
Jihlavě je věnována dosud nejpro-
pracovanější kniha o historii města 
s názvem „Jihlava - historie / kultu-
ra / lidé“.    

V roce 1999  Nakladatelství Li-
dové noviny  zahájilo ve spolupráci 
s městy ČR projekt, v jehož rámci 
by byly zpracovány a postupně vy-
dávány dějiny měst.  Zpracované 
dějiny jsou vydávány v rámci edice 
„Dějiny českých měst“. Při vyty-
čování  cíle tohoto projektu se na-
kladatelství inspirovalo především 
zkušenostmi v zahraničí. Podobný 
projekt například realizovalo nakla-
datelství C.H. Beck v Německu.

S tímto záměrem oslovilo vedení 
nakladatelství v čele s jeho ředitel-
kou Evou Pleškovou město Jihlavu.  
„Od roku 2002 se tak začalo pracovat 
na projektu, jehož vyústěním je vznik 
této knihy,“ řekl tiskový mluvčí magis-
trátu Radek Tulis. Jedním z hlavních 
argumentů byl a dosud je význam 
města Jihlavy, jaký v historii českého 
státu zaujímalo. Právě toto s mnoha 
městy v ČR nesrovnatelné postavení 

Na trhu je nová kniha o Jihlavě

Současný stav Horáckého zimního 
stadionu je alarmující. Situace došla 
tak daleko, že hrozí vypadnutí skel 
z jižní stěny stadionu a případné ná-
sledky zasažení chodců u stadionu 
by zřejmě byly fatální.

„Posledních 25 let stadionu ve vlast-
nictví SK Jihlava znamenalo, že se 
prakticky jen opravovaly nejnutnější 
závady (v letech 1980 až 2005). Ani 
technologie chlazení v roce 1997 ne-
byla dotažena do své fi nální podoby,“ 
řekl náměstek primátora Petr Pospí-
chal.  

Když se město rozhodlo stadion 
koupit, bylo zřejmé, že rekonstrukce 
ve výši mnoha milionů korun je nut-
ná. Bylo vypracováno variantní řeše-
ní, ale ve hře byly rovněž myšlenky 
na výstavbu nové hokejové či lépe 
řečeno multifunkční haly. Jihlava je 
však živé město a možnost čerpat 

U stadionu hrozí nebezpečí
peníze na další projekty z fondů EU 
zapříčinila celé spektrum investicí, 
které neumožňují uvolnit požadova-
nou částku na výstavbu multifunkční 
nové haly. 

Tedy na stole před městskými za-
stupiteli znovu bude ležet variantní 
řešení rekonstrukce HZS. Nyní o to 
aktuálnější, že současný stav je kri-
tický a jsou v ohrožení lidské životy. 
Peníze na nejnutnější opravy spolk-
nou asi dvacet milionů a investovány 
být musí.  Je však důležité, aby neby-
ly vynaloženy neúčelně nebo dokon-
ce proti smyslu následné rekonstruk-
ce. Z tohoto pohledu bude dubnové 
zastupitelstvo města velmi důležité a 
rozhodnutí by mělo padnout. Jaké-
koli další průtahy  mohou znamenat 
v tom lepším případě ztráty milionů, 
v tom horším tragedii.                    -lm- 

Jihlavy si zasloužilo odborné kom-
plexní zpracování, které dosud v his-
toriografi i města chybí. Navíc všech-
ny práce, které o Jihlavě a její historii 
vznikaly v 2. polovině 20. století, by-
ly kompilacemi dějin historika Ch. 
d‘Elverta a později prací Dr.  F. Hoff -
manna, jenž má svými monografi emi, 

OBAL nové knihy o historii krajského města Jihlavy.                                               
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JIŽNÍ stěna Horáckého zimního stadionu má prosklenou část, která je v havarij-
ním stavu a hrozí vypadnutí skel.                                         Foto: Lubomír Maštera

Pozvánka na jednání 
zastupitelstva

Vedení města zve na jednání měst-
ského zastupitelstva, které se koná v 
úterý 14. dubna od 13.00 hodin ve 
velké zasedací síni magistrátu města 
v přízemí. 

Průběh jednání je možno sledo-
vat také přímo on-line na webových 
stránkách města www.jihlava.cz.                  

                                                            -lm-

studiemi a články zamě-
řenými na předhusitské 
a husitské období Jihla-
vy nezastupitelné místo 
v novodobé historiogra-
fi i města. 

Vzniklo tak historické 
dílo, které nemá obdoby 
a mapuje doposud ne-
publikované i neprobá-
dané dějiny města v roz-
sahu cca 900 stran textu. 

Na knize pracovalo 19 
autorů, kteří mimo jiné 
prošli 1 700 stran ruko-
pisů. Vydalo ji v nákladu 
3 000 kusů a za podpory 
města nakladatelství Li-
dové noviny. Lví podíl 

na vzniku knihy měl i bývalý ředitel 
okresního archivu a popularizátor 
historie František Hoff mann. Ten vě-
ří, že kniha může Jihlavanům utužit 
jejich identitu přetrženou v polovině 
dvacátého století.  Kniha stojí 899 ko-
run a je k dostání u jihlavských knih-
kupců.                                                        -lm-


