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ŽEHNÁNÍ OBNOVENÉ SOCHY. Koncem srpna proběhla slavnost, při které kněz 
Ivan Petr Božik, farář Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba v Jihlavě, po-
žehnal renovovanou sochu Panny Marie s Ježíškem u studánky na Skalce. Části 
poničené sochy se podařilo nalézt při opravě nedaleké studánky, chybějící partie 
domodeloval akademický sochař Otakar Marcin. „Naši předkové nové sochy ne-
chávali žehnat. Sochu Panny Marie se podařilo, obrazně řečeno, vyzvednout z po-
pela. Proto jsme se rozhodli po tak zdařilé renovaci sochy i sousední studánky na 
tento zvyk z minula navázat. Bude to symbolická tečka za povedenou akcí,“ uvedl 
náměstek primátora Petr Pospíchal, který na průběh renovace dohlížel.

SOCHAŘ OLBRAM ZOUBEK NAVŠTÍVIL JIHLAVU. Přední český sochař Ol-
bram Zoubek přijel na pozvání primátora Jaroslava Vymazala do Jihlavy. Spolu s 
architektem Jaroslavem Huňáčkem provedli sochařského mistra budovou základní 
umělecké školy, do jejíhož interiéru by Olbram Zoubek měl vytvořit novou sochu. 
Škola projde rozsáhlou rekonstrukcí. Olbram Zoubek si krátce prohlédl také jih-
lavskou historickou radnici.

PAT A MAT. Na Bráně Matky Boží skončila výstava Pat a Mat - Jak se rodí ve-
černíčky. Dvě malé postavičky z televizního animovaného seriálu přiměly vyšlapat 
schody Brány Matky Boží, kde byla expozice umístěna, 4.071 lidí. Přišlo tak jen 
o čtyři lidi méně než na loňskou výstavu kostýmů z pohádkového seriálu Arabela, 
kterou za srovnatelnou dobu vidělo 4.075 osob. „Kromě popularity seriálu A je to! 
k úspěchu výstavy zřejmě přispělo i deštivé počastí. Do informačního centra v Brá-
ně Matky Boží přicházeli rodiče s dětmi s dotazem, jak ve městě trávit čas v tomto 
počasí. Nabídka výstavy Pat a Mat jim přišla vhod, kromě prohlížení postaviček z 
večerníčků si děti mohly zahrát velké pohádkové pexeso, zkusit chodit s loutkami 
nebo vyrobit skládanky z papíru,“ zhodnotila ukončenou výstavu vedoucí turistic-
kého informačního centra Jana Petrůjová.  Hlavními postavami výstavy byli Pat a 
Mat, ale k vidění byly i jiné více či méně známé večerníčkové postavičky.

PIETA ZA OBĚTI VRAŽD. V Jihlavě proběhlo vzpomínkové setkání na oběti jus-
tičních vražd politických vězňů padesátých let. Pieta se tradičně odehrála u po-
mníku Smírčí kameny, který stojí nedaleko místa, kde nevinní lidé v letech 1950 
až 1952 umírali – v někdejší věznici Krajského soudu v Jihlavě v Tyršově ulici 
(dnes budova vysoké školy). 

K přítomným promluvil primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal, radní Kraje Vyso-
čina Martin Hyský, senátor Miloš Vystrčil a člen Rady Konfederace politických 
vězňů ČR Karel Linhart. Zástupci různých významných institucí i veřejnost k 
pomníku položili květiny. Za oběti komunistických vykonstruovaných procesů pří-
tomní drželi minutu ticha, na závěr zazněla Hymna ČR. Po ofi ciálním programu 
ještě přicházeli k pomníku jednotlivci s modlitbami, dalšími květinami a svíčkami, 
nebo si mlčky četli jména a data úmrtí popravených. 

Pietnímu setkání u Smírčích kamenů předcházela mše svatá v kostele sv. Ignáce 
na Masarykově náměstí, kterou celebroval generální sekretář řádu karmelitánů P. 
Cyril Vojtěch Kodet, O. Carm. Akci tradičně připravuje město Jihlava a Konfede-
race politických vězňů ČR – pobočka Jihlava.

Po skončení pietního aktu primátor Jaroslav Vymazal setrval na místě a s ně-
kolika přítomnými si připomněl jména a osudy některých nevinných popravených 
lidí.

DESKA UKRADENA. Desku, označující střed města, někdo ukradl z jejího umís-
tění v dlažbě v ulici Matky Boží v městské památkové rezervaci. Strážníci Městské 
policie Jihlava našli pak desku pohozenou ve Znojemské ulici. Podle ředitele městské 
policie Jana Frence byla krádež natolik publikovaná, že se zřejmě zloděj buď obával 
desku do sběrny odnést, nebo ho s nálezem výkupny odmítly, proto pro něj ztratila 
hodnotu a zahodil ji. Nyní se deska doplňuje o nové prvky, aby její uchycení v žulové 
desce bylo pevnější a lépe odolávala případným dalším pokusům o odcizení.

NA HŘIŠTÍCH TABULE. Na několika dětských hřištích v Jihlavě se objevily nové 
černé kreslicí tabule se žirafk ou. Na tabuli je navíc tzv. QR kód, který návštěvníka 
s mobilním internetovým připojením přenese na webové stránky axadetem.cz, kde 
rodiče najdou spoustu dobrých nápadů na hry a také písničky, básničky a oma-
lovánky, případně i nejbližší akce v okolí, kam lze s dětmi zajít. Tabule tak jsou 
nejen novou atrakcí na hřišti, ale vtahují do hry také rodiče, kterým náměty na 
webové stránce mohou pomoci vymyslet pro děti program. Tabule nechala umístit 
pojišťovna AXA, která Jihlavě letos přispívá významnou částkou na údržbu hřišť.


