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Aktuality

Kalendárium města Jihlavy

Zajímavé historické události z Jihlavy měsíce Února
Stalo se 19. února 1402 - okolní
páni a rytíři pod vedením Jana Sokola z Lamberka přepadli Jihlavu.
Událost nejobšírněji vylíčil historik
ze 17. století Tomáš Pešina z Čechorodu v díle Mars Moravicus, válečná
historie Moravy.
V díle popisuje, že páni a rytíři
hradbu města překonali tajně v noci
u minoritského kláštera, kde chtěli
co nejrychleji obsadit sousední bránu, a potom celé město.
Jenže akce byla prozrazena – mimo
jiné bdícím mnichem kláštera, který
začal hlasitě křičet, že ve městě jsou
nepřátelé, načež stráže blízké brány
probudily měšťany hlasem trub. Po
nastalém zmatku se měšťané vzchopili k udatnému odporu a zahnali
nepřátelskou armádu zpět k minoritskému klášteru, kde s nimi nepřátelé
svedli ústupovou bitvu před opuštěním města.
Z nepřátel padlo sedm, a dvanáct
bylo zajato. Boj si vyžádal i život čtyř
jihlavských hrdinných obránců, jejichž jména i podoby byly vyobrazeny na oslavné nástěnné malbě v kostele Matky Boží. Díky hrdinnému
odporu měšťané vyvázli z velkého
nebezpečí, a hned jak se začalo rozednívat, shromáždili se ve velikém počtu u kostela Matky Boží. Tam Bohu

Přepadení Jihlavy

PŘEPADEní MĚSTA a jeho šťastná záchrana jsou znázorněny v minoritském
kostele Matky Boží – o nemnoho mladší gotický nástěnný obraz v presbytáři na
epištolní straně, který zobrazuje přepadení i zachránění města. Jde o velmi popisný „středověký komiks“ události, který zároveň vykresluje nejstarší podobu gotického královského města.
Foto: Vladimír Kunc
vzdali slavnostní díky za záchranu
města – zapěli chvalozpěv ambroziánský, konala se děkovná bohoslužba, a aby byla zachována nepřetržitá
paměť na záchranu města, ustanovil

se tento den jako den památeční.
Pondělí po druhé neděli postní
bylo každoročně oslavováno opětovným díkuvzdáním, a veřejnou prosbou, aby Bůh nejvyšší i nadále město

Sestavil Martin Laštovička z Listů a obrazů z minulosti Jihlavy od Františka Hoffmanna, nové vydání rok 1999.

Zoo Jihlava se raduje z druhé
nejvyšší návštěvnosti
Zoologická zahrada Jihlava opět
potvrdila svoji pozici trvale nejoblíbenějšího turistického cíle na Vysočině.
Důkazem toho je i návštěvnost
zoo za uplynulý rok 2018, kdy jejími
branami prošlo celkem 333.016 návštěvníků.
To je o pouhých 1.413 lidí méně,
než v rekordním roce 2016. Tento
rozdíl je však zcela zanedbatelný, neboť v letních měsících toto číslo činí
cca návštěvnost za polovinu běžného všedního dne.
Oproti roku 2017 pak vzrostla návštěvnost zoo o 16.362 lidí.
Návštěvnicky nejsilnějšími měsíci byly již tradičně měsíce červenec
a srpen, během nichž zoo navštívilo
celkem více než 130.000 návštěvníků.
Zajímavé však byly i měsíce duben – s více jak 41.000 lidmi a říjen – se 17.000 návštěvníky, což jsou
počty o třetinu až polovinu vyšší,
oproti návštěvnosti uvedených měsíců v minulých letech.

„Všem návštěvníkům a příznivcům zoo
bych za uplynulý rok rád poděkoval, protože správnou zoo tvoří nejen zvířata, ale
také návštěvníci, kteří do ní chodí,” vysvětlil ředitel Zoo Jihlava Jan Vašák.
Podle prvních propočtů a odhadů
se v loňském roce v jihlavské zoo narodilo či vyklubalo kolem osmdesáti druhů živočichů v počtu necelých
pěti set jedinců.
„To je takový náš standard, nicméně
na kusy se nám počet mírně zvedl díky
několika úspěšným odchovům u plazů
– třeba vzácných dvojjazyčníků haitských, nebo ještěrek pavích.
nejvýznamnějšími odchovy v rámci
zoo to pak byli zcela jistě tygři sumaterští, babirusa sulaweská, irbisové,
rysové karpatští, klokani uru, outloni
malí, nebo pásovec kulovitý.
Samozřejmě mnoho zvířat v průběhu
roku i uhynulo, ať už stářím, jako mláďata při neúspěšném odchovu, nebo v
důsledku nemoci.
Mezi takové živočichy patřil například samec žirafy núbijské Manu a tuleň obecný Artos,” dodal Vašák. -tz-

Pozvánky na tenis
Dne 9. 2. 2019 se bude od 9 hod. v areálu Teniscentra konat halový oblastní turnaj dorostenek, pořádaný TK Spartakem Jihlava ve spolupráci s Jihomoravským krajem. Turnaje se zúčastní 48 nejlepších hráček z JmK, z nichž
nejlepší čtyři hráčky postoupí na Mistrovství ČR.
Dne 16.-19. 2. 2019 se bude od 9 hod. v areálu Teniscentra konat celostátní turnaj starších žáků třídy B, pořádaný TK Spartakem Jihlava, za účasti 48
hráčů z celé ČR.
-tz-

střežil a nadále chránil před jakoukoliv pohromou. Každoročně bylo pořádáno slavnostní procesí od kostela
sv. Jakuba ke kostelu Matky Boží a
každému přítomnému knězi se podával za oběť mešní jeden znamenitý
kapr a groš o sedmi penězích.
Slavilo se každoročně až do roku
1526, kdy město přijalo Lutherovo
učení a zapomnělo na víru zděděnou
po předcích. Bohužel ustala díky
tomu také ochrana Boží, a měšťané
byli zakrátko postiženi mnohými neštěstími jak doma, tak i venku.
Přepadení Jihlavy nebylo jen lokální bojůvkou nebo vyřizováním účtů
mezi okolními pány a jihlavskými
měšťany. V přepadení Jihlavy gradoval politický boj mezi markraběcími
bratry Prokopem a Joštem, a ještě
o patro výše boj mezi královskými
bratry Václavem IV. a Zikmundem.
Událost z Jihlavy ovlivňovala politické dění nejen v tehdejším Království
českém, ale i v celé Svaté říši římské.
Oprava minulého kalendária:
Omlouváme se za chybné uvedení
Ferdinanda II., také krále českého,
který žil v letech 1578 - 1637. V roce
1527, na hranicích Čech a Moravy
u řeky Jihlavy, byl slavnostně uvítán
a složil slib do rukou českých stavů
král Ferdinand I.

Dobrovolní hasiči předvedli
na náměstí svoji techniku
Primátorka Karolína Koubová uvítala na jihlavské radnici na tradičním
předvánočním setkání členy jednotek sborů dobrovolných hasičů Jihlavy a představitele Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina.
Na programu setkání bylo představení jednotek a jejich členů, přehled
financování, shrnutí činnosti v uplynulém roce i výhled aktivit do následujících let.

Po prezentaci v zasedací místnosti
zastupitelstva se více než tři desítky
hasičů a zástupců města přesunuly ven na Masarykovo náměstí, na
ukázku hasičské techniky.
„Vaše práce je velmi důležitá, a je zapotřebí ji podporovat tak, abyste měli všechny podmínky nutné k efektivním zásahům. Moc vám děkuji za vaše nasazení a
obětavost,“ uvedla v proslovu k přítomným primátorka Koubová.
-tz-

Pár lip u mariánského sloupu
musí být skáceno
Lípy kolem Mariánského sloupu na
Masarykově náměstí v létě přinášejí
kýžený stín a v zimě, díky světlům,
doplňují vánoční atmosféru náměstí. Jejich zdravotní stav se však každým rokem horší. Dvě lípy dokonce
ohrožují bezpečnost kolemjdoucích,
proto musí být skáceny.
„Jedná se o stromy, které mají sníženou vitalitu a velmi silně prosychají
v kosterních větvích, proto je již nelze
stabilizovat řezem ani žádným jiným
možným způsobem,“ sdělila Katarina Ruschková, vedoucí odboru životního prostředí jihlavského magistrátu.
Ostatní lípy u morového sloupu budou v letošním období vegetace, tedy
až budou stromy olistěné, ošetřeny řezem, odstraní se suché části větví.
Letos musí město zajistit také po-

kácení lípy před domem Masarykovo náměstí 34. „Strom má výrazně
sníženou vitalitu, a v poškozené bázi
kmene již byla prokázána infekce,“
doplnila Katarina Ruschková.
Náhradní výsadba za pokácené
lípy nebude prozatím provedena, a
to kvůli plánované revitalizaci Masarykova náměstí. Stromy budou případně nahrazeny až po konečném
výběru projektu, nebo po provedení
revitalizace náměstí.
-tz-

Zatmění Měsíce

Několik desítek Jihlavanů se sešlo
na plošině Brány Matky Boží, kde
organizovali pozorování jevu členové spolku Jihlavská astronomická
společnost.
-tz-

