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ČLENOVÉ vedení města Jihlavy si v červenci prohlédli prostory jihlavské nemocni-
ce. Díky odbornému výkladu doktorů i ředitele Nemocnice Jihlava Lukáše Veleva se 
dozvěděli více o interním pavilonu, urgentním příjmu nebo JIP. Nesměla chybět pro-
hlídka heliportu ani procházka skleněným tunelem, kterým se ranění z helikoptéry 
do nemocnice dostávají. Foto: archiv MMJ

Z NEVZHLEDNÉHO kusu bahnité země na Skalce se letos stala vodní nádrž 
s přírodní učebnou. Radnice nechala opravit hráz a osadit nové výpustné zaříze-
ní, byla odbahněna nádrž a urovnaná zemina v její těsné blízkosti. Nádrž s infor-
macemi o životě v mokřadech a tůních revitalizovali za finanční podpory města 
Jihlavy pracovníci spolku Mokřady – ochrana a management a Českého svazu 
ochránců přírody. Foto: archiv MMJ

OČEKÁVÁNÍ, nervozita… Anna s Františkem si po padesáti letech připomněli 
pocity ze svatby. Své ano si manželé Linhartovi řekli 12. července 1969 na jihlav-
ské radnici, kde si svatební slib při zlatém obřadu před pár týdny opět připomněli. 
František tehdy jako voják hlídal Československé státní dráhy a právě při výkonu 
služby potkal Annu, která na vlakovém nádraží v Jihlavě pracovala.
 Foto: archiv MMJ

KDO V ČERVENCOVÝCH parných dnech seděl pod lípami okolo Mariánské-
ho sloupu na Masarykově náměstí, možná schytal do zátylku pár osvěžujících ka-
pek vody. Mariánský sloup totiž prochází opravou, která mimo jiné zahrnuje také 
očištění sochy Panny Marie na jeho vršku. Restaurátoři kámen čistí vysokotlakým 
vodním čističem, který je šetrný, účinný, ale i osvěžující. Foto: archiv MMJ

JIHLAVA letos hostí již 18. ročník festivalu Mahler Jihlava. Celoroční akci zahá-
jil proslovem náměstek primátorky Petr Laštovička, poslední koncert se uspořádal 
v Kalištích u Humpolce. Přesto bude hudba doznívat dál – další koncerty klasické 
hudby se uskuteční již v září, jeden dokonce až v rakouském farním kostelu. Více na-
leznete na webu mahler2000.cz. Foto: archiv MMJ

PRIMÁTORKA města Karolína Koubová si společně s radní města Silvií Čer-
mákovou nechávají podepsat publikace od známých autorů. Ernest Hemingway, 
Agatha Christie nebo Eduard Bass se v červenci objevili na dni otevřených dveří v 
jihlavském Dětském domě se školou, a to při besídce, kde místní žáci představova-
li jednotlivá oddělení jejich knihovny. Foto: archiv MMJ
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