
STRANA     30 Aktuality NJR - LISTOPAD  2009

Starostové města
 Jihlavy od roku 1989

Předsedové MNV

Ocenění občané města

Čestné občanství města Jihlavy
udělené po roce 1989

r. 2008
(Dokončení ze str. 29)

Miloslav BRTNÍK (1928) -Cena města Jihlavy za celoživotní práci pro za-
chování lidových tradic na Horácku  a vydání knih „Zpěvník horáckých písní 
po lidech sebraných“ a „Jaký kroj, tak se stroj“ u příležitosti významného ži-
votního jubilea 80 let.

 
Prof. Alfred HABERMANN - in memoriam (1930-2008)- Cena města Jih-

lavy za celoživotní pedagogickou činnost a práci v oblasti uměleckého kovář-
ství a šíření této myšlenky po celém světě.

 
Ing. Ivan BOHATÝ (1938) - Cena města Jihlavy za dlouholetou činnost v 

oblasti značení turistických tras u příležitosti 70. narozenin.

PhDr. František HOFFMANN  - za celoživotní archivářskou, badatelskou a 
publikační činnost, věnovanou převážně městu a okresu Jihlava  - čestné ob-
čanství uděleno 7. 2. 2000. 

 
ak. mal. Gustav KRUM (1924) - za celoživotní výtvarnou činnost věnova-

nou městu Jihlava  - čestné občanství uděleno 15. 5. 2000. 
 
Antonín ŠTĚPÁNEK (1920 - 2005) - za celoživotní činnost, která vedla i k 

založení okresní pobočky Konfederace politických vězňů a vztyčení Památ-
níku popraveným v 50. letech  - čestné občanství uděleno 15. 5. 2000. 

 
Theo van DAM  /starosta partnerského města Purmerendu/ - akt poděko-

vání za dosavadní spolupráci a vyjádření spokojenosti s desetiletým vývojem 
vztahu Jihlavy a Purmerendu. Čestné občanství uděleno 6. 11. 2001. 

Gustav MAHLER - in memoriam (1860-1911)
- cenu udělili zastupitelé města skladateli a dirigentovi Gustavu Mahlerovi 

za celoživotní dílo. 

Starostové

Došlo po uzávěrce - Kulturní a sportovní akce

Krátce

Karel Havlíček   1985 – 1990 
Daniela Brodská                    1990 (28. 2. – 5. 12.) 

Daniela Brodská                    1990 – 1991
Ing. František Dohnal  1991 – 1998  (KDU-ČSL)
Ing. Vratislav Výborný 1998 – 2002  (ODS)
   2002 – 2004 (do září) (ODS)
Vladimír Hink (od října) 2004 – 2006     (ODS)
Ing. Jaroslav Vymazal 2006 – dosud  (ODS)
Od 1. 1. 2001 se užívá ozn. primátor

r. 2009
Ak. mal. Eva ČINČEROVÁ - in memoriam (1943-2005)  - Cena města Jih-

lavy za celoživotní dílo a přínos Jihlavě v oblasti výtvarné umělecké činnosti 
- grafi ky.

Ak. mal. Josef KOS (1932) - Cena města Jihlavy za celoživotní přínos za 
zviditelňování Jihlavy a celé Vysočiny prostřednictvím výtvarného díla.

Jaroslav PITNER - in memoriam (1926-2009) -  Cena města Jihlavy za 
dlouholetou trenérskou činnost v hokejovém klubu Dukla Jihlava a v národ-
ním mužstvu československého ledního hokeje.

 Střední škola obchodu a služeb 
v Jihlavě zapojuje žáky základních, 
středních i vysokých škol do fotogra-
fi cké soutěže EKOOKO Vysočiny. 
Zapojit se může také veřejnost.

 Soutěžit se bude ve dvou kategori-
ích do 15 let a nad 15 let. Uzávěrka 
soutěže je 10. 1. 2010 a vyhodnoce-
ní proběhne koncem února s násled-
nou výstavou s vernisáží ve vestibulu 
krajského úřadu.

  „Tímto projektem bychom chtěli 
„probudit“ nejen studenty, ale i širokou 

veřejnost, aby nebyli lhostejní k tomu, 
co se v jejich okolí děje. Dát jim mož-
nost vyjádřit svůj názor na tak závaž-
né téma, které se dotýká každého z nás 
– příroda nepatří nám lidem (i když 
mnozí si myslí opak), ale my patříme 
přírodě,“ řekla organizátorka projek-
tu Lucie Růžičková.

 Bližší údaje k soutěži najdete na 
www.ssos-ji.cz a stránkách Horácké-
ho fotoklubu Jihlava, který nad sou-
těží převzal záštitu 
(www.volny.cz/hfj ).                       -lm-

Fotosoutěž EKOOKO startuje

 Vážení přítomní,

 ve středu 28. 10. si připomínáme, 
že před 91 lety České království, sou-
část Rakouska-Uherska, nahradil nový 
státní útvar - Československá republi-
ka. K oslavě tohoto výročí patří neod-
myslitelně i jméno muže, který se řadí 
k největším postavám naší historie - 
Tomáš Garrigue Masaryk. Masaryk 
vědec, politik, pedagog, humanistický 
myslitel, ale především velká mravní 
autorita a symbol demokracie. 

 O nadčasovosti a aktuálnosti jeho 
přístupu k politice svědčí například 
tyto myšlenky: „Demokracie je disku-
se. Bez osobní odpovědnosti a odvahy 
nelze dělat politiku opravdovou, demo-
kratickou a lidovou.“ Tento rok bohu-
žel ukázal, že mnozí politici si toho ne-
jsou vědomi a svými nezodpovědnými 
rozhodnutími snižují kredit České re-
publiky v Evropě a zhoršují podmínky 
pro řešení ekonomické krize.

 Letos  si  také připomínáme 20 let 

od zhroucení komunistického režimu; 
naše vlast se opět stala svobodnou. K 
upevnění svobody, bezpečnosti, roz-
voji ekonomiky a naplnění  principů 
demokracie byla uskutečněna řada vý-
znamných kroků, jako jsou odsun oku-
pačních vojsk, členství v NATO a Ev-
ropské unii, zahrnutí do Shengenského 
prostoru a přijetí mnoha reformních 
opatření. 

 Hektická doba 20 let renesance de-
mokracie s sebou nese i mnohé omyly 
a pochybení, které k revoluční přeměně 
zákonitě patří. Jak se ukázalo, největší 
devastaci zanechal komunistický tota-
litní režim v oblasti morálky a etiky.

 Snažme se o to, abychom Českou re-
publiku, svou vlast, předali dalším ge-
neracím v dobrém stavu a aby pro ně 
slovo vlast mělo pevný význam.  

 Děkuji za pozornost.

 Primátor Jihlavy 
 Jaroslav Vymazal

Z projevu primátora 
k oslavám vzniku ČR

POČÁTKEM TOHOTO týdne se odehrálo setkání u příležitosti výročí vzniku 
samostatného československého státu u sousoší Zaváté šlépěje na Ústředním hřbi-
tově za účasti vedení města.                                                                 Foto: archiv NJR 

25. 10. v 8.30
SOUTĚŽNÍ AEROBIK PRO DĚTI OD 7 DO 16 LET
Sportovní hala TJ Start Jihlava na ul. Romana Havelky v Jihlavě. Prezentace 

od 8.30 hod. 
SAHAJA YOGA 
Kurzy meditační jógy pro širokou veřejnost se konají

každé pondělí od 18 hod. v DDM, Brněnská ul. č. 46 (3. poschodí - v klubu 
Macík).                                                                                                                              -lm-

Obchodní centrum City Park oslavilo své první výročí existence. Na ví-
kend byly připraveny v obchodním areálu různé akce, např. vystoupila mo-
derátorka a zpěvačka Gábina Partyšová a zpěvák Petr Kolář.                         -lm-


