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K rovné stovce blahopřáli zástupci 
jihlavské radnice paní Jarmile Hany-
chové. Stoleté dámě, která všechny gra-
tulanty překvapila vitalitou, přál za měs-
to Jihlavu náměstek primátora Vratislav 
Výborný a pracovnice matriky Libuše 
Indrová. Oslavenkyně dostala pamětní 
list, dárkový koš, květiny a tombakový 
čtverec se symboly města Jihlavy. 

Nejstarší obyvatelka Jihlavy je v dobré 
kondici, kromě slabšího sluchu jí zdraví 
vzhledem k věku slouží skvěle. Pochva-
luje si vzornou péči, kterou jí věnuje ro-
dina.

Jubilantka pochází z Borovnice u Po-
ličky, pracovala jako úřednice na statku 
v Novém Městě na Moravě, v Jihlavě 
pak v Domě zdraví v Jihlavě a u dráhy.  

Dlouhověkost mají Hanychovi v rodi-
ně, setra Jarmily Hanychové se dožila 
98 let, další příbuzná se dožila bezmá-
la 102 let. Dobré zdraví přikládá stoletá 
dáma také čisté přírodě ve svém rodiš-
ti, ale i pravidelnému pohybu při práci 
na hospodářství a celoživotnímu vzdě-
lávání se. 

Paní Hanychová ve volném čase pra-
covala pro evangelickou církev, za je-
den z největších koníčků uvádí čtení 
bible. Rodina se vždy zabývala umě-
ním jak výtvarným, tak hudbou, paní 
hrála na klavír, dcera byla přední čes-
kou harfenistkou. Ještě předloni Jarmi-
la Hanychová pracovala na zahrádce, 
vydařenou úrodu pak ve své rodné vsi 
roznášela sousedům. -tz-

Oslavila stoleté výročí Modernizace stadionu

Pod brněnským mostem roste 
retenční nádrž

Mahlerův festival pokračuje

REVITALIZACE HEULOSU. Jihlava ofi ciálně ukončila II. etapu projektu Revita-
lizace části parku Malý Heulos. Projekt s rozpočtem 66 milionů korun zahrnuje 
investice do bezpečnější dopravy a do infr astruktury pro sportovce. Do stále více 
využívaného údolí se sportovním areálem a letním kinem se návštěvníci dostanou 
po rozšířené silnici s novým chodníkem a osvětlením, ve sportovním areálu je nová 
třípodlažní budova se zázemím pro sportovce i tribunou pro diváky, vznikl nový 
sektor pro další disciplíny, cyklostezka, nová parkovací místa, upraveno je také 
volné prostranství pro volnočasové aktivity, i když to zatím zůstává za plotem, 
dokud dostatečně nenaroste nová tráva. Foto: archiv MMJ 

KULTURNÍ událostí roku je Mahlerův festival Hudba tisíců.  Foto: Jiří Varhaník

NA DNĚ. Až sedm metrů vysoké stěny má vznikající nádrž, která bude zachyco-
vat znečištěnou vodu, aby se nedostala do Jihlávky, ale do čističky. Nádrž pojme 
1,8 tisíce metrů vody. Snímek zachycuje řemeslníky při práci na dně nádrže, která 
bude po vybudování skryta vrstvou zeminy a novou zelení.  Foto: archiv MMJ

JARMILA HANYCHOVÁ  přijímá gratulaci k výročí od náměstka primátora 
Vratislava Výborného. Foto: archiv MMJ


