon-
strukci Údolní ulice. Nezpevně-
nou vozovku nahrazuje živičný kryt 
upnutý do kamenných krajníků. 
„Součástí rekonstrukce této ulice byla 
úprava a doplnění odvodnění. Po dlou-
hých letech se tak obyvatelé této ulice 
dočkali důstojné komunikace,“ uvedl 
k akci náměstek primátora pro oblast 
dopravy Vratislav Výborný. 

V říjnu byl taktéž položen nový 
asfaltový kryt v Lipové ulici v úseku 
mezi křižovatkami s ulicemi Rantí-
řovská a Dlouhá. Součástí této akce 
bylo i doplnění obrub, a rekonstruk-
ce zastávky Rantířovská ve směru do 
centra. Jedná se tak letos již o sed-
mou zastávku MHD, která byla bez-
bariérově upravena. 

Dalšími zastávkami, které letos rad-
nice nechala bezbariérově upravit, 
jsou zastávky Smrčenská, U Hřbito-
va, Helenínská, všechny ve směru do 

centra, zastávka Poliklinika ve směru 
z centra a Dopravní podnik v obou 
směrech.

Město dokončilo úpravu křižovat-
ky ulic Na Růžku a Zrzavého, která 
získala nový asfaltový povrch a upra-
vené přilehlé části chodníků. Na ulici 
Okružní začaly v říjnu práce na jejím 
částečném rozšíření na 2+1 jízdní 
pruh. „Je to předzvěst rekonstrukce Br-
něnského mostu. Po ul. Okružní bude 
v době rekonstrukce vedena hlavní ob-
jízdná trasa,“ vysvětlil náměstek Vra-
tislav Výborný.

Koncem října Město zahájilo práce 
na rekonstrukci dvou úseků místních 
komunikací v místní části Popice a v 
listopadu ještě provede kompletní 
rekonstrukci povrchů v Havlíčkově 
ulici, v úseku mezi křižovatkami  s 
Pražskou a Fritzovou ulicí.

V říjnu skončily rekonstrukce tří 
úseků chodníků v ul. Za Prachárnou. 
Jednalo o chodníky před domy 7 
– 13,  3 – 31 a Domem s pečovatel-
skou službou číslo 43. -tz-

Představitelé města, magistrátu a 
hosté z celé republiky jednali v bu-
dově továrny Modeta o budoucím 
možném využití areálu. Od loňska 
patří městu, ještě několik let v něm 
bude pokračovat textilní výroba. 
Část prostor už je vyklizených, část 
využívá sousední zoologická zahra-
da.

Zástupci radnice na setkání zvažo-
vali možnosti krátkodobého využití 
prostor pro kulturní nebo společen-
ské akce, pro které je ale třeba vyřešit 
základní hygienické a bezpečnostní 
podmínky. Zásadní je ovšem dlou-

hodobé využití areálu po skončení 
výroby. 

Inspiraci na celodenní jednání 
přineslo osm hostů z celé České re-
publiky, kteří připravovali obdobné 
projekty, například využití budo-
vy bývalé káznice v Brně, Sladovny 
v Písku, Pražského kreativního cent-
ra, nebo Depo 2015 v Plzni.

O výstupech z pracovního setkání, 
a návrhu další cesty vedoucí k smys-
luplnému využití strategické budovy 
u řeky Jihlávky blízko zoo a v dosahu 
centra města, budou informování za-
stupitelé města.  -tz-

Radnice pokračuje v opravách ulic

DALŠÍ rekonstruovanou ulicí je v Jihlavě Údolní ulice. Foto: archiv MMJ

Jihlava plánuje budoucí 
využití areálu Modety

AREÁL Modety je zajímavý prostor z mnoha hledisek. O možnostech se diskuto-
valo v říjnu, přímo na místě. Foto: archiv MMJ

V těchto dnech je na Masarykově 
náměstí ve vitrínách obchodního 
domu Prior ke zhlédnutí výstava Jih-
lava budoucnosti, která představuje 
vize Jihlavy z rukou studentů archi-
tektury. 

Studentské návrhy vznikly na základě 
spolupráce města a Fakulty architektu-
ry ČVUT v Praze a Fakulty architektu-
ry VUT v Brně během jara 2017. 

Úkolem studentů bylo analyzovat 
centrum Jihlavy a odkrýt nevyuži-
tý potenciál jihlavských veřejných 
prostorů a budov. Mezinárodní tým 
studentů, pod vedením architektů 
H. Hansona, J. Klokočky a P. Hýla, 
navrhoval proměnu Masarykova ná-

městí, budovy obchodního domu 
Jihlava (Prior), továrny Modeta s na-
vazující lávkou přes Heulos, a parku 
Jana Masaryka.

 Studenti absolvovali dvě pracovní 
setkání v Jihlavě, během kterých měli 
možnost centrum města lépe poznat 
a konzultovat své návrhy s místními 
odborníky. 

Výstava Jihlava budoucnosti před-
stavuje fi nální projekty studentů, 
srdečně Vás zveme k jejímu pro-
hlédnutí a neformální diskuzi nad 
návrhy, která se uskuteční v úterý 7. 
listopadu od 16 hodin u vitríny Pri-
oru. Výstava bude probíhat do 7. lis-
topadu. -tz- 

Výstava JIHLAVA 
BUDOUCNOSTI s diskuzí

V sobotu 7. října vydali pořadatelé 
330 hracích karet městské hry Ur-
ban Game. Účastníků ale bylo prav-
děpodobně více, někteří si brali pou-
ze jednu kartu na rodinu. Tématem 
tentokrát byla totožnost obyvatele 
města – existuje Jihlavák?

Účastníci si v divadle Diod vyzved-
li své Průkazy totožnosti a s těmi 
vyrazili pátrat do terénu – pořadí a 
počet navštívených míst byl na nich. 
V průběhu odpoledne se na všech 
místech tu a tam zjevil opravdový 
Sherlock Holmes se svým Watso-

nem, kteří pak ve fi nále akce v Dio-
du sdíleli s účastníky, čeho si všimli 
a k čemu došli při svém pátrání po 
tom, jestli Jihlavák existuje, nebo ne. 
Závěrem vyplynulo, že všichni zú-
častnění jsou detektivy, zároveň ale i 
právě nalezenými Jihlaváky. A Jihlav-
ská identita? Ta se ukázala být roz-
manitou a pestrou.

Více se o letošní Urban Game lze 
dočíst v tiskových zprávách na webu 
města či na facebookové stránce 
soutěže www.facebook.com/urban-
gameJihlava. -tz-

Možnosti jihlavské totožnosti
Do městské hry Urban Game se zapojily stovky lidí.

STOVKY lidí se zapojily v říjnu do městské hry Urban Game, při které soutěžící 
hledali pomyslného Jihlaváka. Foto: archiv MMJ

Po říjnové vichřici nechal magis-
trát Jihlavy z bezpečnostních důvo-
dů uzavřít areál Ústředního hřbitova 
v Jihlavě. Vítr zlomil nebo vyvrátil 
celkem osm stromů, v areálu je také 
nutné odklidit množství spadaných 
větví.  

Vichřice napáchala škody nejen ve 
městě a na hřbitovech. Městské lesy 
jsou také postiženy, a to v řádech 
tisíců kubíků polámaných a vyvrá-
cených stromů. „Situaci podrobněji 

zjišťujeme, už první zjištění napovídá, 
že to bude nemalá kalamita. Zároveň 
při terénním průzkumu vyvěšujeme 
upozornění na vzniklé nebezpečí,“ in-
formoval jednatel společnosti Sprá-
va městských lesů Václav Kodet po 
vichřici.

Společnost začala s uvolňováním 
nejdůležitějších cest pro obsluhu 
lesa. „Nikoliv ale pro návštěvníky, těm 
doporučujeme do lesa nyní rozhodně 
nechodit,“ dodal Václav Kodet.  -tz-

Hřbitov opět otevřen veřejnosti


