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Město Jihlava má k 31. 7. 2012 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  50.115 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci červenci 2012

Silueta kopce Větrník je stejná jako před mnoha le-
ty. Radnici se podařilo sem vrátit repliku kříže z roku 
1866.

Kříž zde nechala postavit rodina Johanna Merforta 
vlastnící hospodářství v místech někdejší kotelny v uli-
ci U Dvora (dnes byty). V padesátých letech se originál 
ztratil, později ho nahradil kamenný kříž, který ale zničili 
vandalové. 

Návrat kříže umožnilo získání pozemku do majetku 
města. „Bylo to přání radnice i obyvatel, ale dlouho jsme 
nemohli vyhovět. Křížek sem přirozeně patří, doplňuje at-
mosféru místa. Jsem rád, že se to nakonec povedlo“, uvedl 
náměstek primátora Petr Pospíchal s tím, že by se u opra-
veného kříže měly objevit ještě i lavičky. 

„Kříž není veden v seznamu kulturních památek, jedná se 

však o významnou topografi ckou památku v pohledově vý-
jimečné poloze na místě středověkého popraviště,“ doplnil 
Ondřej Stránský z odboru správy realit, který akci zajiš-
ťoval. Práce provedl restaurátor Otakar Marcin ml., cel-
kové náklady byly cca 180 tisíc korun. Renovace se tý-
kala i soklu, na kterém je původní německý text „Bože, 
zachovej město Jihlavu“. 

Vrch Větrník, obyvateli také označovaný jako Skalka, je 
oblíbeným cílem vycházek s pěkným výhledem na město 
a okolí.  V minulosti to však byla pro některé nešťastníky 
poslední vyhlídka, kterou v životě měli, neboť Větrník 
byl popravčím vrchem, kde stála šibenice a stínaly se hla-
vy. V této době se na kopci odehrávají podstatně příjem-
nější události, svahy kopce ožívají především na podzim 
při pouštění draků a v zimě při lyžování. -lm,rt-

Kříž se vrátil na popravčí vrch 

Rada města Jihlavy uvolnila třetí plochu, kde se mohou 
beztrestně realizovat sprejeři. Tím místem je betonový 
plot kolem sportovního areálu Na Stoupách. Radnice ale 
upozorňuje, že tato plocha pro legální graffi  ti je dočasná. 
Jihlava totiž očekává, zda na podzim obdrží dotaci na další 
část tzv. revitalizace lesoparku Malý Heulos, při které má 
být upraven i sportovní areál a jeho okolí. Pokud město 
uspěje, je pravděpodobné, že proměna areálu začne ještě 
letos a s ní přijde i konec starého betonového plotu, který 
ustoupí ve prospěch rozšíření silnice.

Prvními dvěma legálními plochami pro tvorbu graffi  ti je 
podchod Okružní ulice na sídlišti Březinky a opěrné zdi v 

Mostecké ulici nedaleko Pražského mostu.
Zástupci radnice k tématu dodávají, že legální plochy ne-

jsou lékem proti vandalismu. „Jsou to místa především pro 
ty sprejery, kteří chtějí bez obav vytvořit něco zajímavého, vy-
jádřit se. Tím ale nezměníme to, že někomu dělá radost poško-
zování fasád, dopravních značek atd.,“ poznamenal k tématu 
náměstek primátora Rudolf Chloupek s tím, že město dál 
hodlá bojovat se sprejery – vandaly. Radnice například ob-
čanům města umožňuje požádat si o příspěvek na opravu 
posprejované fasády, ale také vyplácí odměny za informa-
ce vedoucí k dopadení sprejera, městská policie zapojuje 
mobilní kamerový systém atp. -rt-

Vznikla další plocha pro sprejery

NA VĚTRNÍKU opět stojí kříž jako v roce 1866. Město nechalo zhotovit repliku na místě původního kříže. Foto: archiv MMJ

Rozvod, svatba a odjezd. Minulý 
týden se magistrátu města podařilo 
uskutečnit svatbu za opravdu netra-
dičních okolností. Ženich se během 
jediného dne stihl rozvést a oženit - 
ráno se u soudu rozvedl, v poledne 
následovala svatba na radnici a ještě 
ten den musel úřad zajistit novoman-
želům doklady potřebné pro trvalý 
odjezd do zahraničí, který následo-
val hned druhý den po svatbě.

„Úřad novomanželům pomohl ohled-
ně matričních dokladů do ciziny, byl 
jim na počkání vystaven oddací list, se 
kterým ještě během dne vyřídili všech-
ny potřebné osobní doklady a cestovní 
pas typu „blesk“ pro nevěstu na počká-
ní,“ popsal administrativní maraton 
novomanželů i úředníků Jan Vystr-
čil, pověřený vedením správního od-
boru města Jihlavy.  O další doklady 
si budou manželé žádat a vyzvedávat 
při další návštěvě České republiky. 
 -rt-

Magistrát města Jihlavy byl done-
dávna jediným místem v Kraji Vy-
sočina, kde osoby stejného pohlaví 
mohly vstoupit do registrovaného 
partnerství. 

Nyní se situace změnila, jihlavská 
radnice vyšla vstříc žádostem dvou 
párů a od letošního léta se ofi ciální 
vstup do partnerství může odehrát i 
mimo původně stanovené prostory. 
Rozhodla o tom Rada města Jihlavy. 

Podobně jako v případě svatebních 
obřadů také žadatelé o vstup do regis-

trovaného partnerství mimo radnici 
hradí náklady na organizační zajiště-
ní, dopravu a práci matrikářek. 

„Prohlášení o vstupu do registrované-
ho partnerství mohou zájemci učinit na 
libovolném vhodném místě, k němuž je 
váží například společné vzpomínky či 
je pro ně jinak významné. Vůči této mi-
noritě jde o důležité gesto,“ pozname-
nal Jan Vystrčil, pověřený vedením 
správního odboru Magistrátu města 
Jihlavy.  

Podle zákona musí prohlášení o 

vstupu do registrovaného partner-
ství proběhnout u matričního úřadu 
v kraji, ve kterém je alespoň jeden z 
partnerů přihlášen k trvalému poby-
tu. V Kraji Vysočina je k tomu urče-
ným úřadem Magistrát města Jihlavy. 

V letošním roce do registrovaného 
partnerství v Kraji Vysočina vstou-
pil jeden mužský pár, v roce 2011 dva 
páry, v roce 2010 čtyři páry. Od roku 
2006 do registrovaného partnerství v 
Kraji Vysočina vstoupilo 19 párů, z to-
ho 15 mužských a 4 ženské páry. -rt-

Registrace partnerství může
proběhnout i mimo radnici

Tradiční dopravně preventivní ak-
ci s názvem Vysočinou na silnicích 
bezpečně připravili na září krajští 
dopravní policisté ve spolupráci s 
odbornými fi rmami a dalšími insti-
tucemi z našeho kraje. 

„Hlavním cílem akce je přispět ke 
zlepšení technického stavu vozidel  a 
tím i ke snížení dopravní nehodovosti 
v našem kraji. V minulých jedenácti le-
tech se akce vždy setkala s velkým zá-
jmem motoristické veřejnosti. V rámci 
akce bylo v loňském roce zkontrolová-
no více než 550 motorových vozidel,“ 
řekla Dana Čírtková z preventivně 
informačního oddělení krajského ře-
ditelství kraje Vysočina.

Odbor služby dopravní policie po-
řádá v letošním roce tradiční pre-
ventivní akci Vysočinou na silnicích 
bezpečně již podvanácté.  Akce Vy-
sočinou na silnicích bezpečně zaha-
juje v pátek 31. srpna  ve 14.00 ho-
din v Jihlavě – Hosově  v prostorách 
Polygonu Autoškoly Musil. 

Pro jihlavské řidiče se uskuteční 
ještě jedna akce a to dne 5. září na 
parkovišti před obchodním domem 
TESCO v době od 10 do 12 a od 14 
do 17 hodin.

Každý řidič, který se letošní akce 
zúčastní, obdrží dárek – jednorázový 
alkoholtester. Prvních dvacet řidičů. 
kteří se akce zúčastní, se mohou těšit 
také na refl exní vestu.  -lm-

PČR poradí řidičům


