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V MINULÉM roce jsme oslavili stoletou republiku velkou akcí Proletí 100letí, vzpo-
mínáte? Letos proběhlo poděkování „tatíčkovi Masarykovi“ sice v komornějším du-
chu, přesto neméně vděčné atmosféře. 28. října se sešli zástupci vedení města Jihlavy, 
Kraje Vysočina a další, aby položili u sochy T. G. Masaryka v ulici Jana Masaryka 
květiny.

NA BUDOVĚ jihlavské radnice se v listopadu zastavily věžní hodiny. Čas na nich 
neběžel pár dní, než dorazilo nové kolečko od výrobce z Vyškova. Hodinový stroj 
je digitálně řízený vysílačem přesného času z Německa, a dokáže si sám změnit 
čas z letního na zimní. Hodiny tikaly 10 let bez poruchy, první zástava rafiček po 
celé dekádě přišla už letos v květnu.

MALÍŘ Vladimír Kiseljov představil v Domě Gustava Mahlera svoji novou knihu 
„Mystéria vepsaná ve tvářích“ věnovanou portrétům slavných skladatelů, filosofů 
a básníků. Jak se osobnost a život umělců promítá do jejich fyzické podoby, před-
vedl autor na mytologickými motivy a symboly prodchnutém portrétu skladatele 
Gustava Mahlera. Obraz bude na přání autora v galerii k vidění nastálo.
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TĚSNĚ před prvním letošním sněhem proběhlo na Masarykově náměstí veřejné 
představení rolby pořízené z dotace od statutárního města Jihlavy. První ochut-
návku na běžkách mohli lyžaři zkusit po průvodu svatého Martina. Dobrovolníci 
ze spolku Lyžařské Jihlavsko budou v zimě upravovat například trasy v lokalitě 
Nový Hojkov nebo Vysoká. Více na lyzarskejihlavsko.cz.

PANÍ Helena Kyralová oslavila v druhé polovině listopadu 105 let. Nejstarší obyva-
telka Jihlavy zažila jako nemluvně začátek první světové války, jako malá holčička 
vznik republiky a jako pětadvacetiletá dívka okupaci nacistickým Německem. Vidě-
la též na vlastní oči prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masa-
ryka i jeho nástupce Edvarda Beneše. 

SICE o měsíc dříve, ale stále ve stejné hrůze, přijala primátorka města Jihlavy 
Karolína Koubová váženou delegaci z Čertova hrádku. Sám Lucifer se svými čer-
ty přišli v celé své „kráse“ upozornit vedení města na hrozící stavbu hlubinného 
úložiště v blízkosti jejich bydliště a vyjádřit podporu při projektech vedoucích „ku 
prospěchu kraji zdejšímu“.

Čas se zastavil…

Republice je 101 let

Mystéria vepsaná ve tvářích

Nejstarší Jihlavačce je 105 letČerti přišli o měsíc dříve

Rolba na náměstí


