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Jsou prázdniny a Jihlavané mluví 
jako každoročně o dopravě. Opra-
vuje se, upravuje se a staví se nové, 
tedy vznikají další omezení dopravy. 
Město se rovněž vrátilo ke zpřísnění 
průjezdu náměstím. Zeptali jsme se 
proto náměstka Josefa Kodeta na ty-
to problémy MHA a dopravy v kraj-
ském městě.

Pojďme k dopravě MHD - budují 
se bezbariérové zastávky. Kdy bu-
de hotovo? 

V současné době se realizuje bez-
bariérová úprava zastávek městské 
hromadné dopravy. Projekt za té-
měř 22 milionů Kč zahrnuje 27 vel-
mi frekventovaných zastávek. Jejich 
úprava je řešena tak, že usnadní ná-
stup cestujících do trolejbusů a au-
tobusů a řidičům umožní lepší za-
jíždění do zastávek ke spokojenosti 
cestujících. Projekt, na který město 
obdrželo dotaci více než 19 milionů 
Kč, bude ukončen koncem roku. 

Rád bych poděkoval cestujícím, že 
jsou shovívaví a přijali dočasná ome-
zení, která souvisí s úpravou zastá-
vek. 

Došlo k omezení průjezdu ná-
městím. Proč? 

Nedávno se znovu rozpoutala dis-
kuse nad dalším omezením průjezdu 
Masarykovým náměstím. V minu-
losti k tomuto omezení došlo kvůli 
tomu, že frekvence dopravy narostla 
do takových rozměrů, které byly pro 
celé centrum města neúnosné. 

Současné prodloužené omezení 
od 5.00 do 24.00 hodiny je vyvoláno 
požadavky obyvatel Křížové ulice a 
hygieniků na snížení hladiny hluku 
v nočních hodinách. Před 6.00 hodi-
nou ranní a po 22.00 hodině večerní 
si průjezdem přes náměstí zkracovali 
cestu do zaměstnání a ze zaměstnání 
v Bedřichově a Pávově zaměstnanci, 
kteří za prací do Jihlavy přijíždí ze 
směru od Třebíče. 

Poněvadž památkáři nesouhlasí 
v památkové rezervaci s výměnou 
dlážděného povrchu za asfaltový, by-
lo navrženo toto opatření, které by 
mělo snížení hladiny hluku zajistit. 

Jeho účinnost by měla ověřit mě-
ření, která se uskuteční po prázdni-
nách. -lm-

Hladiny hluku na náměstí 
vyžadovaly opatření

Vítězné družstvo žáků 6. a 7. tříd 
ze ZŠ E. Rošického z krajského ko-
la  Odznaku  všestrannosti olympij-
ských vítězů skončilo ve fi nále v Pra-
ze třetí.

Soutěž probíhala ve dvou dnech.  
První den byly zařazeny silové dis-
cipliny (trojskok z místa, hod medi-
cinbalem dozadu, lehy - sedy 2 min., 
shyby na šikmé lavičce 2 min., kliky 
2 min., švihadlo 2 min.) a plavání 2 
min. Druhý den proběhly atletické 
disciplíny (běh 60 m, skok daleký, 
hod míčkem, běh 1000 m).

Kraj Vysočina reprezentovalo 
družstvo žáků ze Základní školy Jih-
lava, E. Rošického 2 ve složení: Voj-
těch Simbartl, David Vetyška, Karel 
Moravec, Ondřej Novák, Michaela  
Dvořáková, Silvie Klusáková, Tereza 
Plánková, Eva Krulová.

V soutěži jednotlivců, v kategorii 
chlapců, se stal absolutním vítězem 
ČR Vojtěch Simbartl.

V soutěži jednotlivců, v kategorii 

dívek, se stala absolutní vítězkou ČR 
Michaela Dvořáková.

Ostatní umístění:    
V. Simbartl - 1. místo plavání, běh 

1000 m,
D. Vetyška - 1. místo hod míčkem
M. Dvořáková - 1. místo plavání, 

shyby na šikmé lavičce 
S. Klusáková - 1. místo plavání, le-

hy - sedy
T. Plánková - 1. místo plavání, kli-

ky, běh na 1000 m
E. Krulová - 1. místo švihadlo, 

trojskok, hod medicinbalem.

Žáci ZŠ E. Rošického třetí v ČR

ÚSPĚŠNÉ družstvo žáků ZŠ E. Ro-
šického (nahoře zleva) Vojtěch Sim-
bartl, David Vetyška, Karel Moravec, 
Alena Šmahelová (vedoucí družstva), 
dole zleva: Tereza Plánková, Micha-
ela Dvořáková, Silvie Klusáková, Eva 
Krulová. 

Foto: archív ZŠ E. Rošického

CO BY SE NAMÁHAL! Černá skládka vznikla u kontejnerového stání Březinova 
102 dne 14. 7. Majitele asi nenapadá, že jeho zjištění jde poměrně snadno. Místo 
určení – sběrný dvůr SMJ, Havlíčkova 64 (vzdušnou čarou 500 m). Fyzická oso-
ba s trvalým pobytem na území města může tento odpad na sběrném dvoře ode-
vzdat zdarma. Foto: archiv MMJ

MOST HULOVA JE PŘED REKONSTRUKCÍ. Přes řeku Jihlavu o odbočky do 
Malého Beranova stojí most v majetku města, který potřebuje celkovou rekon-
strukci. Zatím město na tuto opravu nevyčlenilo peníze, ale o stavu mostu má pře-
hled. Oprava si vyžádá investice v rozsahu asi 20 milionů korun.

Foto: Lubomír Maštera 

MŠ DEMLOVA 34a HOTOVÁ.  Těsně před dokončením je nová Mateřská škola 
Demlova 34a. Kapacita školy má být 100 dětí, součástí školky bude přípravna 
jídel, technické a sociální zázemí, zahrada a dětské hřiště. 
 Foto: Lubomír Maštera


