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Kalendárium města Jihlavy
Zajímavé historické události měsíce července

Sestavil Martin Laštovička z Historického kalendáře města Jihlavy od Františka Hoffmanna (Jihlava 1957) a z Inventáře sv. 1, Listiny (Městská správa Jihlava) – 
Okresní archiv v Jihlavě, František Hoffman a Karel Křesadlo (1971).

VYHLÁŠENÍ basilejských kompaktát 
5. července 1436 připomíná pamětní 
deska při vstupu do Jihlavské radnice. 
 Foto: archiv MMJ

Slavnostní vyhlášení  
basilejských kompaktát

5. červenec 1436, po měsíčním vy-
jednávání byla prohlášena v Jihlavě 
na náměstí slavnostně tzv. basilejská 
kompaktáta, jimiž bylo učiněno na-
rovnání mezi husity a Církví. Záro-
veň je to pro tehdejší Evropu mez-
ník, který ukončil husitské války a 
nastolil mír.

Co se dělo po vyhlášení kompaktát 
na jihlavském náměstí, známe z de-
níku notáře basilejské delegace Jana 
Tourského: 

Po uzavření kompaktát pán kost-
nický, hlavní biskup v poselství, 
zanotoval „Te deum laudamus“ a 
všichni kolem stojící, jak ze strany 
Církve, tak Čechové, pokračovali 
až do konce na témže místě. Když 
to bylo ukončeno, císař pán v rou-
chu panovnickém přešel s velkým 

množstvím lidu za pány legáty, kteří 
kráčeli před ním do farního kostela 
a s ním i někteří čeští páni. Jiní však 
zpívajíce česky odešli do příbytku 
Pražanů, kde konali své bohoslužby. 
A z farního kostela, když byly zapěny 
antifony, odříkány modlitby o Troji-
ci, blahoslavené Marii a míru a udě-
leno požehnání pánem kostnickým, 
se vrátili všichni v radostném pláči 
do svých domovů k obědu. Také cí-
sař pán se svým průvodem šel pěš-
ky, což nebylo vídáno od desíti let, a 
plakal radostí; podobně i císařovna, 
která byla přítomna slavnosti. O tom 
byl složen spis, jak jest to zapsáno 
v knize listin.

Při sanaci plochy pod povrchem 
nového jízdního pruhu na Hradební 
ulici museli jít pracovníci zhotovite-
le stavby z důvodu nevyhovujících 
zátěžových zkoušek o 15 centimet-
rů níže, kde objevili kanalizační in-
frastrukturu ve špatném technickém 
stavu. Kvůli stanovení dalšího po-
stupu musely být práce pozastaveny, 
a dokončení stavby se tak prodlouží 
minimálně do září.

„Po jednání zástupců města s vlast-
níkem, jímž je Svaz vodovodů a ka-
nalizací Jihlavsko a  pracovníky pro-
vozovatele kanalizace, Vodárenskou 
akciovou společností, se statutární 
město Jihlava o realizace této přeložky 
postará v rámci stavby, aby se mohlo 
co nejrychleji ve výstavbě pokračovat,“ 
uvedl náměstek pro oblast rozvoje 
města Petr Laštovička.

Rada města na svém červnovém 
jednání schválila dodatek smlouvy, 
v polovině měsíce se tedy začalo s 
opravou kanalizační přeložky. „Sa-
motný proces prací spojených s přelož-
kou kanalizace však bude trvat několik 
týdnů, protože dodací lhůty kanalizač-
ního potrubí jsou zhruba tři týdny. Z 
tohoto důvodu se termín pro dokonče-
ní stavebních prací minimálně do září 
prodlouží,“ doplnil Petr Laštovička.

Frekventovaná komunikace se 
dočká rozšíření ke křižovatce s uli-
cí Znojemskou, v pravém pruhu ve 
směru od Brněnského mostu vznik-
ne BUS pruh. Původní investice do 
komunikace přesahovala 9 milionů 
200 tisíc korun, dodatečné stavební 
práce investici navýší přibližně o dal-
ších 300 tisíc korun. -tz-

Rozšíření Hradební ulice se 
minimálně o měsíc zpozdí

STAVBU nového pruhu na Hradební ulici pozastavilo odkrytí kanalizace ve špat-
ném technickém stavu. Město ji vymění. Foto: archiv MMJ

Bylo 17. června 1950, když po vy-
konstruovaném politickém procesu 
popravili na dvoře tehdejší krajské 
věznice tři jihlavské občany – Karla 
Veselého, Františka Roda a Jana Tuč-
ka. A po přesných 69 letech se jejich 
osud stále připomíná. 

Také Jihlava vzpomněla na tragické 
následky jednoho z největších vy-
konstruovaných procesů na Moravě 
a společně se zástupci města uctili 
památku tří obětí proslovy, kyticí a 
minutou ticha na ústředním hřbito-
vě.

„Mluvila jsem o bezmoci, kterou asi 
cítí člověk, když přežije dvě světové vál-
ky a místo toho, aby konečně začal žít, 
přijde ještě větší zrůdnost, která ovlivní 
celou generaci, celý národ, celou střední 
Evropu,“ vyjádřila po setkání primá-
torka města Karolína Koubová.

Kromě jihlavské primátorky byl na 
pietní akci přítomný také její náměs-
tek Petr Laštovička. Proslovu se ujal 
například senátor Miloš Vystrčil, radní 
kraje Martin Hyský či poslanec Radek 
Koten, při jehož promluvě primátorka 
Karolína Koubová odvrátila hlavu.

„Jsem přesvědčena, že SPD představu-
je právě tu plíživou relativizaci toho, co 
je ve společnosti morální, etické a co už 
ne. Nezpochybňuji právo poslance ČR 
promluvit na pietní akci, ale nedoká-
žu v takové chvíli zachovat kamennou 
tvář a zakrývat, že se v mém nitru ode-
hrává velký boj. Musela jsem se alespoň 
otočit, protože to bylo jediné, co jsem v 
tu chvíli mohla udělat, abych vyjádřila 
nesouhlas s politikou strachu, nenávisti 
a populismu, kterou představuje jak pan 
Koten, tak celá SPD,“ odůvodnila svůj 
čin primátorka. -tz-

Vzpomínka na oběti  
komunistického režimu

PRIMÁTORKA Karolína Koubová při projevu poslance Radka Kotena odvrátila 
hlavu. Foto: archiv MMJ


