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Aktuality

Vem si mě!

Neváhejte a vyjměte si z Novin jihlavské radnice prostřední dvoustranu,
ať vám nic z Jihlavského Havíření 2019 neuteče!

Výstava v muzeu připomíná
historii havířských průvodů

Výstava Gelnhausenova
kodexu a Zbraslavské kroniky

VÝSTAVA. oba historické rukopisy mohli Jihlavané poprvé a naposledy zhlédnout
v roce 2016. Výstavu ve Velké gotické síni jihlavské radnice doprovodily odborné
přednášky.
Foto: archiv MMJ
Faksimile dvou historických rukopisů budou vystaveny v Malé
obřadní síni jihlavské radnice.
Jihlava díky spolupráci se Státním
okresním archivem vlastní faksimile
dvou významných rukopisů – Gelnhausenova kodexu a Zbraslavské
kroniky. Faksimile obou středověkých památek byly vyrobeny v roce
2016, finančně se na výrobě podílelo statutární město Jihlava a Moravský zemský archiv v Brně částkami
150 000 korun. Knihy budou při
Jihlavském Havíření 2019 vystaveny
v Malé obřadní síni jihlavské radnice, a to 21. června od 16 do 18 hodin
a 22. června od 8 do 18 hodin.
Zbraslavská kronika je největší
předhusitskou kronikou v Čechách.
Zahrnuje celé období od smrti Přemysla Otakara II. do vlády prvních
Lucemburků. Rukopis uchovaný

v Jihlavě vznikl v sedleckém klášteře
v poslední čtvrtině 14. století rukou
kronikářů Oty a Petra Žitavských.
Za husitských válek byl i s ostatními
cennostmi kláštera uložen v Jihlavě,
kde zůstal pozapomenutý až do druhé poloviny 18. století, kdy jej objevil historik Jan Petr Cerroni.
Gelnhausenův kodex je jedním
z nejvýznamnějších reprezentantů
knih městského zákonodárství. Odráží významné postavení středověké
Jihlavy v oblasti právní, jako vrchní
stolice horního práva pro tehdejší
české země a též jako odvolací instance v oblasti práva městského.
V kronice je mimo jiné doloženo
jedno z nejstarších vyobrazení jihlavského městského znaku, a to v
podobě, která byla oficiálně potvrzena až privilegiem Františka Josefa II.
v roce 1900.
-tz-

Unikátní vzpomínka na
Jihlavu – stříbrné medaile
Černobílá a kolorovaná fotografie Johanna Haupta ukazuje původní kroje, ve
kterých chodili chlapci z jihlavských škol při havířských průvodech v 19. století.
FOTO: Fotoarchiv Muzeum Vysočina Jihlava
Stříbrná sláva Jihlavy – archeo- kostýmů z přelomu 19. a 20. století bulogické objevy, autentické kroje i dou prezentovány nejstarší fotografie
významné dokumenty.
jednotlivých postav havířků a část je
Jihlava se stala královským městem věnována nové historii havířského průdíky dolování stříbra a právě tehdy vodu včetně fotografií,“ sdělila Sylva
zažívala svůj největší rozkvět a slávu. Pospíchalová, dokumentátorka spoOslavou a připomínkou toho obdo- lečenskovědného oddělení Muzea
bí býval i jihlavský havířský průvod, Vysočiny.
jehož tradici obnovil před 20 lety
Výstava bude hlavním motivem lenový spolek Jihlavský havířský prů- tošní muzejní noci. Ta bude zahájena
vod. A dodnes archeologové nachá- 7. června v 16 hodin vernisáží a v 18
zejí pozůstatky a hmotné svědectví hodin začne komentovaná prohlídka
při svých výzkumech. To všechno muzea s vedoucím archeologického
je zahrnuto v jihlavském muzeu na oddělení Mgr. Davidem Zimolou,
výstavě JIHLAVSKÝ HAVÍŘSKÝ která má trefný název Ze sklepa na
PRŮVOD aneb ARCHEOLOGIC- půdu. Kromě jiného byla výstava takKÉ MUZEJNÍ HAVÍŘENÍ.
to koncipována i proto, aby tématicky
„Zašlou slávu Jihlavy coby králov- vhodně doplnila letošní městské slavského města připomene jednak tím, co nosti – jihlavské Havíření 2019 a 23.
bylo teprve nedávno objeveno při ar- setkání hornických měst a obcí.
cheologických výzkumech, jednak au„Výstava, instalovaná v prostorách
tentickými kroji oslavného historického půdy, potrvá až do 13. října, kdy obohaprůvodu a také jedním z nejvýznam- tí i letošní mezinárodní konferenci o hornějších dokumentů – 770 let starým nictví a hutnictví Stříbrná Jihlava 2019,“
horním právem. Kromě historických doplnila Sylva Pospíchalová.
-tz-

Stříbro k Jihlavě od počátku patří vzácný kov se v Jihlavě ve středověku
těžil a měl zásadní podíl na velkém
rozmachu města. Na stříbrné minci
je vyražený jihlavský městský znak
z roku 1539, s latinským nápisem Insignia civitatis Iglaviae: Verbum Domini manet in aeternum, tedy: Znak
města Jihlavy a Slovo Páně zůstává na

věky. Medaile byly pořízeny ve dvojím provedení. Jednak jsou vyrobeny
z čistého stříbra, k mání jsou ale také
cenově dostupnější verze, vyrobené
z alpaky, tedy ze slitiny mědi a niklu.
Pamětní medaile s motivem městského znaku jsou ke koupi na pracovišti
Turistického informačního centra za
790 korun.
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