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Prvním bodem 16. schůze zastu-
pitelstva města byl slib nového za-
stupitele. Stal se jím Robert Ladra 
(1952) za Občanskou demokratic-
kou stranu. Nový zastupitel nahra-
zuje Ladislava Urbana, který náhle 
zemřel 24. prosince minulého roku. 
Robert Ladra je soukromý podnika-
tel, je ženatý, má dvě děti.             -lm-

R. Ladra je novým
zastupitelem města

Rekonstrukce gotického chrámu Povýšení sv. Kříže v 
Křížové ulici v Jihlavě začala. Pod klenbou už ubývá ne-
chvalně proslulá zeď, která dělí kostel na dvě části. 

„Během rekonstrukce se budou odvlhčovat zdi, opravovat 
krov a střecha, venkovní omítky, v kostele budou nová okna, 
dveře, osvětlení a zázemí například pro pořádání kulturních 
akcí,“ řekl tiskový mluvčí magistrátu Radek Tulis. Jde o 
první etapu rekonstrukce, která přijde na necelých 20 
milionů korun, Jihlavě se podařilo na akci získat dotaci 
z tzv. „norských fondů“ (projekt Obnova kulturního dě-

249 999 eur (cca 7,2 milionu korun). První část rekon-
strukce skončí v roce 2010.  V druhé etapě by mělo dojít 
na obnovu fresek, výzdoby atd. 

Dominikánský kostel, sestávající z halového trojlodí 
s dlouhým presbyteriem, byl založen roku 1247 a bu-
dován pod vlivem francouzské gotiky. Ve 13. století by-

ly dokončeny obvodové zdi, vstupní portál a triumfální 
oblouk. Zaklenutí kostela se uskutečnilo až v 80. letech 
14. století.

Po požárech v 16. století byl kostel opravován v rene-
sančním duchu. V roce 1871 byl kostel zrušen, předán 
armádě, ta ho jako kasárna a skladiště používala až do ro-
ku 1947. Tehdy provedené stavební úpravy zcela zničily 
unikátní prostor – na úrovni triumfálního oblouku byla 
vyzděna příčka, postupně snesena raně gotická klenba a 
zazděna raně gotická okna. 

Od roku 1947 má kostel na 99 let v pronájmu Česko-
slovenská církev husitská, která po dobu rekonstruk-
ce přesunula bohoslužby na faru. Kostel koupilo město 
v roce 2005 v dražbě za 6 milionů korun. Kromě obvyk-
lého chrámového vybavení je cenným artefaktem Pieta 
– pískovcová socha Jana Štursy.                                         -lm-

Začala oprava kostela Povýšení sv. Kříže

Radní se rozhodovali, zda most 
v Hůlově ulici z roku 1873 opravit 
nebo odstranit. Jde o padesátimet-
rový most přes řeku Jihlavu v Hůlové 
ulici u Malého Beranova.

Zachovat a opravit starý barok-
ní most, který nevyhovuje potře-
bám protipovodňové ochrany, nebo 
jej nechat strhnout a postavit nový 
most, když obě varianty přijdou na 
stejné peníze? 

nepadlo, ale vedení města se spíše 
přiklání k zachování starého mostu. 
Potvrdil to primátor Jaroslav Vyma-
zal: „Rozhodnuto není, chceme další 
podklady. Například zda by bylo mož-
né most opravovat postupně nebo zda 
je možné provést opatření, která rizika 
povodní sníží.“ 

Naopak pracovníci Povodí Mo-
ravy se přiklánějí k novému mostu, 

Barokní most v ulici Hůlová
je problémem při povodních

který by měl méně pilířů a byl by 
při tání nebo intenzivních deštích 
menší „zátkou“ v údolí, kde se voda 
často vylévá z břehů. Argumentem 
pro postavení nového mostu je také 
předpoklad, že do údržby starého, 
byť opraveného mostu, se bude mu-
set i v budoucnu dál investovat, nový 
most by bez další údržby vydržel dé-
le. Současné odhady na opravu sta-
rého mostu i na vybudování nového 
jsou shodné - kolem třiceti milionů 
korun.

Barokní most z roku 1873 poslou-
žil v loňském roce, kdy přes něj ved-
la objízdná trasa pro osobní auta a 
autobusy při opravách sousedních 
novějších mostů na silnici z Jihlavy 
do Velkého Beranova (směr Velké 
Meziříčí). Bez něj by byly objížďky 
mnohem delší a komplikovanější. 

„Most dostal zabrat. Měl by být v po-
řádku právě pro případné další využití 
ať už při objížďkách, nebo pro potřeby 
nemotorové dopravy,“ poznamenal 
primátor Vymazal. Radní se také ba-
vili o možnostech prohlášení stavby 
za památku, kterou poslední barokní 
most ve městě a okolí dosud není.

Ať už se bude starý most opravovat 
nebo nahrazovat novým, nestane se 
tak letos ani příští rok. „V roce 2010 
bychom rádi nechali opravit secesní 
most „U Jána“ na Havlíčkově ulici. By-
lo by pěkné, kdyby se další rok podařilo 
opravit barokní most v Hůlové ulici,“ 
dodal jihlavský primátor Jaroslav Vy-
mazal.                                                   -lm-

MOST u Malého Beranova posloužil při opravách jako objížďka, ale nyní překá-
ží velké vodě.                                                                               Foto: Vlasta Böhmová

Vedení města Jihlavy usiluje o po-
tlačení sprejerství a od roku 2007 
uplatňuje opatření, která by měla 
vést k omezení tohoto patologické-
ho jevu. 

„Jedním z několika přijatých opatře-
ní je zveřejňování jmen osob, které byly 
pravomocně odsouzeny za sprejerství 
(starší osmnácti let). V lednu 2008 
město zveřejnilo jména šesti lidí, kteří 
byli odsouzeni v předchozím roce, ny-
ní zveřejňuje dalších třináct jmen osob 
pravomocně odsouzených v roce 2008,“ 
řekl tiskový mluvčí magistrátu Ra-
dek Tulis. Údaje dostávají k dispozi-
ci média, město je také zveřejňuje na 
svém webu a v těchto radničních no-
vinách (jména na titulní straně). 

„Město může zveřejňovat pouze 
jména sprejerů starších osmnácti let, i 
když se jich značná část rekrutuje prá-
vě z osob mladších osmnácti let,“ uve-
dl první náměstek primátora Radek 
Vovsík, který je iniciátorem systémo-
vého postupu proti sprejování. 

„Smysl zveřejňování jmen je ve vytvo-
ření společenského tlaku na konkrétní 
osoby páchající tuto trestnou činnost. 
Stává se, že o sprejerství často nevědí 
ani rodiče, příbuzní a sousedé těchto 
pachatelů. Podle sdělení jednoho ze 
sprejerů je zveřejňování jmen účinné, 
někteří z nich se zveřejnění opravdu 
obávají,“ doplnil Vovsík.

Na podnět Radka Vovsíka  v břez-
nu 2007 vznikla pracovní skupina za-
bývající se bojem s tímto jevem. Sku-
pina je složená ze zástupců soudu, 
státního zastupitelství, Policie ČR, 
městské policie, probační a mediač-
ní služby, zástupců střední stavební 

Třináctka sprejerů zažívá ostudu
školy, zástupce církve a města.

Zveřejňování jmen odsouzených 
sprejerů není jediným prostředkem 
města v potlačování tohoto nešvaru. 
Nadále platí odměna 5 tisíc korun 
za informaci, která vede k dopade-

nanční prostředky na odstranění ná-
pisů ze sprejery poškozených ploch 
jak pro fyzické, tak i právnické osoby 
z fondu pro opravy domů města Jih-
lavy. 

Připravuje se i úprava mechanizmu 
fondu, která by motivovala majitele 
nemovitostí k rychlejšímu odstra-
ňování škod na jejich fasádách. „Po 
zimní pomlce v březnu opět nastartuje 
projekt se střední školou stavební a pa-
nem farářem Zástěrou, který povede ke 
zprostředkovávání čištění poškozených 
ploch prostřednictvím studentů školy,“ 
připomněl další úspěšný projekt Ra-
dek Vovsík. 

Dalším opatřením je to, že městská 
policie ve větší míře využívá mobilní 
kameru. Jihlava se bude připojovat 
k náhradě škody v rámci soudních 
řízení včetně exekucí v případě vy-
máhání dlužných částek, při mimo-
soudním vyrovnání bude probační a 
mediační služba trvat na odstranění 
sprejerských výtvorů pachateli či na 

sprejeři odsouzení k veřejně prospěš-
ným pracem budou probační a me-
diační službou zařazováni k výkonu 
těchto prací výhradně pod dozorem 
městské policie. Vedení iniciovalo 
očištění fasád budov v majetku měs-
ta, zejména škol.                               -lm-
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JAK HODNĚ zakomplexovaný musí být ten, kdo se realizuje takovými výtvory? 
Třináct chycených a odsouzených sprejerů by nám možná odpovědělo. 

Foto: archiv NJR


