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DNY SMUTKU V JIHLAVĚ. Jihlava se připojila ke dnům smutku za oběti letecké 
nehody, při níž zahynul polský prezident Lech Kaczyński s manželkou a desítky 
dalších významných polských osobností. Na budově radnice byly vyvěšeny český a 
černý smuteční prapor. Jihlava neužívá vlajky (nelze tedy dát vlajku na půl žerdi), 
proto tato kombinace praporů. Úctu obětem leteckého neštěstí Jihlava vyjádřila 
tím, že zastupitelé a všichni přítomní zahájili svoje zasedání minutou ticha. 

UCTĚNÍ PAMÁTKY E. PLOCKA. Radní města položili květiny u pamětní des-
ky Evžena Plocka. Ten se 4. dubna 1969 pokusil upálit na protest proti okupaci 
Československa vojsky Varšavské smlouvy. Vážně popálený muž pak 9. dubna ze-
mřel v jihlavské nemocnici. Sebeobětováním navázal Evžen Plocek na odkaz Jana 
Palacha a Jana Zajíce, ale na rozdíl od nich o Plockovi veřejnost dlouho nevěděla, 
komunistickému režimu se podařilo zabránit rozšíření informace o další zápalné 
oběti v médiích. 

NÁVŠTĚVA UŽHORODU. Vedení města Jihlavy navštívilo ukrajinské město Už-
horod. Jednalo se o první seznamovací schůzku, při které si obě strany předaly in-
formace o představách a možnostech budoucí spolupráce, která by mohla vyústit i 
v partnerství měst. Jihlavská reprezentace pozvala zástupce Užhorodu na červen 
do Jihlavy. „Zatím samozřejmě nepadlo defi nitivní rozhodnutí, partnerství měst je 
rozhodnutí, které nelze uspěchat,“ řekl náměstek primátora Petr Pospíchal. S ním 
navštívil Užhorod také primátor Jaroslav Vymazal, I. náměstek primátora Radek 
Vovsík a tajemník magistrátu Lubomír Dohnal.

OSLAVY DNE ZEMĚ. Jihlava už tradičně oslavila Den Země (22. dubna). V re-
žii magistrátu města Jihlavy se na Masarykově náměstí odehrával program, bě-
hem kterého si mohli kolemjdoucí například pohladit poníky, na vlastní oči pro-
hlédnout vzácné dravce a sovy, ale také svozovou a úklidovou techniku Služeb 
města Jihlavy, připomenout si, jak třídit odpad atd. Na radnici předávala náměst-
kyně primátora pro oblast životního prostředí Irena Wagnerová ceny a odměny 
za účast dětí ve výtvarné soutěži na téma „Ať se město zelená“.

HLÍDAT BUDOU KAMERY. Hřiště Na Dolině je nejnovější hřiště města a město 
vyvíjí nemalou snahu a udržení jeho stavu.                         Stránku připravil: -lm-

NA VODNÍM RÁJI VÝSTAVA. Na jihlavském Vodním ráji proběhla malá vý-
stava obrázků dětí, které sem přinesly své kresby v rámci akce AQUA UNITED 
2010. Vedoucí Vodního ráje Miroslav Veselý ukazuje vítězné práce zájemcům.

STŘÍHALA SE DUŠE. Tisícovka cyklistů se v neděli 25. dubna přímo či nepřímo 
zúčastnila otevření nové cyklostezky Jihlava-Třebíč-Raabs. Na Masarykově ná-
městí v Jihlavě byla pro účastníky připravena show za účasti cyklistických legend, 
následně se stříhala „páska“ v podobě veloduše u základního kamene stavby na 
Křižíkově ulici.


