
Vedení města udělilo Ceny města Jihlavy pětici 
významných občanů města. 

Ofi ciální předání Cen města Jihlavy proběhlo 
v rámci jihlavského havířského průvodu 2011 v 
gotické síni jihlavské radnice.

Ladislav VILÍMEK (1940)
Cena města Jihlavy za přínos v oblasti his-

torické dokumentace a popularizace dějin Jih-
lavska a osudů židovských obětí holocaustu.

Narodil se 29. května 1940 v Brtnici, ale od 
nejranějšího dětství žil v Jihlavě. Pro svůj původ 
mohl vystudovat pouze Průmyslovou školu v 
Heleníně. 

Pracoval na různých pracovištích, např. v Mo-
detě, Osevě, Drustavu. Teprve až v 55 letech mo-
hl začít pracovat v jihlavském archivu - oblasti, 
která mu byla blízká.

Pan Vilímek je neúnavný propagátor regionální 
historie, které se věnuje mnoho let velice obětavě 
a nezištně. 

Za tu dobu napsal stovky článků v regionálním 
tisku a na internetu a mnoho příspěvků pro růz-
né sborníky.

Jeho stěžejním předmětem zájmu jsou Židé na 
Jihlavsku. Výsledkem jeho práce je ojedinělá kar-
totéka židovských obyvatel Jihlavska, která mimo 
jiné dokumentuje všechny oblasti holocaustu.

Každoročně připravuje se svojí ženou výstavu 
na židovském hřbitově. 

PhDr. Zdeněk JAROŠ (1941)
Cena města Jihlavy za celoživotní dílo a prá-

ci v oblasti historického bádání o městě Jihla-
vě a jeho zpřístupňování v odborných kruzích 
i pro širokou veřejnost.
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Narodil se 8. února 1941 v Brně. Od polovi-
ny 80. let minulého století se výrazně zapsal do 
kulturně-společenského dění našeho města po-
tažmo celého regionu západní Moravy. Jeho od-
borné studie a především popularizační články 
o historii a umění této oblasti budou vždy pat-
řit do zlatého fondu společenskovědní literatury 
Jihlavska. 

Stejně tak desítky jeho oblíbených přednášek, 
vycházek, výstav a besed především pro jihlav-
skou mládež, ale i pro veřejnost zásadně změnily 

přístup většiny obyvatel k dějinám města. 
Obdobně velký význam pro popularizaci Jihla-

vy měly i jeho přednášky na mnoha celostátních 
i mezinárodních seminářích, konferencích atd.

Snad nikdo v posledním čtvrtstoletí neudělal 
pro zviditelňování krás našeho kraje tolik jako 
právě on.

Je vysoce ceněn i v odborných kruzích, kde je 
jako přední moravský historik považován za sou-
časného největšího znalce jihlavské historie. 

 (Pokračování na str. 26)

ZDENĚK JAROŠ převzal Cenu města Jihlavy z rukou primátora Jaroslava Vymazala. Ladislav Vilímek po-
děkoval za udělení ceny a seznámil přítomné se svojí současnou prací.


