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Mnoho si slibovala jihlavská rad-
nice od propojení ulic U Hřbitova 
a Telečské. Jednoduchá, třicet me-
trů dlouhá propojka by nahradila 
provizorní silniční panely, které 
v současnosti slouží pouze pro 
chodce. 

Propojení z konce obydlené části Te-
lečské by pomohlo svést část dopravy 
na kapacitnější ulici U Hřbitova, resp. 
Seifertovu, a následně Wolkerovu.

„Došlo by k lepšímu rozložení do-
pravy v těchto a navazujících ulicích, 
a tedy k celkovému snížení intenzity 
dopravy v této části města. Nehledě na 
to, že by se zde daly lépe vést objízdné 
trasy v případě budoucích oprav ko-
munikací, kanalizace a podobně,“ vy-
světluje přínos uvažované spojky ná-
městek pro oblast investic a dopravy 
Vratislav Výborný.

Ve fázi územního řízení se všechny 
dotčené orgány vyjádřily k návrhu 
kladně, vyjma krajské hygienické sta-
nice a to z důvodu nepříznivých hlu-
kových podmínek. „Hygiena“ stavbě 
dává zelenou jedině s podmínkou, že 
v obytných místnostech sousedícího by-
tového domu město nainstaluje zaříze-
ní zajišťující „dostatečné větrání jiné, 
než otevřenými okny“. Ani argument 
radnice, že projekt na ulici U Hřbito-
va počítá s výměnou hlučné dlažby 
za podstatně tišší asfaltový povrch, 
což bude mít pozitivní dopad na hla-
dinu hluku v celém okolí, hygieniky 

ke změně názoru nepřiměl.
„Zařízením nuceného větrání by 

bylo nutné vybavit asi deset domác-
ností, patřičná ventilace jednoho bytu 
by přišla asi na 80 tisíc korun. Před-
pokládané náklady propojky za 1,5 
milionu by tak vyskočily o více než po-
lovinu. S ohledem na takové neúnosné 
navýšení jsme se museli rozhodnout 
tuto nepochybně přínosnou a připrave-
nou akci zastavit,“ vysvětlil náměstek 
Vratislav Výborný.

Záměr propojení ulic Telečské a U 

Hřbitova dále zahrnoval vybudování 
chodníků včetně přechodů a veřej-
ného osvětlení, úpravu parkovacích 
stání a výměnu povrchu v části ulice. 
Ulice Telečská a U Hřbitova by byly 
hlavními, nová propojka by byla 
vedlejší komunikací. Radnice hod-
lala do úpravy komunikací v tom-
to místě celkem investovat více než 
pět milionů korun. Propojka nava-
zuje na záměr celkové rekonstrukce 
ulice Telečské, s propojením počítá 
i územní plán Jihlavy. -tz-

Propojka ulic U Hřbitova a Telečské 
nebude. Vadí hygienikům

Podmínky hygieniků by navýšily náklady na jednoduchou spojku ulic o polovinu

PROPOJKA  Telečské a U Hřbitova nebude. Krajská hygienická stanice vydala 
zamítavé stanovisko. Foto: archiv MMJ

Zemřel 
Míla Brtník

Odešel nestor horáckého folklóru, 
propagátor skřípácké muziky. 

Pan Miloslav Brtník se narodil 7. 1. 
1928. Je spoluzakladatelem folklorní-
ho souboru Vysočan, který vznikl v r. 
1955. Celý život pracoval jako vedou-
cí souboru, byl sběratelem lidových 
písní a zvyků a spolupracovníkem 
významných osobností v oborech et-
nografi e a folkloristika. Za jeho pů-
sobení prošlo souborem bezmála pět 
generací mladých lidí. Mimo folklorní 
soubor vedl i pěvecký sbor v Jihlavě.

Za svoji činnost byl vyznamenán 
Ministerstvem kultury, dvakrát do-
stal uznání za svoji práci, čestné 
uznání FOS ČR, cenu za choreogra-
fi i Masopustu, Diplom za vysokou 
uměleckou úroveň souboru, cenu 
za obnovení skřípácké muziky z Be-
ranovska, Medaili Ministerstva pro 
rodinu a kulturu v NSR, obdržel i 
velké množství osobních cen a uzná-
ní z mezinárodních folklorních festi-
valů a přehlídek.

V roce 2004 vydal obsáhlou knihu 
„Zpěvník horáckých písní po lidech 
sebraných“, a v roce svého 80. jubilea 
vydal vázanou publikaci „Jaký kroj, 
tak se stroj“. Obě knihy budou sloužit 
pro zachování folkloru na Vysočině.

Vedení města Jihlavy vyjadřuje po-
litování nad odchodem této význam-
né osobnosti folklóru a vyjadřuje 
soustrast pozůstalým. Čest jeho pa-
mátce. -tz-

Míla
Brtník

Toalety na 
Českém mlýně

Příští rok budou návštěvníkům v 
jihlavském sportovněrelaxačním are-
álu Český mlýn sloužit nové toalety. 
Stát budou poblíž tenisových kurtů. 

Po administrativní stránce je in-
vestice s celkovým rozpočtem ko-
lem dvou milionů korun připravena. 
Zhruba polovina částky je určena na 
založení stavby na nestabilním pod-
loží a přivedení inženýrských sítí. 
Druhá část investice budou samotné 
toalety v provedení „antivandal“. Za-
řízení dodávané jako ucelený systém 
bude obsahovat pánské a dámské to-
alety a zázemí pro přebalování dětí.
 -lm-

116 nových světel 
v Okružní ulici

Ještě do konce roku by se měla 
stihnout výměna svítidel v Okružní 
ulici. Výměna zdrojů světla vyjde na 
bezmála 1,5 milionu korun, radnice 
na akci získala 800tisícovou dotaci 
ministerstva průmyslu a obchodu. 
Ulici bude nově osvětlovat 116 svíti-
del s technologií LED diod. 

Výměna proběhne na úseku celé 
Okružní ulice, od křižovatky s uli-
cí Havlíčkovou po obchodní dům 
Tesco. První LED svítidla se v uli-
cích města objevila před několika 
lety v Tolstého ulici. -tz-

Krásné nové sportovní hřiště 
mají od těchto dnů k dispozici 
obyvatelé Jihlavy - Helenína. 

„Cílem bylo vybudovat v místě 
stávající hrací plochy nové, moder-
ní sportovní hřiště pro různé míčo-
vé hry. Sportoviště bude sloužit pro 
sportovní vyžití široké veřejnosti z 
řad místních občanů,“ představuje 
dokončenou stavbu náměstek pri-
mátora pro oblast investic Vratislav 
Výborný.

Nové hřiště o rozměrech 40 x 32 
m je opatřeno umělým povrchem z 
dvouvrstvého tartanu s potřebný-
mi podkladními vrstvami. Lajnová-
ní umožňuje hrát malou kopanou, 
házenou, tenis, volejbal, nohejbal 

a streetbasketbal. Součástí hřiště 
je po celém obvodu nové oplocení 
z ocelových sloupků a speciálních 
polyuretanových sítí o výšce čtyř 
metrů. „Hřiště je doplněno o sklad 
sportovního vybavení a o venkovní 
kryté sezení s lavicemi,“ doplňuje 
Vratislav Výborný.

Stavba hřiště v Heleníně začala 
koncem dubna, oficiálně hotovo 
bylo v polovině září. Náklady na 
stavební práce, které dodala firma 
VYSSPA Sports Technology, s. r. 
o., byly 5.564.766,46 Kč vč. DPH, 
celkové náklady na stavbu včetně 
projektu, koordinátora bezpečnos-
ti práce a archeologický dohled, 
jsou 5,888 mil. Kč vč. DPH. -tz-

V Heleníně mají nové hřiště

V HELENÍNĚ je nyní k dispozici veřejnosti sportovní areál pro míčové sporty.
 Foto: archiv MMJ

Další setkání 
k územním studiím
Veřejnost bude mít další možnost 

se vyjádřit k budoucí podobě částí 
města.

V říjnu se uskuteční setkání 
k upraveným návrhům územních 
studií pěti lokalit, které zvítězily 
v architektonické soutěži. Veřejnos-
ti je radnice představila na několika 
setkáních začátkem letošního roku.

„Z těchto diskuzí vzešly připomín-
ky a další podněty, které zpracovatelé 
studií do svých návrhů zapracovávali, 
a právě takto upravené studie budou 
před fi nálním dopracováním předsta-
veny veřejnosti,“ zve k účasti náměs-
tek primátora pro oblast územního 
plánování Radek Popelka. 

Setkání k jednotlivým lokalitám pro-
běhnou v následujících termínech:

-  Špitálské předměstí – 2. 10.  
v 16 hodin v ZŠ Rošického, Evžena 
Rošického 2,

- Havlíčkova – 4. 10.  v 16 hodin v 
zasedací místnosti zastupitelstva města 
Jihlavy, Masarykovo náměstí 1,

- Sídliště I  – 9. 10. v 16 hodin 
v ZŠ Rošického, Evžena Rošického.
 -tz-

Recyklovaná móda
Na radnici od 2. 10. do 31. 10. bude 

výstava kolekce oblečení, doplňků 
a bižuterie, kterou vyrobili studenti 
SUPŠ Helenín.  -lm-


