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ĎÁBLOVA BIBLE NA RADNICI. Věrná kopie největší rukopisné knihy na světě 
Codex gigas, podle vyobrazení satana nazývaná také Ďáblova bible, byla od po-
loviny září k vidění v gotickém sále jihlavské historické radnice. Na vernisáži ji 
představil autor, knihař Jiří Fogl.

ZMĚNY V MĚSTSKÉ RADĚ A ZASTUPITELSTVU. Zastupitelka Renata Fehé-
rová (ODS) se stala radní. Do funkce ji zvolilo zastupitelstvo města Jihlavy. Jako 
jediného kandidáta ji navrhla Občanská demokratická strana, aby doplnila počet 
radních na jedenáct po rezignaci I. náměstka primátora Radka Vovsíka (ODS). 
Jihlavské zastupitelstvo má nového člena. Stal se jím MUDr. Josef Ehl. Nahradil 
ve funkci MUDr. Stanislava Wasserbauera (SNK ED), který podal rezignaci na 
funkci z důvodu odstěhování se z města.

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY. Žáci základních škol soupeřili v rychlosti a 
přesnosti třídění odpadů na Masarykově náměstí v rámci programu Evropského 
týdne mobility. Během ETM bylo možno využít Dne otevřených dveří památek, 
kdy se zpřístupnily návštěníkům výstavní síně, kostely a další památky Jihlavska. 
Součástí ETM byl i jihlavský den zdraví, projekt Mezi světy věnovaný handicapo-
vaným a lampionový průvod na Masarykově náměstí.

DUKLA V MUZEU. V polovině září začala v Muzeu Vysočiny v Jihlavě výstava 
Ta jihlavská, naše Dukla, hokejová univerzita z Vysočiny, mapující historii nejú-
spěšnějšího klubu československého hokeje. Expozice je umístěna ve třech místnos-
tech a potrvá do 28. listopadu. 

SETKÁNÍ PRIMÁTORŮ. Vedení města nechalo doplnit portréty novodobých sta-
rostů a primátorů Jihlavy. Při této příležitosti se na radnici setkali (zleva) bývalý 
starosta František Dohnal, bývalí primátoři Vratislav Výborný a Vladimír Hink 
se současným primátorem Jaroslavem Vymazalem.

JARMARK ŘEMESEL. Koncem září se konal na Masarykově náměstí již tra-
diční jarmark řemesel. Návštěvníci si mohli koupit ručně vyráběné výrobky, ale 
také se podívat na šikovné ruce a dovednosti řemeslníků. Jihlava tak opět po ně-
kolika letech, kdy bylo problémem sehnat kvalitní řemeslníky a zvláště ty, kteří 
se zabývají rukodělnou výrobou, umožnila návštěvníkům seznámit se s lidový-
mi tradicemi.


