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Přihlášeno:
Narozeno:
Přibylo celkem:
Odhlášeno:
Zemřelo:
Ubylo celkem:

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Přestěhováno v místě:

42
39
81
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37
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Město Jihlava má k 30. 4. 2016 
přihlášeno k trvalému pobytu 
50.735 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci dubnu 2016

Od začátku května je ofi ciálně spuš-
těný systém, který na nejfrekvento-
vanější křižovatce v Jihlavě zazname-
nává průjezdy vozidel na červenou. 
Jen během dubnového zkušebního 
provozu zde kamery detekovaly bez-
mála dvě stovky průjezdů v rozporu 
s předpisy. Nerespektování světel-
né signalizace přijde provozovatele 
vozidla na 2,5 tisíce korun. 

Křižovatkou Hradební a Znojem-
ské ulice v centru města denně pro-
jede asi 32 tisíc vozidel. „K častým 
nehodám zde nedochází mimo jiné 
proto, že se stále najde většina solid-
ních řidičů, kteří raději zůstanou stát, 
i když mají zelenou, než aby se srazili 
s těmi, kdo vjeli do křižovatky na čer-
venou, aby ještě stihli na poslední chví-
li projet. Tuto slušnost jistá část řidičů 
zneužívá,“ řekl náměstek primátora 
pro dopravu Jaroslav Vymazal s tím, 
že široké komunikace zde přechází 
stovky chodců, které nezodpovědné 

chování řidičů ohrožuje na životě. 
Detekční systém zaznamená celou 

sekvenci snímků pohybu vozidla, 
stav světelné signalizace a přesný čas 
průjezdu. Snímky odejdou na praco-
viště odboru dopravy, kde se ověří 
registrační značka vozidla, je identifi -
kován provozovatel vozidla a odchá-
zí mu výzva k uhrazení částky 2.500 
korun. 

Nový detekční systém na křižovat-
ce Hradební a Znojemské ulice v Jih-
lavě není jediný, už od roku 2006 
je podobné zařízení u autobusového 
nádraží, na křižovatce ulic Jiráskova 
a Fritzova. V prvních letech zde bylo 
detekováno 200 – 400 průjezdů roč-
ně. Počet nerespektování světelné 
signalizace však stoupá, v uplynu-
lých dvou letech je počet průjezdů 
na červenou vyšší než tisíc ročně (v 
roce 2015 celkem 1.245 průjezdů). 
Podobné systémy používá v ČR řada 
další měst. -tz-

Vzpomínka na Jana Bulu
V pátek 20. května si občané Jih-

lavy připomenuli 64 let od popravy 
kněze P. Jana Buly. Ten se stal jednou 
z obětí babického případu z roku 
1951 ve vykonstruovaném politic-
kém procesu. 

Připomenutí začalo přednáškou 
emeritního děkana Filozofi cké fakul-
ty Univerzity Karlovy doc. Michala 
Stehlíka v aule Vysoké školy poly-
technické. Poté  následoval pietní 
akt u památníku obětem politických 
procesů. Vzpomínka byla zakončena 
mší v Rokytnici nad Rokytnou, kde 
Jan Bula jako kněz sloužil.

* 24. června 1920, Lukov  
† 20. května 1952, Jihlava

Byl jednou z obětí justičních vražd, 
které komunistický režim spáchal v 
rámci tzv. babických procesů.

V únoru roku 1951 jej kontakto-
val Ladislav Malý, jeho někdejší spo-
lužák z gymnázia. Tvrdil Bulovi, že 
unesl z internace pražského arcibis-
kupa Josefa Berana a chce jej pře-
vést přes hranice. Zároveň tvrdil, že 
arcibiskup se před přechodem hra-
nic chce vyzpovídat. Krátce nato 
byl P. Bula před spoluprací s Malým 
varován P. Janem Podveským, fará-

Kamery u Cityparku snímají 
průjezdy na červenou

VEDOUCÍ oddělení dopravně správních agend Vladimír Findejs předvedl na tis-
kové konferenci možnosti kamerového systému na křižovatce u City Parku.

 Foto: Lubomír Maštera

V přehledu uvádíme uděle-
né ceny vedení města oceněným 
občanům.

Čestné občanství
JUDr. Rudolf Veverka - čestné 

občanství uděleno u příležitosti 90. 
výročí uvedení do funkce.

Rudolf Veverka, první český staros-
ta Jihlavy, byl do funkce zvolen roku 
1925. Byl znám svým hlubokým soci-
álním cítěním, jeho práce se nesla v 
tomto směru. Pomáhal sociálně slab-
ším spoluobčanům, fi nančně pod-
poroval na studiích nadané děti z té-
to společenské skupiny. Jako starosta 
se výrazně zasadil o výstavbu dělnic-
kých domků na Kalvárii, přičinil se o 
založení české školy v Heleníně nebo 
vybudování parku v prostoru nad 
městským nádražím apod. 

Vedl město v době celosvětové hos-
podářské krize, složitých vztahů české-
ho a německého obyvatelstva města, 
za sílícího napětí mezi radnicí a jinými 
úřady. 

Cena města Jihlavy
Prof. Jan Koblasa - Cena města Jih-

lavy udělena za významný umělecký 
přínos a odkaz městu.

Prof. Jan Koblasa je významný čes-

ký malíř, sochař, grafi k a autor mnoha 
fi lozofi ckých esejů. V roce 2002 bylo 
Janu Koblasovi uděleno státní vyzna-
menání 1. stupně - Medaile Za záslu-
hy - prezidentem Václavem Havlem. 
Jeho dílo je známo po celém světě, je 
zastoupen v mnoha významných sbír-
kách a galeriích v Evropě, Asii, Ameri-
ce i v Africe. 

řem z Jaroměřic nad Rokytnou, pro 
podezření, že je agentem provoka-
térem, řízeným StB. Dne 28. dubna 
1951 Malému sdělil, že s ním spolu-
pracovat nebude, a dva dny nato byl 
zatčen.

Po zamítnuté žádosti o milost byl 
Jan Bula 20. května 1952 oběšen v 
Jihlavě.

V roce 1990 byl posmrtně rehabi-
litován. 

Katolická církev zahájila řízení 
o jeho blahořečení. V lednu 2015 
došlo k zapečetění obálek k přípravě 
blahořečení ve Vatikánu. -tz-

Jan 
Bula

Oceněné osobnosti převzaly ceny

Jiří Holík - Cena města Jihlavy za 
celoživotní přínos pro sport a repre-
zentaci města. 

Hokeji se věnoval od svých 5 let. Do 
jihlavské Dukly nastoupil v roce 1963. 
Od roku 1978 hrál v zahraničních 
týmech, aktivní karieru ukončil v roce 
1985. 

Jiří Holík se dvanáctkrát zúčastnil 
mistrovství světa, čtyřikrát zimních 
olympijských her, jednou Kanad-
ského poháru. Je trojnásobným mis-
trem světa a držitelem čtyř olympij-
ských medailí. Roku 1999 byl uveden 
do Síně slávy Mezinárodní hokejové 

federace. Je členem Síně slávy českého 
hokeje.

Ing. Vladislav Jiroušek – Cena měs-
ta Jihlavy za celoživotní práci pro statu-
tární město Jihlavu.

Vladislav Jiroušek z původně dezo-
látního zookoutku odsouzeného k zru-
šení vybudoval moderní zoologickou 
zahradu, která dnes patří nejvyhledá-
vanějším turistickým cílům v České 
republice a z odborného hlediska patří 
mezi evropsky a světově respektované 
instituce. 

Vladislav Jiroušek inicioval vznik 
Unie českých a slovenských zoologic-
kých zahrad a jako prezident této orga-
nizace zastupoval Českou republiku ve 
světové asociaci.

Cena Rady města Jihlavy
Aleš Urban - za realizaci workoutové-

ho hřiště.

Aleš Urban se zasloužil o stavbu wor-
koutového hřiště v lokalitě Český mlýn.

Kateřina Švecová - za získání titulu 
mistryně Evropy do 19 let ve vodním 
lyžování a další mimořádné sportovní 
výkony v r. 2015.

Kromě prvenství v disciplíně vleky 
získala 2. a 3. místo v dalších dvou dis-
ciplínách. 

Věra Mikulcová - za zisk titulů vice-
mistryně v profesionální lize kulturisti-
ky a dvou světových rekordů. -tz-

PROFESOR Jan Koblasa přebírá Cenu města Jihlavy za přítomnosti primátora 
Rudolfa Chloupka (uprostřed) z rukou náměstka Milana Koláře (vpravo).

 Foto: Lubomír Maštera


