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 V Jihlavě začátkem srpna proběhlo 
setkání ke vzpomínce na oběti jus-
tičních vražd politických vězňů pa-
desátých let, popravených ve věznici 
Krajského soudu v Jihlavě v letech 
1950 až 1952. 

 Ve dnech 7. až 11. února 1950 pro-
bíhalo v Jihlavě soudní přelíčení se 
skupinou bývalých činovníků a členů 
lidové strany, kteří byli obžalováni 
z údajného vyzvědačství, sabotáže, 
nedovoleného ozbrojování, vydávání 
a rozšiřování protistátních letáků. 

 Do čela jihlavské protistátní sku-
piny byli postaveni místní členové 
a bývalí funkcionáři lidové strany, 
místní brašnář Karel Veselý, obchod-
ník Jan Tuček a truhlář František 
Rod, všichni byli obžalováni z pří-
prav úkladné vraždy bývalého před-
sedy jihlavského národního výboru 
Dobrovolného, čili z trestného činu, 
který nikdy nespáchali. 

 Tresty, které vynesl generál Matou-
šek, byly vysoké - tři rozsudky smrti 

Uctít památku nevinných 
přišlo asi sedmdesát lidí

POLOŽENÍM věnců a květin si připo-
menuli účastníci pietní akce v Tyršově 
ulici oběti politických procesů padesá-
tých let.                                     Foto: -pk-

provazem. Byly vykonány 17. června 
1950. Pietě předcházela mše v koste-
le sv. Ignáce na Masarykově náměstí, 
vzpomínkový akt proběhl u památ-
níku na popravené v Tyršově ulici.

 Vzpomínkové akce se letos zúčast-
nilo asi sedm desítek lidí, k přítom-
ným promluvili zástupci několika 
institucí – primátor Jihlavy Jaroslav 
Vymazal, radní kraje Vysočina Ma-
rie Kružíková, zmocněnec vlády 
pro lidská práva Jan Litomiský, člen 
předsednictva Konfederace politic-
kých vězňů České republiky (KPV 
ČR) Jiří Málek, a člen rady KPV ČR 
Karel Linhart, který přidal osobní 
vzpomínky na věznění v cele, ze kte-
ré vyšel na popravu nevinný Franti-
šek Rod. 

 Přítomní uctili památku obětí po-
ložením květin a minutou ticha, na 
závěr akce zazněla hymna. Pietní akt 
připravilo statutární město Jihlava ve 
spolupráci s Konfederací politických 
vězňů České republiky.                  -lm-

 Výzdoba radničních oken se nelí-
bí jen návštěvníkům centra. Za svůj 
domov si ji zvolila i holubice a vy-

Náměstek má za oknem holoubě
vedla zde na svět mladé.

 Když se v minulých letech rada 
města Jihlavy rozhodovala o regu-

laci holubů v centru, 
první náměstek pri-
mátora Radek Vovsík 
se vyjadřoval zdržen-
livě až nesouhlasně. 
„Holubi patří ke ko-
loritu města, nechal 
bych je být,“ odpoví-
dal tehdy náměstek 
na připomínky o zvy-
šujícím se množství 
ptáků na Masaryko-
vě náměstí a v jeho 
okolí.

 O jeho shovívavos-
ti s příslušníky ptačí 
říše si na jihlavských 
střechách štěbetají 
nikoliv vrabci, ale sa-
motní holubi - truh-

V KVĚTINOVÉ výzdobě na radnici za oknem ná-
městka primátora Radka Vovsíka vyrůstá mládě holu-
ba.                                                           Foto: archiv NJR

 Cyklistický závod „Cyklista Vy-
sočiny 2009“ se blíží k vyvrcholení. 
Druhá fáze soutěže proběhne 19. 
září 2009 v Nové Ríši. Pořadatel-
stvím cyklistického závodu je pově-
řene Městská policie Jihlava. 

 „Zúčastnit se jí mohou pouze zare-
gistrovaní účastníci, kteří v první fázi 
soutěže ujeli minimálně 50 km me-
zi libovolnými kontrolními místy. V 
tento den závodníci absolvují doved-
nostní disciplíny a fi nálový závod po 
stanovené trase (bude s předstihem 
uvedeno na našich stránkách), která 
povede z větší části terénem. Pro je-
jí absolvování doporučujeme použít 
horská nebo trekingová kola,“ řekl ře-
ditel městské policie Jan Frenc.

 Podmínkou účasti na fi nálovém 
závodě je cyklistická přilba, bez kte-
ré se účastník nebude moci zúčast-
nit tohoto závodu. 

Cenami pro vítěze jsou poukázky 
v hodnotě 3000, 2000 a 1000 Kč. 

Více informací můžete čerpat z 
webové stránky 
www.cyklistavysociny@seznam.cz.     

       -lm-

Cyklista Vysočiny
 fi nišuje

 V Jihlavě se v příštím roce začne 
stavět další velké obchodní centrum. 
Vznikne na okraji města u výpadové 
silnice na Pelhřimov. Výhledově by 
mělo zabrat 160.000 metrů čtvereč-
ních. 

 První část, která má být otevře-
na na jaře 2011, nabídne 25.000 až 
40.000 metrů čtverečních nájem-
ních ploch, novinářům to oznámil 
Richard Urvay, projektový manažer 
developerské společnosti Aventin. 
Celý projekt bude stát 800 až 900 
milionů korun.

 Firma Aventin, za níž stojí rakous-
ká společnost RoMa, slíbila městu v 
této lokalitě postavit i okružní křižo-
vatku na silnici u hřbitova a zlepšit 
napojení na Rantířovskou ulici. Na 
své náklady také odbahní soused-
ní rybník. Po jeho hrázi pak povede 
asi půl kilometru dlouhá cyklostez-

Nákupní centrum na Pelhřimovské

ka, kterou také zaplatí investor. „Tyto 
stavby budou dokončeny do otevření 
první části areálu, bez toho by centrum 
nemohlo být uvedeno do zkušebního 
provozu,“ uvedl architekt Radomír 
Kaman.

 Developer teď čeká na územní roz-
hodnutí, stavba by měla začít na jaře 

2010. Mezi klíčovými 
nájemci v centru mají 
být velký potravinář-
ský řetězec, hobby ob-
chod a prodejna s ná-
bytkem; v areálu bude 
přes 1000 parkovacích 
stání. Po dokončení 
celého plánovaného 
komplexu se bude jed-
nat o největší obchod-
ní centrum v Jihlavě.

Stavbu zvažoval in-
vestor několik let. V 

Česku již jeho centra fungují v Břec-
lavi, Táboře a Třebíči. Pro Jihlavu se 
rozhodl proto, že spádovou oblast 
města tvoří 100.000 obyvatel. O fi -
nancování projektu teď investor jed-
ná s českými a rakouskými bankami. 
Předpokládá, že přes hospodářskou 
krizi peníze sežene.

 Náměstek jihlavského primátora 
Radek Vovsík uvedl, že město tako-
vé velké investory vítá. „S tím, že to 
pochopitelně nesmí ztěžovat život v té 
oblasti, ve které se ta investice nachá-
zí,“ řekl. U tohoto projektu je podle 
něj dobře vyřešeno dopravní napoje-
ní na okolní silnice, lidem v okolí by 
neměl škodit.  

 Naopak kvůli nesouhlasu radnice 
se v Jihlavě nebude stavět velké ná-
kupní centrum ve Vrchlického ulici. 
Protože proti němu protestovali oby-
vatelé sousedních domů, neschválilo 
v červnu zastupitelstvo změnu územ-
ního plánu, která by takovou stavbu 
umožnila. V Jihlavě je zatím největší 
obchodní centrum City Park, které 
bylo otevřeno loni na podzim. Na-
chází se v sousedství historického 
centra a nabízí přes 26.000 metrů 
čtverečních obchodních ploch, 850 
parkovacích míst i multikino.

 Celková plocha nákupních center 
v Česku loni přesáhla 1,9 milionu 
metrů čtverečních. Z hlediska plo-
chy nákupních center na 1000 oby-
vatel se Česko řadilo těsně pod prů-
měr EU.

lík s květinami na okně náměstkovy 
pracovny si vybrala jedna holubice 
jako místo pro hnízdo. 

 Rolety okna proto v posledních 
týdnech zůstávaly zataženy, aby 
holubici nerušil pohyb v kancelá-
ři. „Stal se z toho rituál, každé ráno 
s kolegy kontrolujeme, jak se holubici 
daří. Před několika dny jsme poprvé 
uviděli dvě holoubata. Jedno pošlo, ale 
druhé se má čile k světu. Dnes bylo na 
hnízdě poprvé chvíli samo,“ popsal 
Radek Vovsík sledování holubí ro-
dinky. 

 Po celou dobu pobytu ptačí ro-
dinky na okně nikdo z personá-
lu radnice do hnízda nezasahoval. 
„Hnízdo holubů na okně mi určitě 
nevadí, naopak je to zajímavé zpest-
ření. Dělat z radnice holubník ovšem 
nehodlám,“ dodal rozhodně, ale s 
úsměvem Radek Vovsík.                                 

-lm-

-čtk-


