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Krátce
JIHLAVA

Koncert Petra Spáleného
se odkládá na říjen

Koncert Petra Spáleného s New
Apollo bandem se uskuteční v diva-
delním sále DKO Jihlava ve čtvrtek
21. října v 19 hodin. „Z důvodu re-
konvalescence po operaci páteře
je vystoupení známého hudebníka
Petra Spáleného přeloženo ze stře-
dy 22. září na příští měsíc. Již za-
koupené vstupenky za 290 korun
zůstávají v platnosti; další jsou ješ-
tě k dispozici,“ oznamují pořadate-
lé. Podzimní sezona na Malé scéně
DKO začíná právě dnes od 19 ho-
din. Lístky na úterní večer šanso-
nů a zpívané poezie, při němž účin-
kují Markéta Wankeová, Miloň Če-
pelka a Jaromír Klempíř či Miro-
slav Chytil, stojí 150 Kč. (aum)

JIHLAVA

Campanula zavzpomíná
a odjede do Le Mans
Sbormistr Pavel Jirák bude dnes
od 17 hodin v přednáškovém sále
jihlavského Muzea Vysočiny (za ne-
dávno otevřenou kavárnou) vzpo-
mínat na uplynulých 25 let Pěvec-
kého sdružení Campanula Jihlava.
Hned dva dny poté sbor, připomí-
nající si letos jubilejní výročí svého
založení v roce 1985, odjíždí na
svoji v pořadí již 26. zahraniční
koncertní cestu, když počtvrté na-
vštíví Francii. „Během svého dru-
hého pobytu v Le Mans Campanu-
la dvakrát vystoupí v katedrále
St. Julien,“ upřesňuje dirigent Pa-
vel Jirák. (aum)

BYSTŘICE, NOVÉ MĚSTO

Pustinův festival
vrcholí tento týden
Dvěma koncerty Jakuba Pustiny
a jeho hostů, čínského tenoristy
Du Fanyonga a českého klavíristy
Richarda Pohla, vyvrcholí tento tý-
den barytonistův 5. ročník festiva-
lu po několika městech České a Slo-
venské republiky. Nejprve toto trio
společně vystoupí při zahájení
29. ročníku bystřického Kruhu přá-
tel hudby, a to ve středu 22. září
v 19.30 v sále kulturního domu. Or-
ganizátoři upozorňují na výhodné
zakoupení předplatného na celý
cyklus osmi koncertů za 300 nebo
500 Kč. Cena vstupného na jednot-
livé koncerty činí 70 a 120 Kč. Ho-
rácká galerie v Novém Městě na
Moravě, jež pořádá totožný kon-
cert vážné hudby ve čtvrtek 23.
září v 18.30 v rámci Dnů evropské-
ho dědictví, doporučuje zájem-
cům, aby si lístky za 120 Kč vzhle-
dem k omezenému počtu míst za-
jistili raději v předprodeji. Pěvec Ja-
kub Pustina přidal ke končícímu
turné nedávno také účinkování na
slavnosti v polenském chrámu Na-
nebevzetí Panny Marie, kde bylo
uděleno čestné občanství Domini-
ku Dukovi, arcibiskupovi pražské-
mu a primasovi českému. (aum)

» Pokračování ze str. B1
Zoufalý majitel, který ztratil třeba
klíče nebo nějakou cennost, může
jedině napřed zavolat nebo se jít
osobně podívat.

Jestliže si chce majitel svou věc
vyzvednout, musí ji úředníkům de-
tailně popsat či jinak dokázat, že
jse skutečným vlastníkem předmě-
tu.

Ve Žďáru nad Sázavou
se musí zaplatit
A třeba ve Žďáru nad Sázavou bu-
dou muset hledající zaplatit i men-
ší částku. „Stanovili jsme poplatek
za uložení věci. Činí dvě koruny na

jeden den,“ uvedla Alena Benešo-
vá z finančního odboru. Pokud si
majitel přijde pro věc až po půl
roce, může zaplatit až 360 korun.

Půl roku je totiž obvyklá doba,
po kterou věci ve ztrátách a nále-
zech obvykle mohou zůstat. Po-
kud si je majitel do té doby nevy-
zvedne, propadnou městu.

„Jsou to obvykle naprosto bez-
cenné věci, které vyhazujeme a ne-
cháme zlikvidovat,“ tvrdí Kateřina
Škarková. Případně pro ně úřední-
ci naleznou další využití, čas od
času je města prodávají v aukcích
a dražbách.

Martin Vokáč

JIHLAVA Jihlavskou Hamerníkovu
ulici čeká během letošního podzi-
mu ozdravná kůra.

Odbor životního prostředí jih-
lavského magistrátu má v plánu
celkovou obnovu stromořadí lemu-
jícího obě strany ulice.

Celková obnova se dotkne ulice
Hamerníkova a později i ulic Evže-
na Rošického, Pavlovova a Dokto-
ra Procházky. Tady všude v součas-
né době stromy nevyhovují.

„Na stromech ve městě se více
než kde jinde podepisují nevhod-
né podmínky pro život. Na Hamer-
níkově ulici zaznamenávali v po-

sledních letech lidé chřadnutí zele-
ně. Ve spolupráci s odborníky, kte-
ří zdraví stromů zkoumali, jsme
zjistili, že některé jsou na tom
opravdu špatně,“ vysvětlil mluvčí
jihlavského magistrátu Radek Tu-
lis.

Prioritou magistrátu však ne-
jsou ulice prosté jakékoli zeleně.
Usilují o její celkovou obnovu
v krajském městě.

Na místo nezdravých stromů bu-
dou vysázeny nové.

„Celý projekt je koncipován
jako obnova. Všechny vykácené
stromy budou nahrazeny porosty

stejných druhů, tedy javory a hlo-
hy. Jednoznačně půjde o změnu
k lepšímu,“ podotkl Vladimír Má-
silko z odboru životního prostředí
jihlavského magistrátu.

„Musím říci, že ty hlohy jsou
v hrozném stavu. Moc parády ne-
nadělají. Vůbec mi nevadí, že je na-
hradí nové stromy, bude to vypa-
dat určitě lépe,“ souhlasila s Másil-
kem obyvatelka jednoho z domů
v Hamerníkově ulici Lucie Kostko-
vá.

Řidiči nevidí do křižovatky
Jedním z dalších důvodů kácení
šesti desítek stromů je i to, že mo-
hou vadit řidičům při vjíždění do
křižovatky směrem z Hamerníko-
vy na Jiráskovu ulici.

„Některé stromy mají příliš níz-
ko větve, což brání řidičům ve vý-
hledu a bezpečném vjezdu do kři-

žovatky. Na druhou stranu ale ne-
máme informace o tom, že by se
zde stala nějaká nehoda právě kvů-
li stromům,“ doplnil Radek Tulis.

„Mně se toto řešení moc nelíbí.
Nemyslím si, že ty stromy nějak
brání ve výhledu. Musím jen dávat
pozor, když vjíždím do křižovatky,
ale to musím udělat vždycky. Roz-
hodně bych ty stromy nekácel,“
pravil Jaromír Plíšek, který touto
cestou pravidelně jezdí.

Pokud půjde vše hladce, chtějí
úředníci z odboru životního pro-
středí začít s obnovou co nejdříve.
„Vše záleží na penězích. Pokud bu-
deme moci čerpat dotaci, proběh-
ne obnova během letošního podzi-
mu,“ dodal Másilko.

Celkové náklady na obnovu stro-
mořadí vyjdou asi na 200 tisíc ko-
run.

Andrea Bartůňková

TŘEBÍČ (myš) Přímo v korytě řeky
Jihlavy v historickém jádru Třebí-
če jsou k vidění nákladní auta a dal-
ší těžké stroje. Na levobřežní části
v Kočičině vzniká provizorní cesta
v řečišti.

Lidé zvědavě pozorují, co se tu
děje. Náklaďáky navážejí obří ka-
meny. Je tu hluk a prach. Vodohos-
podáři spustili náročnou a dlou-
hou stavbu protipovodňových
valů.

Jedniným přístupem pro větší
vozidla je ulice Zdislavina.
Kvůli tomu, že přístup do někte-
rých částí starého města není mož-
ný po normálních silnicích, museli
pustit techniku do řečiště. Jedi-
ným přístupem ke korytu pro větší
vozidla je ulice Zdislavina.

„Dopravní omezení budou nut-
ná také na Havlíčkově nábřeží
a u domů na protějším břehu,“
vzkázala mluvčí Povodí Moravy
Eva Grodová.

Vodu v řece usměrnili vodohos-

podáři na minimum. Nové bariéry
proti povodním ochrání lidi před
stoletou vodou. Hotovo bude vše
na jaře 2012.

Ze záplav mají strach zejména
lidé z památkově chráněných
Židů, což je čtvrť patřící do sezna-
mu UNESCO.

Vlasta Hrubešová z ulice Leopol-
da Pokorného v Židech zažila něko-
lik povodní. „My se tady obáváme
každého jarního tání a větších pří-
valových dešťů,“ reagovala Hrube-
šová.

Výstavba za více než sto milionů
korun bude mít čtyři etapy. Povodí
Moravy nechá navýšit a upravit ná-
břežní zdi na obou březích řeky
v přibližně kilometrovém úseku
mezi Podklášterským a Novodvor-
ským mostem a pročistí koryto.

Radnice pořídí za zhruba osm
milionů korun mobilní zábrany,
které budou v momentě blížící se
přívalové vlny namontovány na ka-
menný taras na Havlíčkově nábře-
ží.

Atraktivní vůz Na trať mezi mlýny se účastníci vydali
v různých vozech, mimo jiné i v těchto „bourácích“.

4x foto: Tomáš Toufar (tydyt.rajce.net)

Letos plánují úředníci jihlavského magistrátu zaměřit
se na zhruba šest desítek stromů. V příštím roce
chtějí pokračovat. Na místo nezdravých stromů
budou vysázeny nové.

Stylové oblečení Do druhého ročníku
se zapojili i mladí účastníci. Více
informací o pořadatelích najdete
na adrese www.vvcbreznik.estranky.cz.

FAKTA

Tři etapy obnovy
v Hamerníkově ulici
V prvním úseku od Jiráskovy
ulice po Erbenovu a ve třetím
úseku od ulice Leoše Janáčka
po ulici Vrchlického dojde
k vykácení přestárlých stromů.
Ve druhém úseku od Erbenovy
ulice po ulici Leoše Janáčka
se plánuje kompletní vykácení
hlohů a tří habrů. Do tohoto
úseku budou znovu vráceny
hlohy. V příštím roce
se podobných úprav dočkají
i ulice Evžena Rošického,
Pavlovova a Dr. Procházky.

» Pokračování ze str. B1
Proti výstavbě obchodního domu
o prázdninách vystoupila skupina
obyvatel v severní části Masaryko-
vy a Zahradnického ulice. Obávali
se zejména dopadů stavby na loka-
litu Pivovarských rybníků. „Ty slou-
ží jako místa odpočinku, lidi sem
třeba chodí venčit psy, denně tu
jsou desítky lidí. Domníváme se,
že tak velká stavba by lokalitu naru-
šila,“ prozradil jeden z iniciátorů
petice David Myslivec.

Proti budování dalšího obchod-
ního domu ostře vystupuje ODS.
V jejích řadách jsou obchodníci

a podnikatelé z centra města. Ti se
obávají dopadu další konkurence
na své podnikání. „Už je ve městě
šest velkých obchodů a nevidím
důvod, proč povolovat sedmý,
když bude mít stejný sortiment.
Hrozí, že z centra zmizí menší
a střední obchody, hrozí kanibali-
zace sítě,“ prohlásil Josef Hejkal.

V novém zastupitelstvu už jeho
hlas slyšet nebude, majitel potra-
vin pod náměstím už nekandidu-
je. ODS neslyšela ani na několik
ústupků a množství souvisejících
investic, které chce Tesco městu
dát. Celkově by se mělo jednat

o sumu až 20 milionů korun. V plá-
nu je, kromě vybudování nákupní-
ho centra a téměř 200 nových pra-
covních míst, i vybudování chodní-
ků, světelných křižovatek nebo
také úprava Pivovarského potoka.

Podle Ošlejška už víc čekat ne-
lze. „Jsme na hraně našich mož-
ností. Už jsme udělali spoustu
ústupků, další milionové investice
si nemůžeme dovolit,“ konstatoval
Petr Ošlejšek. Martin Vokáč

Více informací o záměru postavit Tesco
v Havlíčkově Brodě.

Zábava Účastníci po cestě navštívili
Budišov, Tasov, Vaneč a Dolní Heřmanice.
Na mlýnech se dobře bavili
i za pomoci mouky.

Pohoda Počasí bylo o víkendu ideální, jako
na objednávku jezdců.

Brodští voliči v říjnu rozhodnou,
jestli se ve městě postaví Tesco

Ochrana Pracuje se i za třebíčskou poštou a Billou. Foto: Anna Vavríková, MF DNES

vysocina.idnes.cz

Vaším objektivem O víkendu se na Třebíčsku odehrál druhý ročník akce Putování po starých mlýnech ve starých vozech. Své fotografie můžete přidat na adresu www.rajce.idnes.cz i vy.

Ztratil se dětský kočárek.
Značka: pro dvojčata

Přichází podzim a s ním i kácení
stromů zvané Ozdravná kůra

V Třebíči spustili velkou protipovodňovou stavbu


