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RADEK LAUDIN 
ZPRÁVY Z JIHLAVSKA Sedm nových muzeí by se mělo příští rok otevřít v Hodicích, Dolní Cerekvi, 
Pavlově, Staré Říši, Mrákotíně, Radkově a Stonařově. Jihlavský akvapark Vodní ráj už oficiálně 
ukončil letní sezonu. V Nové Říši se zítra koná soutěž o nejlepší štrúdl. 
 
Hodice, Dolní Cerekev - Pro turisty se připravuje sedm nových muzeí v menších obcích na Jihlavsku. 
Pokud všechno půjde podle plánu, mohla by se otevřít příští rok v Hodicích, Dolní Cerekvi, Pavlově, 
Staré Říši,Mrákotíně, Radkově a Stonařově. Hodičtí zastupitelé podpořili záměr vybudovat malé 
muzeum železnice Kostelec – Slavonice na místním nádraží. Zárodek muzea je na hodickém nádraží 
už nyní. Bydlí tam bývalý železničář, jenž sbírá exponáty týkající se dopravy po kolejích. Předměty 
ukazuje i kolemjdoucím. „Napadlo nás, že bychom mohli muzeum rozšířit a získali turistickou atrakci, 
která nám tady schází,“ řekl starosta Hodic Josef Bakaj. 
České dráhy chtějí historickou budovu nádraží prodat a nabídly objekt obci. Zástupci drah už také 
Hodickým slíbili pomoc při shánění dalších exponátů. Senátor Václav Jehlička by mohl zařídit půjčení 
některých předmětů z Národního technického muzea v Praze. 
Nádraží v Hodicích je funkční, jde o jednu z nejudržovanějších zastávek na trati. Historickou budovu 
už ale dráhy nepotřebují. Na trati Kostelec – Slavonice už jezdí vlaky více jak století. 
Místní akční skupiny mikroregionů Telčsko a Třešťsko budou na podzim společně žádat o dotaci pět 
milionů na nová muzea. 
„Například v Pavlově by mohla vzniknout expozice o větrných elektrárnách,“ přiblížila Eva Skálová, 
manažerka Místní akční skupiny Mikroregionu Telčsko. 
Ve Staré Říši by se muzeum týkalo Josefa Floriana, v Mrákotíně těžby žuly a ve Stonařově historie 
městyse včetně pádu meteoritů v roce 1808. V Radkově se plánuje stará školní třída. 
Muzeum v Dolní Cerekvi se zaměří mimo jiné na místního rodáka, hudebního skladatele Karla 
Pádivého. V jeho rodném domě se turisté seznámí i s historií městečka a tvorbou dalších tří 
skladatelů, kteří se v městysi narodili. 
Součástí výstavy budou i staré zemědělské a řemeslnické pomůcky z přelomu 19. a 20. století. 
„Plánujeme tam i expozici o geologickém prostředí, fauně a flóře kolem Dolní Cerekve, takže to bude 
pestřejší, ne pouze jednostranné,“ řekl starosta městyse Zdeněk Jirsa. 
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