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Především k větší bezpečnosti a 
přehlednosti by měla přispět změna 
dopravního režimu v centru města. 
Pěší zóna v ulici Benešova se stala 
jednosměrnou. 

Automobily jí v době zásobování 
mohou projíždět jen ve směru od 
náměstí a vyjíždět do křižovatky 
ulic Hradební, Žižkova a Dvořáko-
va. 

Změna proběhla na základě čas-
tých stížností a zkušeností s dopra-
vou v této ulici. Podnět vzešel od 
městské policie, projednala ho ko-
mise pro dopravu a doporučila ke 
schválení Radě města Jihlavy. 

„Očekáváme zklidnění dopravy, pře-
dejde se tak zmatkům, které zejmé-
na v ranní špičce pravidelně vznikaly 
kvůli špatně parkujícím a otáčejícím 

se vozům zásobování,“ uvedl náměs-
tek primátora pro oblast dopravy 
Josef Kodet.

Zároveň zde byla povolena tzv. 
cykloobousměrka, která cyklistům 
umožňuje jízdu v protisměru. Stej-
ně tak v ulici Palackého v části od 
křižovatky s ulicí Husova až po kři-
žovatku s ulicí Matky Boží. 

Cykloobousměrka není v Jihlavě 
nic nového. „Cyklisté mohou projíž-
dět jednosměrnou ulici například na 
starém brněnském mostě nebo v ulici 
Plukovníka Švece. Opatření se osvěd-
čilo, je levné a v ostatních městech ne-
jen v ČR velmi často využívané,“ uve-
dl cyklokoordinátor Pavel Šťastný. 

Jednosměrný provoz je nově za-
veden také od ulice Jasmínové smě-
rem k silnici II/602 (směr Pelhři-

mov) u odbočky na Hosov. Změna 
je zde provedena na základě poža-
davků Krajské hygienické stanice 
v souvislosti s výstavbou v lokalitě 
Buková. 

Řidiči tak mohou projet ve směru 
od ulice Rantířovská a podél poly-
gonu autoškoly Musil vyjet na silni-
ci II/602. Z druhého směru je mož-
né přijet jen k polygonu. 

„Na této komunikaci je vyznačena 
krajská cykloturistická trasa č. 5215, 
proto bylo umožněno projíždět cyklis-
tům v protisměru. Bezpečný průjezd 
cyklistům umožňuje nové vodorovné 
dopravní značení a upozornění novou 
dopravní značkou na začátku jedno-
směrky,“ doplnil koordinátor cyklo-
dopravy Pavel Šťastný.
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Nové jednosměrky v Jihlavě

Letos dokončená rekonstrukce Základní umělecké 
školy v Jihlavě se dostala mezi 16 fi nalistů 21. ročníku 
celostátní soutěže Stavba roku 2013 a byla zahrnuta do 
hlasování veřejnosti. Každý, kdo chce povedenou rekon-
strukci podpořit, jí může dát svůj hlas na webu soutěže 
www.stavbaroku.cz. Hlasování veřejnosti probíhá od 5. 
září do 10. října 2013. 

Rekonstrukce dostala také Cenu časopisu Stavitel za 
precizní architektonický a technický návrh a realizaci sta-
vebních detailů s přihlédnutím ke specifi ckému charak-
teru rekonstruovaného objektu. 

Město Jihlava nechalo ZUŠ rekonstruovat a rozšířit ná-
kladem 80 milionů korun, 56 milionů korun činila dota-
ce Regionálního operačního programu Jihovýchod, prá-

ce začaly 24. října 2010, skončily v březnu 2013. 
Budovám ZUŠ se vrátil vzhled z roku 1875, významně se 

proměnil interiér, přibyla moderní přístavba, nově se uží-
vají i historické podzemí prostory. Škola je po rekonstrukci 
účelněji uspořádána, vzniklo větší množství menších uče-
ben, velký hudební sál, ateliér, zvukově izolované zkušebny 
bubeníků, nahrávací studio nebo zázemí pro taneční sál, re-
konstrukce se dotkla i schodiště, oken, topení, vybudovaný 
je nový výtah, kotelna a strojovna vzduchotechniky. 

Rozsah a význam rekonstrukce je srovnáván s rozsáhlou 
rekonstrukcí historické radnice na Masarykově náměstí v 
roce 2006. ZUŠ působí v budově asi padesát let, s počtem 
cca 1.240 žáků patří k největším školám v Kraji Vysočina. 
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Hlasujte pro jihlavskou ZUŠ 
v soutěži Stavba roku 2013

První víkend v září hostilo měs-
to Kladno účastníky 17. setkání 
hornických a hutnických měst ČR 
pod názvem Kladenské fedrování, 
které bylo součástí tradičních Dnů 
města Kladna.  

„Uvedená oslava horníků a hutníků 
byla pojata velkolepě, akce probíhala 
na více místech ve městě i mimo něj. Se-
tkání se účastnily delegace nejen z ČR, 
ale i ze zahraničí, a nechyběla ani dele-
gace z našeho královského města Jihla-
vy,“ řekla Alena Zápotočná z odboru 
kultury. 

Ve slavnostním průvodu městem 
kráčeli vlajkonoši, slovutná městská 
garda královského horního města 
Jihlavy, jež je slavnou následovnicí 
měšťanské hotovosti, v podání čle-
nů občanského sdružení Společnost 
přátel dělostřelby, dále náměstek 
primátora Rudolf Chloupek se svojí 
chotí, delegace z Jihlavy a především 
jihlavští havířci v dobových kostý-
mech, kteří reprezentují občanské 
sdružení Jihlavský havířský průvod. 
Právě oni sklízejí na každém setkání 
horníků velký obdiv.

V průběhu oslav předal primátor 
statutárního města Kladna rozsvíce-
nou lucerničku, jako symbol všech 
horníků, dalšímu pořádajícímu měs-
tu Český Krumlov. Toto setkání se 
uskuteční poslední zářijový víkend 
2014. -lm-

Kladenské fedrování s havířky

NA KLADENSKÉM fedrování nemohla chybět ani delegace Jihlavy se svými havířky.
 Foto: archiv MMJ

Jihlavské kino Dukla se věnuje ne-
jen hlavnímu proudu fi lmové produk-
ce. V říjnu promítne koncert klasické 
hudby. 

V pátek 4. 10. to bude záznam kon-
certu Andre Rieu. „Jde o klasickou 
hudbu v lehce estrádním a velkolepém 
provedení tak, aby klasické melodie 
Mozarta nebo Strausse dokázaly za-

ujmout širší publikum,“ uvedl Jiří Ša-
monil ze společnosti D-cinema, kte-
rá kino provozuje. 

V sobotu 19. 10. Dukla promítne 
operu Madam Butt erfl y Giacoma Puc-
ciniho z australské opery v Sydney. Po-
drobnější informace o představeních 
jsou na webu www.kinodukla.cz nebo 
v propagačních materiálech kina.  -rt-

Kino Dukla promítne
i klasickou hudbu a balet

Na Heulosu se bude 
letos pokračovat

(Pokračování ze str. 1)

Rozpočtem kolem 190 milionů 
byl největší akcí zimáček, ofi ciál-
ně Veřejné sportoviště pro lední 
sporty v Tyršově ulici.

To byla opravdu velká investi-
ce, která by se bez podpory nedala 
zvládnout. První zkušenosti potvrzu-
jí, že vybudování zimáčku má smysl, 
obsazenost je vysoká. 

V posledním zastupitelstvu jsme 
mohli o více než milion korun sní-
žit očekávané náklady na energie, 
stadion je úspornější, než se čekalo. 
Tím netvrdím, že je provoz zimního 
stadionu levný, nicméně se ukázalo, 
že moderní technologie a postupy 
jsou už na míle vzdálené starému 
stadionu.

Seznam dokončených akcí je 
dlouhý, jsou tu vybudovaná dět-
ská hřiště, nové parky, město pa-
matovalo na domov seniorů, revi-
talizace sídlišť a prostranství, nově 
je otevřena první etapa terminálu, 
nelze opomenout revitalizaci le-
soparku Heulos. Co z hlediska 
projektů podpořených z ROP če-
ká Jihlavu v nejbližších měsících?

Co je opravdu blízko, je říjnové ofi -
ciální ukončení akce s názvem Roz-
voj Denního a týdenního stacionáře 
Jihlava, další velmi důležitý projekt 
na poli péče o hendikepované děti.

A co bude následovat?
Během podzimu zahájíme druhou 

etapu revitalizace lesoparku Malý 
Heulos. Změn dozná sportovní areál 
Na Stoupách, zmizí nevyhovující bu-
dova šaten, zázemí bude v  dvoupat-
rovém objektu s tribunou. 

Vzniknou nové sektory, volný pro-
stor pro volnočasové aktivity, nová 
parkovací místa. Začne také regene-
race hradebního parkánu. A začne se 
pracovat na sportovně-relaxačním 
centru Český mlýn.

Město má přiznanou dotaci bez-
mála 180 milionů korun na rekon-
strukci kanalizace. Jak to vypadá 
s tímto projektem?

Město může čerpat dotace jedině 
na svůj majetek. Svazek vodovodů a 
kanalizací Jihlavsko (SVAK), ze kte-
rého město vystoupilo, diplomatic-
ky řečeno, s vydáním majetku zpět 
městu nespěchá. 

Jestli vedení SVAK bude dál igno-
rovat vlastní stanovy a rozhodnutí 
valné hromady a majetek městu ne-
vydá, přičiněním těchto lidí Jihlava 
o dotaci přijde. Funkční kanalizace 
s dostatečnou kapacitou je napros-
to nezbytná pro další rozvoj města. 
Jestli SVAK svojí nečinností projekt 
zmaří, Jihlava si bude muset pro pe-
níze zajít do obcí ve svazku. 

Velkým projektem je nepochyb-
ně i plánovaný vnitřní okruh města 
nebo další části obchvatu města?

Větší dopravní stavby by měly mít 
větší šanci na podporu v novém 
programovacím období EU, šance 
pro okruh nebo aspoň některé jeho 
části tu je. 

Ale to předbíháme, nicméně ne-
pochybuji, že naše město bude i 
v následujících letech úspěšné a 
úroveň života se zde opět posune 
dál.  -lm-


