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KAPLIČKA V KOSOVĚ JE OPRAVENA. Postupnou rekonstrukcí prošla kap-
lička v Jihlavě – Kosově. Na kapli z roku 1877, zasvěcené Panně Marii, začala 
práce už v roce 2009, odkdy je vyměněný krov a střešní krytina, v roce 2010 se 
pokračovalo odvodněním objektu, letos byla rekonstrukce dokončena. 

OSLAVILA 105. NAROZENINY. Neuvěřitelných 105 let oslavila obyvatelka Do-
mova pro seniory v Jihlavě – Lesnově paní Hedvika Šildbergerová. Za město jí 
blahopřáli náměstek primátora Josef Kodet, předsedkyně Komise Rady města Jih-
lavy pro občanské záležitosti Renata Fehérová a vedoucí odboru sociálních věcí 
Jozef Labuda. 

Paní Hedvika Šildbergerová se narodila v Brně, žila v Přibyslavicích ve Žďár-
ských vrších a v Telči, v domově pro seniory žije už třináct let. Dodnes si ráda po-
chutnává na sladkostech a také bramborách upravených na všechny způsoby. 

FRANCOUZSKÝ VELVYSLANEC NA MAGISTRÁTU. Velvyslanec Francouzské 
republiky v České republice Pierre Lévy navštívil Jihlavu. Na radnici diskutoval 
s primátorem Jaroslavem Vymazalem a náměstkem primátora Josefem Kodetem. 
Francouzského reprezentanta přivedla do Jihlavy partnerská spolupráce Kraje 
Vysočina a regionu Champagne-Ardenne.

HALÍK PŘEDNÁŠEL NA RADNICI. Gotický sál jihlavské radnice se stal záze-
mím pro konferenci osmnáctého ročníku Dnů Josefa Zvěřiny. Zcela zaplněný sál 
naslouchal a diskutoval s trnavským arcibiskupem Róbertem Bezákem, který vy-
stoupil na téma náboženského života a žebříčku hodnot dvacet let po pádu ko-
munistického režimu. Druhá polovina večera patřila profesoru Univerzity Kar-
lovy a knězi Tomáši Halíkovi, který hovořil na téma Evropa mezi křesťanstvím 
a laicismem. 

BESEDA S PRIMÁTOREM. Asi pět desítek rodičů i prarodičů přišlo na besedu s 
primátorem Jaroslavem Vymazalem do kina Dukla. Tématem setkání byly mateř-
ské školky. Zástupci města informovali přítomné o současných kapacitách školek a 
záměrech města v rozšiřování mateřinek v příštím roce. Po úvodní prezentaci ve-
dené náměstkem pro oblast školství Rudolfem Chloupkem následovala beseda. 

MASARYK SE VRÁTIL DO JIHLAVY. Zmenšená replika původní sochy od Jaro-
slava Šlezingera, kterou komunistický režim odstranil v roce 1961, byla vztyčena 
v parku před gymnáziem. Pracovat na ní podle Šlezingerova modelu začal sochař 
Roman Richtermoc, po jeho  smrti ji dokončil Robert Musil. Jihlava je významným 
partnerem navrácení sochy TGM, město na akci přispělo částkou 400 tisíc korun. 
Letos také zastupitelé města vrátili prvnímu prezidentovi čestné občanství, které mu 
komunisté odebrali. Foto: Jiří Varhaník 


