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Hosov

městské části

MĚSTSKÁ ČÁST Hosov se nachází asi čtyři kilometry západně od Jihlavy. Snímek pořídil Milan Vilímek Jihlavský, jehož snímky Jihlavy jsou do konce listopadu k
vidění na Bráně Matky Boží.

Blízko do města i do přírody

To, co se nám na Hosově daří,
rozhodně není zásluhou jednoho člověka, ale celku, říká
Miroslav Meixner, předseda
osadního výboru Hosov, který
v této městské části žije již 21
let.
� Veronika Dawidowicz
Jaké to je, být předsedou osadního výboru?
Roli předsedy jsem přijal rád,
nikdy mi nevadilo chodit po úřadech a nemám problém jednat s lidmi. Snažím se svou funkci brát zodpovědně, nicméně na druhou stranu
nikdy se nepodaří vyhovět všem.
Osadní výbory beru jako jakýsi oficiální kanál pro komunikaci s městem. To, co se nám na Hosově daří,
rozhodně není zásluhou jednoho
člověka, ale celku.
Jak často se osadní výbor schází
a co nejčastěji řešíte?
Jednou za měsíc se s ostatními členy osadního výboru sejdeme a probereme věci, které je potřeba řešit.
Například jsme společně vždy řešili,
co se bude dít za akce a kam investovat peníze, které od města na chod
osady jakožto osadní výbor dostáváme.
Bohužel rok a půl jsme se teď kvůli covidu nescházeli. Po tak dlouhé
době jsme se sešli až 7. října.
Co se vám na Hosově nejvíce
líbí?
Je to blízko do Jihlavy a zároveň
také do přírody. Prostě ideální poloha.
Jak je to s dopravou?
MHD přestala do Hosova jezdit. Dříve jezdila ráno a odpoledne,

když vozila děti do škol a zpět. Ale
nebyla prý dostatečně využívána.
Navíc nám bylo předkládáno, že k
nám zajíždí nějakých čtyřicet linkových autobusů a já chápu, že se tudíž
nevyplácelo sem zavádět MHD.
Dokonce čtyři autobusy, které
jedou z Jihlavy, zajíždí i přímo do
obce. Takže na dopravu si nestěžujeme.
Co vás v poslední době potrápilo?
Problémem je, že přes Hosov vede
velice frekventovaná hlavní silnice
na Pelhřimov. Úsek, kde je zastávka autobusu, je velmi nepřehledný a
byly na místě obavy, že se něco stane. Sice zde byla vždy „sedmdesátka“, ale co si budeme povídat, tady se
dělaly závody.
Cením si, že se povedlo zavést
zde úsekové měření rychlosti. Je to
opravdu znát. Slyšel jsem už i názor,
že radar je tam jen proto, aby si město vydělalo peníze navíc, ale s tím
nesouhlasím.
Ta cesta je najednou mnohem bezpečnější a většina řidičů si už dává
pozor.
Co obyvatelům Hosova dělá
radost?
Doufám, že krom toho, že jsou
zároveň na vesnici i ve městě, tak
je také těší akce, které pořádáme.
Respektive pořádali jsme před covidem, za normálních okolností.
Dále se povedlo vyřešit topení v
objektu občanské vybavenosti. Jeden
z kolegů z osadního výboru zajistil panelové vytápění a jsme moc
rádi, že tento nápad město podpořilo, stejně jako opravu kuchyňky. Což
se hodí, jelikož se dá sál pronajímat
například na svatby či oslavy.

A co vás mrzí, že se nepovedlo?
Přes Hosov kdysi dávno vedla silnice z Jihlavy do Pelhřimova, na Telč.
Šla kaštanovou alejí, okolo rybníku a
tak dále. Za minulého režimu ta silnice patřila armádě, která ji využívala
např. pro přesun těžké techniky. Po
revoluci ji armáda používat přestala
a pamětníci se na nás začali obracet,
že by chtěli cestu začít využívat jako
odpočinkovou zónu, třeba pro procházky maminek s dětmi. Navíc zde
nyní přibylo dost mladých rodin s
dětmi a tento prostor by byl pro procházky ideální.
Podařilo se nám alespoň vykomunikovat, že silnice nakonec byla
převedena zpět pod město. Všichni
jsme se zaradovali a věřili, že se blýská na lepší časy a že z Hosova povede opravená cestička.
Bohužel, to se nám nepovedlo a
tento nápad zastupitelstvo neschválilo.
Což nás mrzí. Bylo by potřeba cestu revitalizovat a obyvatelé by to jistě ocenili.
Co byste chtěli do budoucna v
Hosově zlepšit?
Jde o cestu na Vysokou. Stačí když
je trošičku deštivo a kvůli pramenům v okolí je cesta podmáčená.
Když tudy ještě jezdí auta, ta kvalita
je opravdu hrozná.
Bohužel zatím to není prioritou a
bylo nám z magistrátu pouze řečeno, že to jednou bude. Myslím si, že
jedna větší, jednorázová investice
do opravy by byla lepší než několik
malých, které proběhly doposud.
Také bychom chtěli opět začít
pořádat akce pro lidi.
Město nyní dává dohromady nové
osvětlení. A my bychom byli rádi,
kdyby se podařilo v rámci toho zajistit i osvětlení kapličky. Ta je takovým

symbolem Hosova.
Jaké jsou sousedské vztahy ve
vaší části?
Před covidem se jezdilo na zájezdy,
chodilo na bowling a hodně nás to
utužovalo. Ze začátku jsem ani nevěděl, jak se kdo jmenuje a naopak.
Měli jsme například i taneční pro
„starší začátečníky“. To mělo ohromný úspěch.
Dělali jsme zabijačkové hody, pouť
se zábavou, nebo u dětí byl velmi populární lampionový průvod.
Hrozně rádi bychom letos opět udělali dětem Mikuláše.
V posledních letech si stavíme i slámový betlém. Sice neumělý, ale stavěný s láskou a ten symbol Vánoc
tam je.
Těch akcí a nápadů je opravdu
spousta a věříme, že se nám zase
podaří je obnovit.
Má Hosov nějakou raritu či zajímavost?
Tak jednak je to zmíněná kaplička a druhak, když se jede z Hosova na Vysokou, tak je tam tzv. Zikmundova studánka. Podle pověry se
zde Zikmund zastavil, když odjížděl
poražen z Jihlavy. Loni to bylo 600
let od uplynutí této události.

Historie
� První písemná zmínka o obci pochází z roku 1359.
� Hosov je vesnice, část krajského
města Jihlava. Nachází se asi 4 km na
západ od Jihlavy.
� Původně se jednalo o část Horního
Kosova.
� K Jihlavě byl Hosov připojen 1. dubna 1980.
� Počet obyvatel: 164

