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Krátce

V nemocnici připravují
Vánoční pokoj
 Již poosmé připravila jihlavská
nemocnice tradiční akci pod názvem
Vánoční pokoj. Letos má za cíl opravit pokoj pro pacienty po úrazech a
nehodách v rámci ortopedicko-traumatologického oddělení.
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Aktuality

Majitel domu: Na významných
budovách by měla vlát vlajka

V Jihlavě se sázelo
 Až do zámrazu půdy se budou
letos na podzim po Jihlavě sázet
nové stromy. Půjde převážně o
alejové listnáče, ovocné stromy a
tako o víc než patnáct set nových
keřů. Výsadby jsou umisťovány po
celém městě. Nejvíce keřů bylo
vysázeno na Ústředním hřbitově,
na parkovišti P+R v ul. Žižkova a
také na dopravním hřišti.

Pozor! Bude se měřit
rychlost na „Hosáku“
 Jihlavská radnice již dříve slíbila,
že se začne měřit rychlost vozidel
na Hosově. Původně se tak mělo
stát ještě před Vánoci, nakonec se
však systém naplno spustí pravděpodobně během ledna 2021.

Brána má nového
ředitele
 Novým ředitelem organizace Brána Jihlavy byl Radou města Jihlavy
jmenován Jakub Deml. Hlavním
úkolem Brány Jihlavy bude organizace kulturního a společenského
života v Jihlavě, zároveň se bude
starat o oblast cestovního ruchu
a destinačního managementu.
Brána Jihlavy začne fungovat k prvnímu dni roku 2021, její konkrétní
cestu ke splnění cílů však nastaví až
ředitel organizace.
-vd,tz-

Vyšel Jihlavský
kalendář 2021

Jihlavské vydavatelství Astera G
vydalo Jihlavský kalendář s historickými pohlednicemi. Kalendář obsahuje snímky Jihlavy či blízkého okolí
a historické pohlednice, které se dají po odstřižení a nalepení známky
skutečně odeslat. Snímky pořídil Ivo
Gilbert, dobové pohlednice poskytl
Aleš Mátl.
-pk-

VLAJKA na rohovém domě vlaje nejen o svátcích, ale každodenně. Majitel domu jí vyjadřuje hrdosta a vlastenectví.
Foto: Petr Klukan

Na významných budovách
by měla vlát vlajka. Na rohu
ulice Komenského směrem
k Masarykovu náměstí stojí
dům nesoucí název U Svaté trojice, na jehož střeše
celoročně vlaje vlajka České
republiky.
 זVeronika Dawidowicz

Petr Michálek je spoluvlastníkem
společnosti, která před patnácti lety
dům koupila. Tam, kde nyní ční vlajka, byl dříve pouze relikt původního
televizního stožáru.
Při opravě střechy a souvisejících
technických zařízení nechala společnost v roce 2017 upravit původní televizní stožár s tím, že ho využijí
pro vyvěšení firemních vlajek našich
nájemců.
„Jsme přesvědčeni, že na významné
budově, kterou naše historická památka bezpochyby je, by měla vlát vlajka,“
říká Michálek.
Když se blížilo výročí 100 let od
vzniku České republiky, bylo téměř
jasné, že vlajka na domě vlát bude.
„Bylo to z čiré radosti, že můžeme svobodně žít ve svobodném státě,“ vysvětluje Michálek, který vlajku nechal
vlát i po tomto jubileu.
V následujícím roce totiž následovalo další velké výročí, a to 30 let
od sametové revoluce. „Tuto událost považuji za nejdůležitější historickou událost mého života. Dodnes
ze mě nevyprchal ten nádherný pocit
svobody, který mám spojený s velkým
množstvím vlajek a trikolor, ke kterým

se téměř každý hrdě hlásil,“ vzpomíná
spoluvlastník domu.
Dle slov Petra Michálka se dnes
barvy vlajky trochu vytrácí. „Je to
stejné, jako když se vytrácela euforie

devadesátých let,“ říká a dodává, že v
nejbližších týdnech bude stará vlajka
vyměněna za novou s nadějí, že bude
připomínkou doby, kdy náš národ
nebyl rozdělený tak, jako dnes.

Všimli jste si někdy vlajky na rohovém domě
v Komenského ulici? Víte proč zde vlaje?
 זLíba Jarošová

No, vím, že to tam vlaje už několik let, ale nikdy jsem se nepozastavovala
nad tím, proč tomu tak je. Jsem z vesnice a všimla jsem si, že na obecních
úřadech teď vlajky nechávají vlát pořád a jsem za to moc ráda. Měli bychom
být na svou zem hrdí.
 זEliška Doležalová

Vlajky jsem si všimla, ale proč tam vlaje, to nemám tušení. Nepřemýšlela
jsem nad tím, ale líbí se to synovi, tak na ni společně koukáme.
 זFrantišek (celé jméno je redakci známo)

Zrovna včera jsem si té vlajky všiml, ale ani mě nenapadlo se nad tím nějak
pozastavovat.
 זIveta Kokejlová

Ano, všimla jsem si jí, ale netuším, proč tam je. Nemám ani žádný tip, proč
by to tak mohlo být.

Historie domu
 זDům U Svaté trojice nenesl vždy tento vznesený název. Dříve to byl pouze

měšťanský dům č.p. 1321. Jeho umístění a historie ho řadí mezi nejvýznamnější
nemovitosti v centru historické Jihlavy. Do státního seznamu památek byl zapsán
již v roce 1958.
 זPředpokládá se, že na tomto místě stál již ve XIV. století kamenný dům vrcholně
středověké dispozice.
 זObjekt byl v průběhu století ve vlastnictví mnoha osob a jeho prostory byly užívány jak k bydlení, tak i k obchodu a výrobě. Kromě jiného zde byl provozován
obchod se suknem, bylo tady vařeno pivo, ale hlavně zde byla několik století provozována lékárna. Na začátku minulého století zde sídlila filiálka Julia Meinla.
 זOd posledního lékárníka Emila Válka, který v domě provozoval lékárnu mezi světovými válkami, byl převzat i název „U Svaté trojice“.
-vd-

