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Aktuality

Zemřel historik a archivář,
čestný občan města Jihlavy
František Hoffmann
Dne 1. 10. 2015 zemřel historik
a archivář PhDr. František Hoffmann, který byl od r. 2000 čestným občanem města Jihlavy. Vedení města vyjadřuje pozůstalým
upřímnou soustrast, zástupci radnice se zúčastnili posledního rozloučení.

Na zimu v novém kabátě

HOFFMANN
František,
PhDr., CSc.

HOFFMANN, František, PhDr., CSc.
*23. únor 1920 Litomyšl - †1. října 2015 Praha
Archivář a historik – medievista
František Hoffmann v Jihlavě vybudoval na moderních základech
jeden z největších archivů na Moravě. Zároveň si vytyčil velkorysý
publikační a ediční plán vydávání
významných středověkých pramenů z historie Jihlavy. Výsledky své
badatelské činnosti publikoval v
desítkách odborných prací.
Po nuceném odchodu z Jihlavy
publikoval zejména v oboru kodikologie, řada prací k jihlavským
dějinám byla vydána až po r. 1990.
Dnes je považován za zakladatele
novodobé jihlavské historiografie
a zároveň se řadí mezi přední české
medievisty a kodikology.
Čestné občanství obdržel 23.
února 2000 za celoživotní příkladnou práci v oblasti historie pro Jihlavu i jeho pevné postoje v době
totality.
Další vyznamenání a pocty:
1958 státní vyznamenání Za vynikající práci
1993 Zlatá oborová plaketa Františka Palackého „za zásluhy ve společenských vědách – historie, kodi-

kologie, archivnictví“
2000 Čestný člen České archivní
společnosti
2005 Pamětní medaile Jana Patočky
2006 Cena Učené společnosti ČR „za celoživotní dílo v oboru
archivnictví a poznání českých dějin“.
2006 medaile „Za zásluhy o české archivnictví“
2011 Nejvyšší ocenění Kraje Vysočina - Skleněná medaile
U příležitosti jeho 90. narozenin vydalo město Jihlava společně
s Moravským zemským archivem
v Brně výbor studií a článků z jeho tvorby pod názvem František
Hoffmann: Iglaviensia
František Hoffmann v prosinci
1950 nastoupil v Jihlavě jako pracovník Městského a okresního archivu, 1968 - 1970 byl ředitelem
Muzea Vysočiny, po nuceném odchodu z Jihlavy začal pracovat v r.
1971 v kodikologickém oddělení
Ústředního archivu ČSAV v Praze.
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Miss Princess of the World
na jihlavském magistrátu
Jihlavská historická radnice byla
jednou ze zastávek krasavic, které na
Vysočinu přijely podpořit charitativní projekt Šťastná hvězda. Účastnice světové soutěže Miss Princess
of The World přivítal v gotické síni
primátor města Rudolf Chloupek
a náměstek primátora Milan Kolář.
Dívky si prohlédly nejzajímavější
místa starobylé radnice, ale měly i
chvilku na oddych a občerstvení.

Účastnice soutěže Miss Princess
mohli vidět návštěvníci Charitativního galavečera pro Nadační fond
Šťastná hvězda. Odehrál se v Kulturním domě v Jihlavě za účasti hvězd
jako Petr Bende, Bohuš Matuš, Petr
Kolář a další. Večerem provázel Jan
Čenský. Výtěžek z akce bude použit pro děti na rehabilitační pobyty a
pomůcky, které nehradí pojišťovny.
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HISTORICKÝ dům na Masarykově náměstí bude po rekonstrukci připomínat
minulá století.
Foto: archiv MMJ
Od května probíhá rekonstrukce fasády domu na Masarykově
náměstí 47.
Objekt v majetku města je zapsaný v seznamu nemovitých kulturních památek České republiky. Nejen obyvatelé Jihlavy jsou zvyklí
sem už mnoho let chodit do jednoho z jihlavských knihkupectví.
Z budovy se během rekonstrukce
odstraňovaly části starých nesoudržných omítek a nahrazují se novými omítkami, které se pak na celém objektu barevně sjednotí podle
dochovaných historických odstínů.
„Dodavatel zajišťoval výměnu a
úpravu kamenného soklu, repasoval a
vyměnil okna, dřevěné výklady a venkovní dveře, došlo na opravy střešních
svodů vč. osazení lapačů naplavenin,
klempířské práce na parapetech a
římsách, zrestaurovány budou veškeré kamenné prvky fasády,“ uvedl náměstek primátora pro oblast správy
realit Jaroslav Vymazal. Úpravy na
budově probíhají zároveň s rekonstrukcí trafostanice nízkého napětí
v objektu, kterou zajišťuje energetická distribuční společnost.
Při odkrývání poškozených omítek byla nalezena torza historických maleb fasády. „Vzhledem k jejich porušení nebude provedena jejich

obnova ale pouze zdokumentování
a konzervace,“ řekl k nálezům Ondřej Stránský z odboru správy realit. Nad prací na historickém domě
probíhají kontroly za účasti zástupců státní památkové péče a Národního památkového ústavu. Jednou
z podmínek je i zachování původních nerovností, tedy nejedná se o
nekvalitní opravu, ale dodržení původnosti.
Dům vznikl ve 14. století propojením dvou původně samostatných
objektů, V 16. století byla provedena sjednocující renesanční přestavba, klasicistní úpravy domu proběhly v první polovině 19. století.
„V letech 1989 až 1992 proběhla
celková rekonstrukce domu se snahou
o rehabilitaci renesančního vzhledu.
Objekt obsahuje historicky cenné klenuté prostory, stropní konstrukce, kamenné prvky jako ostění a portály,“
dodal Ondřej Stránský.
Na základě výběrového řízení na
opravu fasády je zhotovitelem akce
brněnská firma PRIVILEG spol. s
r.o. za cenu 2,4 milionu korun bez
DPH. Na akci získala Jihlava dotaci ve výši 350 tisíc korun z rozpočtu Kraje Vysočina. Práce budou dokončeny v polovině listopadu.
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Charitativní sbírka

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci září 2015

Víkendová akce Víkendový vagón
proběhne na nádraží Jihlava město úplně vzadu směrem k Feroně dne
21. listopadu od 9 do 17 hodin.
Do tohoto vagónu mají lidé možnost dopravit :
• dámské, pánské, dětské oděvy
• bytový textil
• hračky
• ložní prádlo
• ručníky
• kabelky, pásky
• knihy
• drobnou elektroniku
• drobné spotřebiče
• a ostatní věci do domácnosti.
VÍTĚZKY finálového večera Miss Princess of the World přivítal na radnici primátor Jihlavy Rudolf Chloupek (vlevo) a náměstek Milan Kolář. Foto: archiv MMJ

Přihlášeno:
Narozeno:
Přibylo celkem:
Odhlášeno:
Zemřelo:
Ubylo celkem:
Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:
Sňatků:
Přestěhováno v místě:
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68
41
109
71
29
100
9
0
23
143

Město Jihlava má k 30. 9. 2015
přihlášeno k trvalému pobytu
50.665 obyvatel.

