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Město Jihlava má k 30. 6. 2013 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  50.259 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci červen 2013
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Ve Znojemské ulici v centru Jihla-
vy je dokončeno ubourávání rohu 
domu a rozšíření frekventovaného 
chodníku. Znamená to, že do cent-

Doprava v centru se vrací 
do původního režimu

ÚPRA VOU rohu budovy na Znojemské ulici se rozšířil prostor pro chodce a znač-
ně tak vzrostla bezpečnost křižovatky.                                           Foto: archiv MMJ

V Jihlavě u památníku Smírčí ka-
meny proběhlo tradiční vzpomínko-
vé setkání na oběti komunistického 
režimu, kdy v padesátých letech ve 
vykonstruovaných procesech umí-
rali nevinní lidé. K pomníku položili 
květiny zástupci města Jihlavy, Kraje 
Vysočina, Poslanecké sněmovny, Se-
nátu, Konfederace politických vězňů 
i veřejnost. 

Komunistické politické procesy 
padesátých let, označované také ja-
ko justiční vraždy, zanechaly více 
než 200 popravených a přes 200 tisíc 
uvězněných lidí, další statisícům lidí 
tak režim sebral nejbližší příbuzné, 
domovy, majetek, upřel vzdělání či 
zaměstnání. 

„Komunistický režim si svými meto-
dami v mnohém nezadal s nacismem. 

Zatímco nacismus drtivá většina spo-
lečnosti odsuzuje, ke komunismu jsou 
mnozí tolerantní. Tolerují komunistické 
symboly, a dokonce jim nepřijde divné, 
že následovníci KSČ v dnešní KSČM 
se spolupodílejí na vládě, i když „zatím“ 
v krajích,“ uvedl ve své řeči náměstek 
primátora Josef Kodet. 

Uctít památku nevinných obětí 
přišli a k šesti desítkám přítomných 
promluvili také poslankyně Jana Fis-
cherová, radní Kraje Vysočina Martin 
Hyský a člen rady Konfederace poli-
tických vězňů Karel Linhart, květiny 
poslal také senátor Miloš Vystrčil.  

Setkání u Smírčích kamenů před-
cházela mše v kostele sv. Ignáce na 
Masarykově náměstí v Jihlavě. Akci 
pořádalo město Jihlava a Konfederace 
politických vězňů ČR.                       -rt-

Jihlava si připomněla justiční 
vraždy nevinných lidí

KA ŽDOROČNĚ si Jihlava připomíná oběti komunistického režimu setkáním u 
Smírčích kamenů.                                                                                  Foto: archiv MMJ

CELKEM pět dnů trvala Jihlavská pouť, ovšem studené a deštivé počasí koncem června značně ovlivnilo návštěvnost atrakcí 
na Masarykově náměstí.                                                                                                                            Foto: Jaroslava Melicharová

Jihlavskou pouť ovlivnilo počasí

Rada seniorů 
a Rada města zasedaly

V červnu se sešli zástupci jihlav-
ských seniorů s Radou města, aby 
vedení města informovali o 2. sjezdu 
Rady seniorů ČR. Sjezdu se účastnil 
mimo jiných pozvaných prezident 
Miloš Zeman a předseda Senátu ČR 
Milan Štěch. Senioři taktéž debato-
vali o krajské nemocnici a podělili se 
o své zkušenosti života v Jihlavě.    

-lm-  

ra se vrátil původní dopravní režim. 
Znojemskou ulicí se opět může na 
Masarykovo náměstí vjíždět i z něj 
vyjíždět, náměstí je průjezdné pou-
ze pro vozy městské hromadné do-
pravy. Po dobu oprav bylo možné 
Znojemskou ulicí do centra pouze 
vjíždět a náměstí bylo jednosměrně 
průjezdné, výjezd byl možný pouze 
Křížovou ulicí. 

Roh historickému domu ve Zno-
jemské ulici nechala radnice ubourat 
pro rozšíření chodníku, po kterém 
denně prochází velké množství li-
dí. Úpravou se výšila i přehlednost a 
bezpečnost frekventovaného místa. 
Firma ještě dokončuje poslední prá-
ce, které ale neomezují průchod. Na 
„ukousnutém“ domě budou ještě asi 
dva měsíce zrát stavební materiály, 
potom se dobarví fasáda.                -rt-


