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SOCHA Klíčů u Českého mlýna má nové okolí. Svazek doplnily pozinkované obru-
by z rukou uměleckého kováře Josefa Drbala, které vymezují prostor sochy a ohrani-
čují navážku kamenné drtě a prosívky. S investicí za necelých 20 tisíc korun pomohli 
pracovníci Správy městských lesů. Atmosféru místa doplní příští rok lavička, května-
tá louka a výsadba tří lip.

V PARKU za jihlavskou radnicí se sešli zástupci neziskové společnosti Roska, lidé 
s roztroušenou sklerózou i další, kteří jsou odhodláni podat pomocnou ruku. Za 
zpěvu dětí se sklidily slunečnice, které v červnu sami zasadili lidé s roztroušenou 
sklerózou. Při setkání se navzájem všichni obdarovali nově vzrostlou nadějí, které 
je v podobě semen na žluté slunečnici nespočet.

FOTOGRAFIE staveb či jejich doplňků postavených kolem počátku devadesátých 
let 20. století jsou vystaveny na jihlavské radnici do 15. listopadu. Výstavu zahá-
jila na konci října stylová vernisáž ve stylu devadesátých let – nechyběli Lunetici 
ani šusťákové soupravy. Autoři Šimon Kochan a Michaela Pacherová výstavu po-
pisují jako „komplex fotografií architektonických objektů na území Jihlavy“.
 Foto na stránce: archiv MMJ

VAŠE spokojenost - naše radost. Heslo letošního Týdne sociálních služeb nazna-
čuje, jaká nálada se nesla akcemi, které měly veřejnosti přiblížit práci sociálních 
služeb. Třeba v Domově pro seniory na Lesnově se při „Dnu otevřených dveří s 
příjemným posezením s klienty a sociálními pracovníky“ opékaly špekáčky, hrálo 
na vozembouch a všichni se smáli a povídali. Bylo to super!

NA KONCI září byl pokřtěn úsek hradebního parkánu přímo pod kostelem sva-
tého Jakuba Většího. Václavský parkán má připomínat místo, kde dříve stála kaple 
svatého Václava. Při křtu promluvila radní města Jihlavy Silvie Čermáková, slova i 
zpěvu se ujal uvolněný zastupitel pro obnovu Městské památkové rezervace Martin 
Laštovička.

V RÁMCI Dne architektury se uskutečnilo několik prohlídek, a to nejen po měst-
ských domech v centru, ale třeba i do srdce Horáckého zimního stadionu nebo k 
budoucím návrhům podoby nové arény. Proběhla také výstava návrhů studentů 
UMPRUM, kteří byli postaveni před úkol jakou stavbou změnit tvář jednoho z 
největších náměstí v republice a jak dostavět městské proluky.
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