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BUDOUCÍ ARCHITEKTI ŘEŠILI PRIOR. Pražští a brněnští studenti architektu-
ry představili ve výkladu Prioru své návrhy, k čemu by měl tento odchodní dům 
sloužit v budoucnu, a jak by mohl vypadat.

Objevily se návrhy na multifunkční sály, hotel, nebo i komunitní centrum. A 
vzhledově by se mohla budova stát jakýmsi symbolem náměstí, vnímaným kladně 
veřejností. Město vypíše architektonickou soutěž na jaře příštího roku.

OSLAVA 103. NAROZENIN.  Nejstarší občankou města je paní Helena Kyralo-
vá z Jihlavy, která se 20. listopadu dožila 103 let. K významnému jubileu přišel 
za radnici popřát i primátor Rudolf Chloupek a radní Jana Nováková Hotařová, 
kteří oslavenkyni předali květiny, dárkový koš a pamětní listinu. 

Jubilantka pochází z  Orlických hor, z učitelské rodiny, ona také učila na základ-
ní škole, a v kantorských šlépějích pokračují i její děti. V pozdějším věku se přistě-
hovala do Jihlavy, kde o ni pečuje syn s rodinou.

VÝZDOBA TRAFOSTANICE. Zdi trafostanice v ulici Romana Havelky v Jihlavě 
zdobí dílo mladých umělců. Objekt nabídl Městu k uměleckému využití majitel, 
společnost E.ON. Radnice ke spolupráci přizvala Střední uměleckoprůmyslovou 
školu Jihlava - Helenín. 

„Majitel zajistil podklad natřením fasády, škola navrhla motiv a zajistila rea-
lizaci, Rada města Jihlavy na uskutečnění díla darovala škole 20 tisíc korun,“ 
popsal spolupráci tří partnerů Tomáš Koukal, vedoucí magistrátního odboru kul-
tury, školství a tělovýchovy.

 

DEN VETERÁNŮ.  Vzpomínkové setkání v Jihlavě na ústředním hřbitově pro-
běhlo v režii jihlavského krajského vojenského velitelství. Město reprezentoval 
primátor Rudolf Chloupek, v doprovodu náměstků Radka Popelky a Vratislava 
Výborného, k přítomným hovořil také senátor Miloš Vystrčil, Zdeněk Laštovička 
z Českého svazu bojovníků za svobodu, krajský radní Martin Hyský a plukovník 
Jan Ňachaj, ředitel KVV Jihlava.

MÍROVÝ KONCERT. OSLAVY 17. listopadu proběhly také v Horáckém diva-
dle - Mírovým koncertem, a v gotickém sálu magistrátu. Šest desítek mladých li-
dí z devíti evropských zemí vystoupilo na  Mírovém koncertě v Horáckém diva-
dle. Společně tu účinkovali účastníci z Chorvatska, Maďarska, Německa, Polska, 
Rumunska, Ruska, Slovinska, Srbska a České republiky. 
Na programu byla díla Ludwiga van Beethovena (Overture Coriolan) a Pavla 
Vranického (Velká charakteristická symfonie za mír s Francouzskou republikou). 

SETKÁNÍ U KLÍČŮ: V areálu Českého mlýna se konalo pietní setkání k událos-
tem 17. listopadu. Akci organizoval Spolek pro navrácení sochy TGM do Jihlavy 
a  k zúčastněným promluvil mimo jiné i senátor Miloš Vystrčil. 


