
Ceny města Jihlavy uděleny čtyřem oceněným
    U příležitosti oslav 90. výročí vy-
hlášení samostatného Českosloven-
ska se v Jihlavě předávaly nejvyšší
ceny města. V Gotickém sále histo-
rické radnice Ceny města Jihlavy pře-
dával primátor Jaroslav Vymazal a ná-
městkyně primátora Irena Wagnero-
vá.
    Cenu města Jihlavy obdržel Ivan
Bohatý za dlouholetou činnost v ob-
lasti značení turistických tras, Milo-
slav Brtník za celoživotní práci pro
zachování lidových tradic na Horác-
ku, Míla Doleželová (in memoriam)
za kulturní přínos v oblasti výtvarné-
ho umění. Cenu převzala místosta-
rostka města Telč Hana Müllerová.
Dalším oceněným je Alfred Haber-
mann (in memoriam) za celoživotní
pedagogickou činnost a práci v oblasti
uměleckého kovářství. Cenu převzala
vdova pro Alfredu Habermannovi pa-
ní Marie Habermann.
    

Ing. Ivan BOHATÝ /1938/
    Cena města Jihlavy za celoživotní
pedagogickou činnost a práci v ob-
lasti značení turistických tras.

    Už 35 let se věnuje značení turis-
tický tras. Pod jeho vedením byla do-
budována hustá sí� tras, doplněná in-
formačními prvky. Vede značkaře
sdružené ve Značkařském obvodu Ji-
hlava, kteří zajiš�ují pravidelnou údrž-
bu a obnovu značených tras v oblasti
Vysočiny. Osobně se významně po-
dílel na obnovení a vzniku nových
naučných stezek, k nadcházejícím vý-
ročím Gustava Mahlera byla v r. 2007

jeho osobním přispěním zřízena Cesta
Gustava Mahlera u Kališ�. Jeho zá-
sluhou vznikl unikátní 26 km dlouhý
Jihlavský turistický okruh, který pro-
pojil všechny dosavadní turistické tra-
sy vycházející z Jihlavy.
    Značení soustavně propaguje i ve
sdělovacích prostředcích, spolupra-
cuje s turistickými informačními cent-
ry v regionu. Svou prací v Ústřední
radě značení přispívá v celostátním
měřítku ke zvýšení úrovně technic-
kého zabezpečení značení. Své zna-
losti a zkušenosti dlouhodobě pře-
dává jako ústřední instruktor značení
při školeních široké značkové zá-
kladny z celé republiky. Podílí se na
aktualizaci a tvorbě turistických map,
zpracovává a doplňuje značkařské
učební texty.
    

Miloslav BRTNÍK /1928/
    Cena města Jihlavy za celoživotní
práci pro zachování lidových tradic
na Horácku a vydání knih "Zpěvník
horáckých písní po lidech sebra-
ných" a "Jaký kroj, tak se stroj" u
příležitosti významného životního
jubilea 80 let.
    Miloslav Brtník je spoluzakladatel
folklorního souboru Vysočan, který
vznikl v roce 1955. Za jeho působení
prošly souborem bezmála tři tisíce
lidí. Mimo folklorní soubor vedl i pě-
vecký sbor v Jihlavě. Celý život pra-
coval jako vedoucí souboru, byl sbě-
ratelem lidových písní a zvyků a spo-
lupracovníkem významných osob-
ností v oborech etnografie a folkloris-
tika.
    Za svoji činnost byl vyznamenán
ministerstvem kultury, od FOS ČR ob-

držel čestné uznání, cenu za choreo-
grafii Masopustu, Diplom za vysokou
uměleckou úroveň souboru, cenu za
obnovení skřípácké muziky z Bera-
novska, Medaile Ministerstva pro ro-
dinu a kulturu v NSR, velké množství
osobních cen a uznání z mezinárod-
ních folklorních festivalů a přehlídek.
Soubor získal ceny v zahraničí − Pol-
sko, Ma�arsko, Anglie, Francie atd. V
roce 2004 vydal obsáhlou knihu
"Zpěvník horáckých písní po lidech
sebraných" a v roce svého 80. jubilea
vydává vázanou publikaci "Jaký kroj,
tak se stroj". Obě knihy budou sloužit
pro zachování folkloru na Vysočině.
    

Míla DOLEŽELOVÁ /1922/
    Cena města Jihlavy in−memoriam
za kulturní přínos v oblasti výtvar-
ného umění − monumentální malby
nad rámec působnosti v ČR.
    Míla Doleželová se narodila v Pro-
stějově. Absolvovala Akademii vý-
tvarných umění v Praze, kde také ně-
kolik let působila. Z Prahy odešla do
Jihlávky na Vysočině, poté do Klá-
tovce pod Javořicí, poslední životní
období trávila v Telči. Autorka vysta-
vovala jak na mnoha místech v naší
zemi, tak v zahraničí, například v
USA, Mexiku nebo Francii.
    Míla Doleželová vynikala obrov-
skou pílí a pracovitostí, podařilo se jí
zvládnout i umění technicky z nejná-
ročnějších − umění pravé fresky. Její
dílo má dvě roviny − lidskou a filoso-
fickou. Byla malířkou lidí, lidské spo-
lečnosti, vztahů a citů. Několik jejích
děl je k vidění v Jihlavě.
    Jejím přáním bylo vybudování stálé
galerie, uměleckou pozůstalost odká-
zala dominikánskému řádu s pod-
mínkou realizace stálé expozice v Do-
minikánském klášteře v Jihlavě. Dílo
bylo později přestěhováno do Ja-
blonného v Podještědí, kde je insta-
lována menší stálá výstava.
    Svou životní pou� skončila v Telči
dne 30. prosince 1993.
    

Alfred HABERMANN /1930/
    Cena města Jihlavy in−memoriam
za celoživotní pedagogickou činnost
a práci v oblasti uměleckého ko-
vářství a šíření této myšlenky po
celém světě.
    Nestor uměleckých kovářů se na-
rodil v Jihlavě, byl podruhé ženatý,
otcem čtyř dětí. Alfred Habermann

pochází z kovářské rodiny, po praotci
jde již o pátou generaci uměleckých
kovářů v rodině.
    Po válce pracoval v kovárnách a
po znárodnění ve Zbrojovce jako ná-
strojař. Založil kovárnu u Jakubského
náměstí, začali mu říkat Kovář od sv.
Jakuba. V osmdesátých letech byl za-
městnancem Organizace uměleckých
řemesel pod ministerstvem kultury.
Dělal převážně restaurátorské práce
památek. Studoval v tehdejší NDR v
Berlíně na umělecké škole, se svými
díly se dostal na světovou výstavu do
Lindau, kde vystavoval bez jména au-
tora. Odešel do Německa, rozvíjel svo-
ji praxi a pedagogickou činnost, hod-
ně cestoval, navštívil USA, Japonsko
či Izrael. Během následujících let se i
díky své mezinárodní pedagogické
práci postupně stal legendou umělec-
kého kovářství. Je autorem děl vysta-
vovaných po celém světě. Německý
prezident mu předal Spolkový kříž
Za zásluhy.
    Spoluzaložil světový mítink kovářů
Hefaiston, který se pravidelně ode-
hrává na hradě Helfštýn u Lipníka
nad Bečvou. Hefaiston se stal jedním
z nejprestižnějších setkání svého dru-
hu na světě. Letošní ročník byl věno-
vaný jeho památce.
    Alfred Haberman žil v rakouském
městečku Ybbsitz. Ve městě je tzv.
železná stezka. Po toku řeky Ybbs
vznikly kovárny a dodnes tam nava-
zují na tuto tradici. Prof. Habermann
pracoval s pomocí praktikantů do po-
slední chvíle svého života. Zastupi-
telstvo města Jihlavy udělilo Cenu
města Jihlavy prof. Alfredu Haber-
mannovi na svém 10. zasedání 15.
dubna 2008, v době, kdy ještě žil. On
sám se již o ocenění nedozvěděl. Zem-
řel náhle v nedožitých 78 letech dne
28. dubna 2008. −lm, tz−

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
    od nejoblíbenějších svátků roku nás dělí ještě několik týdnů, ale protože
Noviny jihlavské radnice vyjdou znovu až za měsíc, dovoluji si vás už
nyní, na prahu adventu, pozdravit a popřát vám hezké Vánoce.
    Jdeme do finále velmi rušného roku, město i celá naše země zažily
řadu změn, z některých můžeme mít radost, jiné nás možná tolik netěší.
Ale právě te� přišel čas na to méně pěkné zapomenout, ztišit se a počkat
si na ten veselý a tajemný večer. Poj�me si předvánoční čas skutečně
prožít v klidu a s radostí ze setkávání s blízkými lidmi a hezkými zážitky.
Věci se časem opotřebují, ale pěkná vzpomínka v nás zůstane nadlouho.
    Za všechny kolegy a kolegyně z vedení města a z úřadu bych si přál,
abyste i letos tak hojně navštěvovali bohatý program, který radnice pro
předvánoční čas spolu s dalšími lidmi a organizacemi pro všechny oby-
vatele i návštěvníky města připravila. Váš zájem je pro nás tou nejlepší
odměnou.
    Rád bych také poděkoval každému, kdo se celý rok jakkoliv podílel na
zlepšení života v našem městě. Věřte, že by to byl dlouhý seznam. Těším
se, že se s takovým množstvím energie, práce a nápadů budeme setkávat
i v příštím roce. Jen vše dobré, hezké vánoční svátky a dobrý závěr roku
2008
    přeje váš primátor Jaroslav Vymazal
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ING. IVAN BOHATÝ

MILOSLAV BRTNÍK

PRIMÁTOR MĚSTA Jaroslav Vymazal (uprostřed) předal Ceny města Jihlavy
oceněným. Foto: Jan Černo
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