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Jihlava vyhlásila 
architektonickou sou-
těž na plánovanou revi-
talizaci Masarykova 
náměstí. 
� Pavel Bajer

 Jihlava

Minulý čtvrtek vyhlásili jih-
lavští radní zadávací podmín-
ky architektonické soutěže na 
revitalizaci Masarykova náměs-
tí. Samotná soutěž má být 

vyhlášena v červnu. Na podá-
vání svých návrhů pak budou 
mít architekti čas přibližně dva 
měsíce. 

Vítězný návrh bude podkla-
dem pro projektovou dokumen-
taci na revitalizaci náměstí. 

„Na podzim porota vyhodnotí 
vítězné pořadí, otevřou se obál-
ky se jmény autorů, a poté bude-
me jednat s jednotlivými ucha-
zeči o možné další spolupráci,“ 
informoval náměstek jihlavské-
ho primátora Radek Popelka 

(ANO).  
Město původně nepočíta-

lo, že do architektonické sou-
těže bude zahrnut kontroverz-
ní obchodní dům Prior, který 
má soukromého vlastníka. To 
považovala za největší slabinu 
plánované akce například člen-
ka pracovní skupiny pro revita-
lizaci náměstí, architektka Len-
ka Tomášová (Forum Jihlava). 

V tomto ohledu město své 
požadavky zmírnilo. „Podmín-
ky jsme se snažili stanovit volně. 

Sami zúčastnění se například 
mohou rozhodnout, samozřej-
mě po konzultaci s majitelem, 
zdali do projektu zahrnou Prior, 
či ne,“ vysvětlil další náměstek 
jihlavského primátora Vratislav 
Výborný (ČSSD). 

Dle zadání radnice se archi-
tekti budou muset vypořá-
dat například s dopravou na 
náměstí, i jeho vybaveností. K 
ní například patří zeleň, stojany 
na kola, boudy pro občerstvení, 
veřejné toalety, nebo odpadko-

vé koše. 
Vítěz architektonické soutěže 

rozhodně nepřijde zkrátka. Od 
radnice obdrží odměnu ve výši 
700 tisíc korun. Pro druhého 
mají připraveno 400 tisíc a pro 
třetího umístěného architekta 
200 tisíc korun. 

Celkové náklady na architek-
tonickou soutěž a zhotovení 
projektové dokumentace měs-
to odhaduje na deset milionů 
korun. 

Otázka za miliony. Co s náměstím?

Ve Stonařově Svobodní 
sestavili ženskou kandidátku

JIHLAVSKO (pab) – Celkem dvě kandidátky do podzimních komu-
nálních voleb mají Svobodní složené pouze z žen. A to v Hlinsku v 
Pardubickém kraji a ve Stonařově na Jihlavsku. 

Stonařovská kandidátka do komunálek je 15členná. Její jednič-
kou je fotografka Simona Kuzdasová, druhé místo obsadila před-
sedkyně spolku Alena Veliká. Trojkou kandidátky Svobodných ve 
Stonařově je učitelka Mirka Brychtová. 

REGION (pab) – Menšinová 
vláda spolu s vítězným hnutím 
ANO. To je dilema, které v sou-
časné době rozděluje ČSSD. 

Vysočinské vedení ČSSD se 
jednoznačně postavilo za účast 
strany ve vládě. Podporu tomu-
to záměru vyjádřili 14 podpisy 
členové krajského i okresních 
vedení strany. 

„Díky dojednané dohodě se 
konečně rýsuje možnost stabilní 
a funkční vlády, která bude řešit 
problémy občanů naší země,“ 

uvádějí mimo jiné ve svém pro-
hlášení. 

Poslední hlas k možnému 
vstupu ČSSD do vlády bude mít 
vnitrostranické referendum.  

„Referendum bude probíhat 
již od příštího týdne. Osobně 
se budu snažit členům sociální 
demokracie na Vysočině vysvět-
lit, proč je pro ČSSD důležité být 
ve vládě,“ uvedl minulý týden na 
Facebooku vysočinský šéf ČSSD 
Petr Krčál, který patří mezi kan-
didáty na ministerské křeslo.  

Rozhodnutí: vysočinská ČSSD 
chce vládu s účastí ANO

Koncert bude 
protestovat proti 

úložišti
JAROMĚŘICE NAD ROKYT-
NOU (zt) - Koncert proti úložiš-
ti jaderného odpadu u Jaro-
měřic nad Rokytnou se koná v 
sobotu 2. června v odpočinko-
vé zóně Míčova domu v Jaro-
měřicích. Začíná v patnáct 
hodin. Vystoupí na něm sku-
piny O Rock, Lubošou či Fancy 
Foxx a písničkáři Frenaz a Petr 
Namrous Navrkal. 

Obyvatelé Jaroměřic a míst-
ních částí mají možnost se vyjá-
dřit k úložišti v sobotu 16. červ-
na, kdy se na území města k této 
otázce koná referendum.  

TELČ (jv) – Se zájmem se setkal 
minulou sobotu celodenní pro-
gram, který návštěvníkům Telče 
nabídlo tamní Univerzitní cent-
rum Masarykovy univerzity. 

Prostory někdejší jezuitské 
koleje z poloviny 17. století, 
která byla rekonstruována v 
letech 2009 – 2011 do podoby 
moderního vzdělávacího cent-
ra, se otevřely všem zájemcům 
k prohlídce. Program v budově 
i na nádvoří nabízel též výtvar-
nou dílnu pro děti, v knihovně 
si návštěvníci prohlíželi výrob-
ky Lidové malírny Telč, od její-
hož založení uplynulo 110 let. 

Do historie se vrátila i jedna 
ze tříd centra, která se promě-
nila v někdejší obecnou školu 
z nedalekého Radkova. Tady si 
děti zkoušely usednout do sta-
rých dřevěných lavic a nahlížely 
do zažloutlých starých učebnic. 

Ukázka představila expozici 
Obecná škola, která byla v Rad-
kově otevřena v srpnu 2012. 
Vrací se až k roku 1788, kdy 
na radkovské farní jednotřídce 
začalo vyučování. V roce 1886 

pak byla vysvěcena nová školní 
budova a začalo se vyučovat ve 
dvou třídách. V roce 1900 školu 
navštěvovalo až 109 žáků, což 
byl na malou obec s 250 obyva-
teli  mimořádný počet. 

Sobotní den Univerzitní-
ho centra (UCT) zakončilo na 
nádvoří večerní představení 
studentů z Brna, kteří sehrá-
li Plautovu komedii Curculio 
v českém překladu pod názvem 
Darmojed. 

Jak uvedl na dotaz JL Jaroslav 
Makovec, od letoška ředitel 
UCT Telč, je jedním z jeho dlou-
hodobých cílů navrátit do Telče 
a tamního centra stálou vyso-
koškolskou výuku, nejspíše v 
oblasti památkové péče (roz-
hovor na toto téma přineseme 
v JL). 

UCT a jeho kapacity by se pod-
le Makovce také měly napříš-
tě více otevírat lidem v oblasti 
kulturní nabídky. Jako zásadní 
vidí ředitel v tomto ohledu spo-
lupráci institucí a organizátorů 
v typicky turisticky orientova-
né Telči.  

NÁVŠTĚVNÍCI si prohlížejí vyřezávaná dřevěná tabla a historické  
radkovské školní lavice při sobotní exkurzi v Univerzitním centru v 
Telči.  Foto: Jiří Varhaník  

Univerzitní centrum připomnělo 
dávnou radkovskou jednotřídku

JIHLAVA (pab) – Téměř dva 
měsíce rekonstruují Brněnský 
most v Jihlavě. Minulý týden 
došlo k vyzdvižení jednoho z 
jeho mostních polí. Tato 705 tun 
těžká část mostní konstrukce 
má zůstat zavěšená ve vzduchu 
přibližně dva týdny. 

Během této doby provede 

odborná firma opravy a injek-
táž přepínacích lan, na kterých 
mostní konstrukce visí a která 
jistí její stabilitu. 

„Zvedání mostního pole trva-
lo zhruba dvě hodiny, obdobnou 
technikou půjdou nahoru i další 
tři pole. Veškeré práce na stavbě 

probíhají podle předepsaného 
harmonogramu,“ uvedl krajský 
radní Jan Hyliš (ČSSD). 

K dokončení oprav 237 met-
rů dlouhého Brněnského mostu 
má dojít na podzim. Náklady na 
rekonstrukci mostu vyjdou na 
58 milionů korun s DPH.  

MOSTNÍ pole na Brněnském mostě má zůstat zvednuté po dobu dvou týdnů.  Foto: Kraj Vysočina

Brňák: mnohatunová část
mostu aktuálně visí ve vzduchu

JIHLAVA (nel) - Opravy inter-
ního pavilonu jihlavské nemoc-
nice se přesouvají do přízemí 
a suterénu. Dělníci tu dokončí 
kompletní rekonstrukci interny. 
Během oprav bude ale kompli-
kovaný průchod mezi Domem 
zdraví, rentgeny a zbytkem 
nemocnice.

„Teď nás čeká jedna z nejnároč-
nějších fází oprav, protože právě 
přízemím projdou denně stovky 
lidí,“ popisuje provozně-technic-

ký náměstek Alexander Filip.
Pacienti, kteří budou chtít 

přejít z Domu zdraví do nemoc-
nice, budou muset jít po 
náhradní vyznačené trase. „Šip-
ky povedou pacienty od květinky 
v Domě zdraví do prvního pat-
ra k odběrové místnosti,“ popi-
suje mluvčí nemocnice Monika 
Zachrlová.

Návštěvníci nemocnice tedy 
půjdou stejným prostorem, 
pouze o patro výš. „Dostanou 

se do oranžového pavilonu, kde 
jsou operační sály,“ pokraču-
je s tím, že pak jen stačí sejít 
po schodech do přízemí. Paci-
enty navede náhradní trasa k 
urgentnímu příjmu a magne-
tické rezonanci. Spojující mod-
rá chodba mezi nemocnicí a 
Domem zdraví bude uzavřena 
od pondělí 11. června.

„Opravy skončí až v polovině 
října,“ doplňuje ředitel jihlav-
ské nemocnice Lukáš Velev. V 

současnosti je v rámci rekon-
strukce interního pavilonu už 
opraveno pět vrchních podlaží 
— oddělení kardiologie, neuro-
logie, onkologie, kožní, chirur-
gické a interní.

Interní pavilon pochází z 
přelomu 70. a 80. let minulé-
ho století. Od té doby neprošel 
zásadnější rekonstrukcí. Cena 
oprav vyjde na více než 372 
milionů korun, které uhradí 
Kraj Vysočina.

Z Domu zdraví do nemocnice 
kvůli opravám přímo neprojdete

Odešel neurolog Petr Svítil
Ve středu 23. května zemřel ve věku 65 let jihlavský neuro-

log MUDr. Petr Svítil. Na přání zesnulého se rozloučení koná v 
úzkém rodinném kruhu. 

Petr Svítil měl mnoho přátel. Mezi ně patřil také jihlavský 
neurolog MUDr. Vlastimil Hřeben. „Vzpomínám na něho jako 
na dobrého kamaráda a hodného člověka, který se snažil vyjít se 
všemi,“ řekl Hřeben. 

MUDr. Svítil byl také velkým milovníkem přírody. MUDr. Hře-
ben o něm uvedl, že měl rád horskou turistiku a jízdu na lyžích. 

Na MUDr. Svítila zavzpomínal také jeden z jeho vděčných 
pacientů, jehož jméno redakce zná. „Doktor Svítil byl výborným 
lékařem. V dětství jsem onemocněl dětskou mozkovou obrnou, a 
díky panu doktorovi jsem v současné době téměř bez následků.“ 
 -pk-

Batelovští zasmečují
Jedenáctý ročník amatérské-

ho volejbalového turnaje smí-
šených družstev  se uskuteč-
ní v sobotu 2. června. Akce s 
názvem Batelovská smeč začí-
ná v 8 hodin v místním sportov-
ním areálu.

Stručně

Ve středu 16. května oslavil 
50. narozeniny ředitel Kolek-
tor Tesla Jihlava Ing. Michal 
Janouškovec. Janouškovec je 
ředitelem společnosti od roku 
2006. Je také členem předsta-
venstva Okresní hospodářské 
komory v Jihlavě.  

� � �

V pátek 25. května oslavil 60. 
narozeniny starosta Morav-
ských Budějovic Ing. Vlastimil 
Bařinka (STAN). Bařinka byl v 
letech 1996 – 1998 poslancem 
Parlamentu ČR za ODS. Staros-
tou Moravských Budějovic byl 
zvolen v roce 2006. -pab-

Společnost

V pátek přineseme
� Máte za sebou maturitu 

a přemýšlítem, co dál? Vyso-
ké školy mají stále volná mís-
ta. Prozradíme kde, a v jakých 
oborech.

� Zprávy z Moravských 
Budějovic a Chotěboře. 


