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ŘEKNI DROGÁM NE! je slogan i název akce, která dorazila do Jihlavy před 
radnici. Projekt se zabývá aktivitami v oblasti prevence vzniku závislostí u dětí a 
mladistvých. Během 15 let své existence prostřednictvím komunikačních pořadů 
a dalších aktivit projekt oslovili více než milión mladých lidí napříč celou Českou 
republikou. Jihlavou při té příležitosti projela skupina dvaceti cyklistů – žáků ZŠ 
Seifertova, se zastávkou na Masarykově náměstí. 

PIETNÍ AKT. Jihlava si v červnu připomněla památku tří nevinných popravených 
spoluobčanů - Karla Veselého, Františka Roda a Jana Tučka. Ti byli ve vykonstru-
ovaných komunistických soudních procesech odsouzeni a 17. června 1950 popra-
veni za činy, které neudělali. Zástupci města, Kraje Vysočina, dalších organizací a 
veřejnosti položili květiny k soše Zaváté šlépěje a k hrobům popravených v areálu 
ústředního hřbitova. Přítomní uctili památku obětí režimu minutou ticha.  

REKONSTRUKCE DOMU NA ZNOJEMSKÉ. Po dlouhých letech vedení města 
přistoupilo k rozšíření chodníku na Znojemské ulici u City Parku. Předpokládaný 
termín ukončení - konec července 2013.

VLAK JIHLAVA BRÁZDÍ VYSOČINU. Stovky především dětí na hlavním vlako-
vém nádraží přivítaly nový vlak Jihlava. Moderní vlaková souprava RegioSpider 
se symboly Jihlavy bude propagovat město na trasách po celé Vysočině. „Není úče-
lem, aby vlak vezl seznam všeho, na co bychom chtěli ve městě upozornit. Vybrali 
jsme několik symbolů, které připomínají to, že je v Jihlavě úspěšná zoo, hodně ze-
leně, že chceme dávat přednost ekologičtějším formám dopravy, ale také, že je Jih-
lava městem historickým, a samozřejmě nechybí jedinečný symbol města, kterým 
je ježek. Pro město typickou červenou a bílou doplňuje šedá symbolizující těžbu 
stříbra a svěží zelená, která patří ke Zdravému městu Jihlavě,“ popsal primátor 
Jaroslav Vymazal.

POCTA ZAKLADATELI PRŮVODU. V rušném programu letošního Havíření by-
la i příležitost ke ztišení. Zástupci města Jihlavy, všech partnerských měst Jihlavy 
a samozřejmě Jihlavského havířského průvodu včetně několika havířků se sešli na 
Ústředním hřbitově, kde položili květiny na hrob Jahanna Haupta, zakladate-
le havířského průvodu. Johann Haupt byl fotograf, zastupitel a radní, především 
však velký obdivovatel historie města a jeho tradic. Patřil mezi zakladatele jihlav-
ského muzea (zal. 1895), kde působil až do své smrti jako kustod. Vedle poříze-
ní stovek fotografi í zachycujících mizející krásy staré Jihlavy, zdejší zvyky i okolní 
přírodu bylo jeho velkým počinem založení novodobé tradice jihlavského hornic-
kého průvodu (1890).

VOZÍKY LÁKAJÍ DO PODZEMÍ. Málem skončily ve šrotu, nyní lákají do jihlav-
ského podzemí. Čtyři vyřazené důlní vozíky, které původně sloužily při budování 
kolektoru (prostory pod jihlavským centrem pro vedení inženýrských sítí), nyní 
slouží jako stylové poutače k návštěvě populárního podzemního labyrintu. Dva 
jsou přímo v centru města, další dva jsou na kruhových objezdech. „Důlní vozíky 
pochopitelně dobově nesouvisí s těžbou stříbra v Jihlavě. Ale ve většině současných 
i bývalých horních měst nechybí jako připomínka dolování. Jsme rádi, že jsou i 
zde,“ uvedl primátor Jaroslav Vymazal (vlevo), když spolu s náměstkem Rudol-
fem Chloupkem (vpravo)  jeden z vozíků symbolicky přebírali od sdružení Geor-
gii Agricola.


