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Festival Hudba tisíců probíhá
i v rodišti Gustava Mahlera

    Další růži do Mahlerovského rosá-
ria v Kalištích u Humpolce zasadila
spolu s Dr. Zdeňkem Mahlerem ná-
městkyně primátora Jihlavy Irena
Wagnerová.
    Ve zcela zaplněném rodném domě
Gustava Mahlera v Kalištích u Hum-
polce proběhla kromě sázení růže v
rámci festivalu Hudba tisíců beseda s
letošním jubilantem Dr. Zdeňkem

Mahlerem, který hovořil o připravo-
vaném televizním dokumentu o Gus-
tavu Mahlerovi i o dalších tématech.
Objasnil i svoji genealogickou vazbu
na skladatele Gustava Mahlera a zmí-
nil se i o dalších aktivitách, které spo-
lečně se Společností Gustava Mahlera
připravuje pro velká jubilea 2010
/2011. −jč−

Písně slavily úspěch
    Mimořádným úspěchem skončila premiéra pořadu Alma Mahler, její život
a písně na festivalu Hudba tisíců v Jihlavě v říjnu. Na koncertě kromě úryvků
z vlastního životopisu Almy Mahler, které vynikajícím způsobem přednesla
Valérie Zawadská, zazněly i její ne příliš často provozované písně, ve skvělém
a citlivém podání Andrey Kalivodové a Kristiny Kasíkové. Hudební část do-
plnily písně Gustava Mahlera a operní árie. Zcela zaplněný sál hotelu Gustav
Mahler v Jihlavě odměnil všechny umělkyně bouřlivým potleskem. Projekt
měl v Jihlavě svoji premiéru. −lm−

NÁMĚSTKYNĚ Irena Wagnerová a historik Zdeněk Mahler zasadili růži v
Kalištích. Foto: Jan Černo

Naturistický Helouvín poprvé v Jihlavě
    Ve Vodním ráji v Jihlavě proběhne
v listopadu akce pro vyznavače natu-
rismu "Naturistický Helouvín 2008".
    Naturisté v České republice mají
dlouholetou tradici. Vedle stovek plá-
ží se s rozvojem saun a v poslední
době aquaparků naháči stěhují v zim-
ním období do krytých prostor. Vůbec
nejde o nějakou revoluci v chápání a
prezentování nahoty. Sauny existují
už velmi dlouho a přechod z prohří-
várny přes ochlazovnu do plaveckého
bazénu je chápán jako spíše logický
postup.
    Naturisté před pár léty začali v li-
bereckém Babylonu s Naturistickými
party, královéhradeckém Aquaparku
Městských lázní s Naturistickým Mi-
kulášem, Helouvínem, Plesíkem nebo
Čarodějnicemi. Kromě toho funguje
v desítce krytých bazénů u nás pra-
videlné naturistické plavání.
    Jedním z vrcholů letošní zimní na-
turistické sezony je Noc naturistů v
novém Aquapalace Čestlice u Prahy.

    Vodní ráj v Jihlavě navštíví natu-
risté letos poprvé. Díky vstřícnému
přístupu vedení VR bude tento aqua-
park letos hostit Naturistický Helou-
vín. Jako na všech našich akcích půj-
de o rodinnou zábavu se soutěžemi
pro děti od 3 do 99 let, malování na
tělo a samozřejmě relaxaci po celý
večer.
    Jako na ostatních akcích očekává-
me návštěvu jak z řad místních natu-
ristů, tak hlavně Brňanů a jistě také
z Prahy přijede nemalé množství na-
háčů.
    Naturistické akce se konají za pří-
sně dodržované nesexuální atmosféry
pod mottem: "Návrat do dětství pro
všechny". Zváni jsou všichni, kteří
se chtějí skvěle bavit, chtějí si užít
vodních radovánek i příjemného ko-
lektivu. Akce proběhne v sobotu 8.
11. 2008 od 18.00 do 22.00 a bližší
informace lze získat na http://natu-
rista.cz/drupal/?q= naturisti_jihlava
nebo tel: 775 327 085. −lm−
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Zpráva o činnosti MP za říjen
    V říjnu strážníci zadrželi celkem
pět osob, po kterých bylo vyhlášeno
celostátní pátrání. Na Jakubském ná-
městí byl zadržen řidič, který řídil
neosvětlené vozidlo. Při kontrole a
po provedení dechové zkoušky se
prokázalo, že se jedná o osobu bez
platného řidičského oprávnění, která
navíc před jízdou požila alkoholický
nápoj. Na základě oznámení byl za-
držen muž, který se pokusil v kostele
odcizit svícen. Zadržený muž byl ná-
sledně předán policii. Stejný pachatel

byl o několik dnů později zadržen
hlídkou městské policie po krádeži v
jedné drogerii. I v tomto případě se
muž pokusil s kradeným zbožím z
místa činu utéct. Při jiné drobné krá-
deži byl zadržen muž, který se krá-
deží v obchodech dopouští opakova-
ně. Jeho jednání bylo kvalifikováno
jako trestný čin.

Bc. Stanislav Maštera,
zástupce ředitele

Městské policie Jihlava

Novela památkového zákona
zvyšuje sankce

    Od 21. srpna 2008 začala platit no-
vela zákona o státní památkové péči
č. 307/2008 Sb., přinášející řadu
změn, o kterých je třeba veřejnost
informovat.
    "Z nejdůležitějších jmenujme např.
přesun některých kompetencí z Mi-
nisterstva kultury na krajské úřady,
zvýšení sankcí za přestupky a poru-
šení povinnosti dle památkového zá-
kona, zavedení nového institutu plá-
nů ochrany památkových rezervací a
památkových zón atd.," řekla Pavla
Hubená z oddělení památkové péče
magistrátu.
    Vlastníků a uživatelů kulturních
památek a nemovitostí v plošně chrá-
něných územích dle památkového zá-
kona se asi nejvíce dotýká zvýšení
sankcí za porušení ustanovení tohoto
zákona, a to až do výše 2 000 000
Kč; na rozdíl od předchozí úpravy se
již nerozlišuje mezi fyzickou, resp.
fyzickou osobou podnikající a práv-
nickou osobou. U národních kultur-
ních památek může být pokuta ještě
vyšší − až do 4 000 000 Kč.
    Předchozí znění zákona, umožňu-
jící sankcionovat za porušení povin-
ností max. do 100 000 Kč (národní
kulturní památky max. 500 000 Kč),

často neodráželo výše škod na histo-
rických hodnotách jednotlivých ob-
jektů, což bylo nejen nedostatečné,
ale i neefektivní. Zvýšení sankcí by
mělo působit především preventivně,
aby k porušování zákona vůbec ne-
docházelo.
    "V této souvislosti je třeba upozor-
nit vlastníky nemovitostí v Městské
památkové rezervaci Jihlava a jejím
ochranném pásmu na povinnost si
předem vyžádat závazné stanovisko,
resp. rozhodnutí orgánu státní pa-
mátkové péče − magistrátu města Ji-
hlavy, úřadu územního plánování k
jakékoli stavbě, změně stavby, udr-
žovacím pracím atd. (viz § 14 pa-
mátkového zákona) na tomto objektu,
včetně těch, které nepodléhají schva-
lování dle stavebního zákona," upo-
zornila Hubená. Na území ochranné-
ho pásma je tato povinnost omezena
úpravami, patrnými z exteriéru (např.
výměna oken, rekonstrukce střech,
komínů apod.).
    Informace o hranicích jednotlivých
území v zájmu státní památkové péče
stejně jako ostatní dotazy rádi zod-
povědí a poskytnou pracovníci ma-
gistrátu města Jihlavy, úřadu územ-
ního plánování. −lm−
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POSLEDNÍ týden v říjnu (již po naší redakční uzávěrce) byl ve znamení Mezi-
národního festivalu dokumentárního filmu. K této významné společenské a
kulturní akci města se vrátíme v příštím vydání NJR. Foto: Lubomír Maštera 

VŠECHNY umělkyně odměnil naplněný sál bouřlivým potleskem.
Foto: archiv NJR
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