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V bezprostřední blíz-
kosti konečné zastávky 
trolejbusové linky B a C 
na Březinkách se nachází 
na frekventované silnici 
ostrůvek. 

Ze strany od zastáv-
ky vede k cestě dokonce 
pěkný chodník, a mnoho 
lidí tak toto místo využí-
vá jako místo pro pře-
chod. Je totiž zastávce 
nejblíže.

Chodci by však v tomto 
místě měli přecházet spí-
še při slabším provozu, 
nikoliv v dopravní špičce. 
Nemají zde totiž před-
nost a je pouze na řidi-
čích, zda jim zastaví.

„Jedná se o místo umož-
ňující přejití vozovky, které 
se neřídí pravidly pro pře-
chody pro chodce,“ vysvět-
luje Karel Trojan z odbo-
ru dopravy a dodává, že 
toto opatření bylo na ulici 
Okružní realizováno před 
necelými 15 lety na zákla-
dě podnětů veřejnosti.

Trojan přiznává, že na úřadu evidují občasné podněty veřejnosti, aby se statut 
toho místa změnil na přechod pro chodce. To by však znamenalo, že bude třeba 
upravit navazující chodníky (včetně středového ostrůvku) o prvky pro nevido-
mé, které mají být u přechodu, nasvětlení přechodu a vyřešení přístupu pro pěší 
ze strany bývalého hotelu Jihlava, kde trasa ústí na obslužnou komunikaci parko-
viště a není zde návaznost na další chodníky. 

Na Facebooku se k tomuto tématu strhla rozsáhlá diskuse. Někteří si myslí, že 
přechod by v tomto místě byl vhodný, jelikož je to na zastávku blíže než podcho-
dem, kde se člověk musí ještě vracet zpět. 

Jiní si myslí, že další „zebra“ je zbytečná. 
U ostatních zastávek směrem k hlavnímu nádraží je ovšem také přechod 

každých pár metrů.
Za přechod pro chodce mnozí také považují značení před kinem Dukla, na kři-

žovatce ulic Tyršova a Jana Masaryka. Ani zde však pěší přednost nemají. Jedná 
se totiž pouze o přejezd pro cyklisty. 

Přesto se zde však někteří chodci rozčilují na projíždějící řidiče, či se bezhlavě 
vrhají do vozovky v domnění, že zde mají přednost jako na přechodu. „Platný“ 
přechod se však nachází až o pár metrů dál - na druhém konci kina Dukla.  -vd-

Diskuse z Facebooku
� Hubert Cumberdale: Kdyby 

tam byl přechod co 20 metrů, para-
lyzovalo by to dopravu. Samozřejmě, 
že zelení magoři z magoše by to tak 
chtěli, ale naštěstí tomu ještě brání 
nějaký ty euronormy ohledně doprav-
ních staveb.

� Marek Řezáč: Přechod pro 
chodce a ani místo pro přecházení to 
není. Stavebně to ovšem evokuje pře-
chod pro chodce, jako řidič zde oprav-
du nezastavuji, ale někdy si lidé myslí, 
že jsou na přechodu, a opravdu někdy 
má člověk strach, že mu tam někdo 
skočí.

� Vendulka Vítková: Snad nejde-
bilnější místo v Jihlavě. Jeden rok 
tam do mě vrazila zezadu nějaká blb-
ka, když auta přede mnou zastavila. 
A druhý jsem tam srazila psa, které-
ho páníček pustil na volno „přes pře-
chod“ a ten mi vběhl pod zadní kola. 
Takže já, když nemusím, vůbec tudy 
nejedu.

� Veronika Gondžalová: Je to 
místo určené k přecházení, není to 
přechod. Takže já tam normálně pře-
cházím, ale nečekám, že mě auta 
pustí. Prostě čekám, až můžu bez-
pečně přejít. Jako řidič tam nikoho 
neopouštím (není to přechod), ale 
jsem ostražitá, co kdyby náhodou.

� Daniel Peřina: Až tam bude zeb-
ra, tak budu lidi pouštět, jinak ne.

� Andrea Eremeia: Měl by tam 
být přechod oficiálně, tohle je jen dal-
ší tikající bomba.

� Ivča Váňová: Když jsem tudy 
šla, tak jsem to brala jako přechod. 
Hodně to evokuje k přechodu, no.

� Jitka Králová: Moje děti tam 
chodí pravidelně do a ze školy. Na 
začátku jsem jim řekla, že to není pře-
chod, že musí počkat, až nic nepoje-
de. A v pohodě, chápou to.

Ne vše, co vypadá jako 
přechod, je opravdu přechod

Zastupitelé odsouhlasili peníze na 
nákup značkového koncertního křídla pro 
Základní uměleckou školu. 

Petr Klukan �

Oslavit 100. výročí Základní umělecké školy 
(ZUŠ), které se uskuteční ve školním roce 2024-
2025, s novým koncertním klavírním křídlem je 
přáním nejen vedení školy. První kroky jsou již 
udělány. 

Jihlavští zastupitelé odsouhlasili příspěvek na 
nákup klavírního křídla ve výši pěti milionů korun. 

„Bylo by to neuvěřitelné posílení možností školy. 
Klavír by samozřejmě využívali všichni žáci školy, ať 
na doprovody učitelem, na korepetice apod.,“ řekla 
Jihlavským listům ředitelka školy Dana Fučíková.

Ačkoliv se nástroj bude teprve vyrábět, je nutné 
mít připravené finance v plné výši. ZUŠ doposud 
má 700 tisíc korun a hodlá další získat i formou 
sbírky, zastupitelé proto schválili pouze to, že zby-
lou částku město dorovná. Škola již založila trans-
parentní účet, na který je možno přispívat. 

Částka pěti milionů za klavír řadu zastupitelů 
překvapila, ale nikdo se nevyjádřil zásadně proti. 

„V prvním okamžiku nás zarazila částka pět milio-

nů za koncertní křídlo. Pokud bych to bral z pohledu 
osobního, tak mám za to, že čas od času to je jeden z 
úkolů krajského města pořídit něco, co je vysoce nad-
standardní,“ sdělil Jiří Pokorný (ANO). 

„Je to částka značná, nicméně to bude nejlepší 
nástroj v regionu. Je to nástroj, který bude sestaven 
přímo na zakázku ZUŠ,“ uvedla primátorka Karo-
lína Koubová (Fórum Jihlava).

Nástroj podpořil i Marek Hovorka (Fórum Jihla-
va): „Možná tu je nějaký deficit v podpoře nesportovních 
aktivit, tak to vnímejme jako jedno z velkorysých splacení 
tohoto dluhu, který Jihlava má. Jsem rád, že tento nástroj 
budou moci využívat všechny děti, které budou studovat 
hru na piano v naší velmi kvalitní ZUŠ.“

Radní David Beke (ODS) v diskusi poznamenal: 
„Oslovil jsem lidi, kteří se v tom orientují, je to to nej-
lepší, co se dá na trhu koupit. Měli bychom to křídlo 
koupit.“

Pro byl i lidovec Josef Kodet ml.: „Součástí jeho 
výběru (nástroje) jsou i přizvaní odborníci pan docent 

Ardašev, magistr Kasík, takže tam není podceněna 
odborná stránka. Díky tomu klavíru Jihlava na pomy-
slné kulturní a hudební mapě ČR zase o několik míst 
poskočí.“

Při hlasování se koalice spojila s opozicí a 35 hla-
sy dorovnání částky do pěti milionů odsouhlasila. 
Proti nebyl nikdo; jen Vítězslav Schrek (ODS), 
který je zároveň hejtmanem kraje, se zdržel hlaso-
vání.

Koncertní křídlo Petrof mod. I. z roku 1989 
by tedy mělo být nahrazeno novým koncertním 
nástrojem. V materiálu pro zastupitele je napsána i 
značka, ke které dospěli po konzultaci s odborníky 
a umělci. Má se jednat o značku Steinway model D 
274. Pořízením tohoto nástroje by mohlo přitáh-
nout i významné klavíristy. 

„Ti chtějí vesměs hrát právě na značkové nástroje, 
nejlépe na nástroj značky Steinway, který je považo-
ván za světovou špičku ve výrobě klavírů,“ podotkla 
Fučíková.  

Zmínka o koupi koncertního křídla Steinway 
však nenechala bez povšimnutí firmu Petrof, čes-
kého výrobce koncertních křídel. Všem zastupi-
telům již rozeslala dopis, v němž je přesvědčuje o 
kvalitě svých nástrojů a vybízí k přehodnocení roz-
hodnutí výběru značky. 

Klavír za pět milionů sjednotil zastupitele 

SICE se zde přechází vozovka, ale pozor: chodci zde 
před auty přednost nemají.
  Foto: Veronika Dawidowicz 

Výběr značky klavíru nenechal 
klidným jednoho 

z výrobců nástrojů

Alena Veliká ze Stonařova vydala 
vlastním nákladem knihu Toto je ješ-
tě ráj, která nese podtitul Autentické 
vzpomínky na divoký odsun z jihlav-
ského jazykového ostrova. V knize je 
20 příběhů rodin, které prošly stona-
řovským táborem, nebo táborem ve 
Starých Horách. „Jsou tam i příběhy 
lidí, kteří prošli jihlavským vězením,“ 
říká autorka, která osudy rodin zpra-
covávala 20 let. 

„Chtěla bych, aby lidi, kteří nevěří, 
uvěřili, že válka byla na obou stranách 
hrozná, a i po válce se děly věci, které by 
se asi dít neměly,“ dodává, co od knihy 
očekává. 

Knížka je k dostání v jihlavských 
knihkupectvích.  -pk-

Radní schválili nařízení, které zaka-
zuje podomní a a pochůzkový prodej 
energetických služeb v Jihlavě. Platit 
začne od 1. července 2022. Nařízení 
bylo dle magistrátu nezbytné vydat 
kvůli novele energetického zákona. 
Jak upozornil vedoucí živnostenského 
úřadu Jan Kubišta, podstatné je, aby 
lidé nikoho cizího do domu nepouště-
li a nic mu nepodepisovali.  -pk-

Zákaz prodeje

Vyšla kniha 
pamětí o odsunu


