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ZEMŘEL GUSTAV KRUM. V pondělí 21. března 2011 v Jihlavě zemřel akade-
mický malíř a ilustrátor pan Gustav Krum, čestný občan města. Významný umě-
lec ilustroval stovku nejen dobrodružných a historických knih, ale i dobrodruž-
ných kreslených seriálů. Do povědomí vstoupil zejména ilustracemi knih Karla 
Maye a komiksy.

ARCIBISKUP DUKA V JIHLAVĚ. Do posledního místa zaplněný sál, přesto ti-
cho jako v kostele. Více než hodinu vydrželi lidé soustředěně naslouchat slovům 
arcibiskupa Dominika Duky, který ve čtvrtek navštívil Jihlavu. Nejvyšší předsta-
vitel katolické církve v zemi k přítomným pohovořil na téma světové ekonomické 
krize. Po jeho projevu, který přítomní ocenili dlouhým potleskem, arcibiskup od-
povídal na dotazy přítomných. Před setkáním s veřejností Mons. Dominika Duku 
přijali primátor Jaroslav Vymazal a náměstek primátora Josef Kodet. Setkání or-
ganizoval Evropský dům v Jihlavě.

BLAHOPŘÁNÍ KE STOVCE. „Když je takhle veselo, lidi jsou pohromadě, to 
mám rád,“ přijal gratulanty z jihlavské radnice pan Josef Mixa, který právě sla-
vil sté narozeniny. K významnému jubileu mu přišli blahopřát primátor Jaroslav 
Vymazal, náměstek primátora Rudolf Chloupek a radní a předsedkyně Komise 
Rady města Jihlavy pro občanské záležitosti Renata Fehérová. Návštěva přinesla 
oslavenci tombakový čtverec s vyobrazenými symboly města, dárkový koš, květi-
ny a pamětní list. Josef Mixa se narodil 3. března 1911 v Kamenici u Humpolce, 
pracoval na stavbě silnic, po nemoci pracoval jako vrátný. Věnoval se hudbě, zpí-
val, hrál na harmoniku, klarinet a trubku. „Hrál jsem všude kolem Jihlavy. Byl se 
mnou kamarád, byl to nádražák, já zpíval první hlas, on druhý. A to byla špička, 
to lidi koukali,“ vzpomínal Josef Mixa na oslavy a setkání, na kterých vystupoval. 
Jubilant také povyprávěl o tom, jak doma vyráběl ovocná vína a kde na ně kolem 
Jihlavy roste nejlepší ovoce. Také sbíral známky a rybařil. Dosud pravidelně sle-
duje televizi a čte noviny. „Pěkně jsem se poveselil,“ řekl jubilant delegaci z radnice 
na rozloučenou.

KARNEVALY A MASKY. K jaru patří karnevalová veselí v obcích, ale i na ško-
lách a školkách. Pestré masky dávají zapomenout alespoň na chvíli na školní po-
vinnosti.

CENA PRIMÁTORA. Cenu primátora města Jihlavy za celoživotní přínos pro 
sport obdržel jednaosmdesátiletý Karel Tůma. Cenu mu předal primátor Jaroslav 
Vymazal (vpravo) na vyhlášení Nejlepšího sportovce Jihlavska 2010 v Horáckém 
divadle v Jihlavě za angažování se v turistice pro druhé.

SETKÁNÍ S OBČANY. Primátor města Jaroslav Vymazal se setkal s občany po-
čátkem března v kině Dukla a námětem setkání byla oblast dalšího rozvoje města. 
Další setkání s občany je plánováno na 7. června na téma městské dopravy.


