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Otevřeli jsme pro vás  
novou Dr.Max lékárnu  
v Jihlavě
Pelhřimovská 70/3 (Aventin Jihlava)     sobota  8.00–12.00

pondělí–pátek  8.00–20.00

V září jsme pro Vás  
snížili doplatky 

až o   100 % 

�  inzuliny
�  vysoký tlak
�  cholesterol
�  alergie 

a dalšía další

Sleva je poskytována od 1. do 30. 9. 2021 po předložení Karty výhod Dr.Max ve formě neuplatnění maximální obchodní přirážky a vztahuje se na léky hrazené z prostředků veřejného 
zdravotního pojištění. Nárok na slevu mohou uplatnit držitelé Karty výhod Dr.Max při výdeji léků dostupných na recept ve všech lékárnách Dr.Max v ČR. Plnou výši slevy nelze poskytnout 
mj. v případě, že by sleva byla vyšší, než je maximální obchodní přirážka lékárny, nebo pokud by prodejní cena léku byla nižší nebo na úrovni nákladů, které Dr.Max vynaložil na jeho 
pořízení. Úplná pravidla, jakož i případná oznámení o změnách či ukončení akce, jsou k dispozici v lékárnách Dr.Max a na kartavyhod.drmax.cz.

výboru městské části Kosov
Těžba v tomto lomu byla v roce 2001 

ukončena a nyní společnost Českomo-
ravský štěrk plánuje těžbu obnovit. Pro 
odvoz kameniva se má využívat želez-
niční a nákladní doprava, která je plá-
novaná i středem obce. 

Obavy tedy máte ze zvýšené frek-
ventovanosti dopravy?

V těsné blízkosti dotčené komunika-
ce se nachází rodinné domy, kaplička, 
zastávka MHD, kontejnery na třídě-
ný odpad, ale i dětské hřiště a dětské 
centrum. Přitom v Kosově nejsou ani 
chodníky, ani přechody pro chodce. 

V souvislosti s dopravou nákladních 
automobilů obcí se obáváme také ná-
růstu hlučnosti a prašnosti. Jsme spo-
lečně s Magistrátem města Jihlavy a 
statutárním městem Jihlava v jednání 
se společností Českomoravský štěrk, 
abychom našli řešení, jak nezatížit 
obec nákladní dopravou.

Kosov se nachází pár kilometrů za 
Jihlavou. Jaká je dopravní dostup-
nost MHD? 

Myslím si, že dopravní dostupnost 
MHD je dostatečná. Ve všední dny 
zajišťuje dopravu třináct spojů. Sobo-
ty, neděle a ve svátek dva spoje denně. 
Pamatuji si dobu, kdy k nám zajížděl 
autobus MHD čtyřikrát denně a pou-
ze ve všední dny. 

Má Kosov nějakou raritu či zajíma-
vost, kterou by měli lidé vidět?

Vyloženě raritu či nějakou velkou 
zajímavost byste tu nenašli. Krásná 
je ale naše kaple Panny Marie z roku 
1877, která byla v roce 2011 zrekon-
struovaná a v roce 2013 byla restaurá-
tory obnovena původní výmalba kap-
le. 

V roce 2015 byl v kapli nainstalován 
elektrický pohon zvonu a v letošním 
roce byl vstupní portál kaple osazen 
kovanou mříží. Kolemjdoucí mohou 

tak do prostor kaple nahlédnout. 
Za zmínku stojí i vrch Tři smrky, 

odkud je krásný výhled na Jihlavu.

Chystají se v Kosově nějaké novin-
ky?

O žádných nevím. V letošním roce 
se měla začít budovat kanalizace a čis-
tírna odpadních vod, ale nakonec byla 
výstavba zastavena, takže nás nic nové-
ho nečeká. 

NEJEN kaple Panny Marie ale i nově opravený rybník dominuje celé návsi.
 Foto: Veronika Dawidowicz

Z historie Kosova
Ves byla založena zhruba někdy ve 

2. polovině 12. století a patřila desát-
kem ke kostelu sv. Jana Křtitele ve 
Staré Jihlavě. 

V roce 1233 se obec nazývala Kos-
sow. V tomto roce členové řádu 
německých rytířů, držitelé jihlavské 
fary sv. Jana, prodávají faru včetně 
světských statků a přilehlých vesnic 
želivskému opatství. K osadě patřil i 
mlýn na řece Jihlavě. 

Ve 14. století, v době osídlování 
okolí Jihlavy německými hornickými 
kolonisty, je v jihlavských městských 
knihách zaznamenán název Gossove, 
Gozzau, Gossaw. 

Od roku 1788 měla obec vlastní 
obecnou školu, která byla roku 1944 
zrušena.

První zmínka o dřevěné kapličce je 
z roku 1779. O více než sto let poz-
ději, v roce 1896, byla přestavěna na 
zděnou stavbu. Od roku 1918 byl 
ve věži zvon, který byl po roce 1945 
vyměněn za větší. 

Od roku 1910 spojuje Kosov s Jih-
lavou nová (stávající) silnice a o dva 
roky později byly podél silnice obou-
stranně vysázeny lípy. Původní sil-
nice do Jihlavy vedla přes Handlovy 
dvory. Památkou na tuto cestu jsou 
boží muka stojící dnes v poli.

V roce 1938 do Kosova zaveden 
elektrický proud.

V roce 1940 byla zprovozněna 
nová správní budova s hostincem a 
tanečním sálem. Budova se nachází 
v místech bývalé pastoušky, kterou 
obývali obecní pasáci vepřů. 

  Zdroj: kosov-jihlava.cz


