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I. Wagnerová: Vědomí souvislostí a G. Mahler
    Svoboda. Po dlouhé době života v
totalitním režimu, který zpřetrhal sou-
vislý vývoj společnosti, jsme se ocitli
v situaci, kdy jsme po prvotním opo-
jení z nastolené svobody bezradní,
špatně si význam svobody vysvětlu-
jeme a nakonec ji zneužíváme tak,
že si děláme co chceme bez ohledu
na okolí.
    K tomu, abychom svobodu správně
pochopili a dokázali v ní žít, je důle-
žitá inspirace a spolupráce s evrop-
skými partnery, a to zvláště s těmi,
kteří ve svobodné zemi žijí již dlouho.
Partnerství mezi národy je vždy obou-
stranná záležitost, vychází ze znalostí
historických souvislostí, z událostí,
které národy spojovaly, ale mnohdy i
rozdělily.
    Partnerství je umění nejen tomu
druhému porozumět, ale také mu
umět pomoci či odpustit mu. Jsem

proto velmi ráda, že jsme byli svědky
otevření hranic, a to nejen těch ost-
natých, ale především těch v našich
srdcích.
    Jihlava, mé rodné město, byla his-
toricky centrem střetávání se české,
německé a židovské kultury. Po dlou-
há staletí zde, na pomyslném ostrově,
vedle sebe a co je důležité, také spolu
žili Češi, Němci i Židé.
    Každý potomek tak po svých před-
cích v sobě nese otisk kultury a zvyků
těchto národností. Časem ale každý
otisk ztrácí na intenzitě a stává se
méně čitelným. Aby se neztratil úpl-
ně, je nutné ho obnovovat. Návrat ke
kořenům, oživování tradic a připomí-
nání historických souvislostí je pro
mne nesmírně důležité a příležitosti,
která se mi díky mému současnému
postavení naskytla, chci proto plně
využít.

    Určitou splátku dluhu vidím proto
ve znovuotevření Domu Gustava Ma-
hlera, který by měl představovat ja-
kési centrum české, německé i židov-
ské kultury. Gustav Mahler, rodák z
Vysočiny, je pro mne typickým před-
stavitelem všech zmiňovaných aspek-
tů.
    Německy i česky mluvící Žid, který
prožil své dětství a mládí v Jihlavě,
je pro mne ztělesněním kosmopolit-
ního génia, který svojí hudbou přesa-
huje hranice států i bariér v lidských
duších. Tento velikán je pro mne po-
myslnou startovací čárou pro budoucí
spolupráci se zahraničními partnery.
    Je mi proto ctí, že je Dům Gustava
Mahlera jedním z partnerů Dolnora-
kouské výstavy, která se bude konat
k 20. výročí pádu železné opony a
jejíž témata budou zaměřena přede-
vším na vzájemné vztahy mezi Ra-
kouskem a Českou republikou.
    Společná výstava se bude konat od
dubna do listopadu letošního roku
ve městech Horn, Raabs a Telč. Za
českou stranu jsou pak dalšími part-
nery této výstavy kromě již zmíněné-
ho Domu Gustava Mahlera Zámek
Telč, Muzeum Vysočiny v Jihlavě,
rodný dům Josefa Hoffmanna v Brtni-
ci, Zámek Dačice a Zámek Vranov.
Předpokládáme, že se během trvání

této výstavy zvýší návštěvnost celého
regionu, a tím i Jihlavy.
    Ve dnech 19. − 21. června tohoto
roku bude Jihlava hostitelem 13. se-
tkání hornických měst a obcí tzv."Ji-
hlavského havíření 2009". Mezi vý-
znamné hosty budou patřit kromě
představitelů našich současných ofi-
ciálních zahraničních partnerů − ně-
meckého Heidenheimu a holandské-
ho Purmerendu i zástupci měst, se
kterými spolupracujeme zejména na
kulturní a společenské úrovni − ra-
kouského Ybbsitz či chorvatského Si-
saku.
    K této významné společenské udá-
losti chystáme nejen bohatý kulturní
program, ale i konferenci k tématu
jihlavského dolování a samozřejmě
havířský průvod, který bude znáso-
ben účastí ostatních měst a folklórní-
mi soubory. Tradice jihlavského ha-
vířského průvodu byla založena v ro-
ce 1799, první průvod se konal k do-
mnělému 1000. výročí založení Jihla-
vy. Letos si navíc připomeneme 160
let od narození Johanna Haupta (16.
10. 1849), fotografa Jihlavy, radního,
kustoda jihlavského muzea a tvůrce
jihlavského havířského průvodu.

Irena Wagnerová,
náměstkyně primátora

Monitorování ovzduší pokračuje
    Do konce února bude probíhat mo-
nitoring ovzduší, všechny výsledky
měření bude mít kraj v říjnu. Součástí
bude i pachová studie, které se účastní
i téměř 200 dobrovolných responden-
tů.
    Krajský úřad obdržel již tři kapitoly
studie "Vyhodnocení kvality ovzduší
průmyslové zóny města Jihlavy a z
něho vyplývajících zdravotních rizik",
kterou zpracovává Český hydrome-
teorologický ústav.
    První část se zabývala emisní cha-
rakteristikou zájmového území, druhá
část studie imisní charakteristikou. Za-
tím poslední dílčí část studie nazva-
nou "imisní monitoring" převzal kraj
ve čtvrtek 8. ledna.
    Tato kapitola se zabývá monitorin-
gem imisí a pachové zátěže zájmové-

ho území. Měření, které probíhá od
září roku 2008, se opírá o tři kontinu-
ální měření (Jihlava, Velký Beranov a
Automotive Lighting) a dále o měření
pasivními dozimetry.
    Pachová studie se opírá o hodnocení
téměř 200 dobrovolných respondentů
v rámci akce "Nos Jihlavy" − tito spo-
lupracovníci za symbolickou odměnu
v předem určených časech čichem sle-
dují ovzduší v krajském městě a svoje
poznatky zapisují do formulářů, zá-
znamy pak vyhodnocuje Český hy-
drometeorologický ústav.
    Všechny dílčí části realizované stu-
die jsou postupně zveřejňovány na
internetových stránkách odboru ži-
votního prostředí krajského úřadu.

−lm−

Zloději chovatelských potřeb neuspěli
    Zlodějům v Jihlavě minulý měsíc
"spadla klec". Vyplývá to ze zprávy
o činnosti Městské policie za minulý
měsíc.
    "Strážníkům se podařilo zadržet
skupinu zlodějů, která se pokusila o
krádež zboží v prodejně s chovatel-
skými potřebami v ulici Komenského.
Jednomu ze zadržených byla nasaze-
na pouta, protože zasahující strážníky
fyzicky napadal," řekl zástupce ředi-
tele MP Stanislav Maštera.
    Stále po Jihlavě jezdí opilci. Na Ma-
sarykově náměstí byla při řešení ne-
oprávněného průjezdu zákazem vjez-
du zadržena žena bez řidičského prů-

kazu, u které bylo později zjištěno,
že řídí vozidlo pod vlivem alkoholu.
V lesoparku Heulos byl zadržen mla-
dík, který byl podezřelý, že při jízdě
s vozidlem pod vlivem alkoholu na-
boural čtyři z parkujících vozidel, po-
té vozidlo odstavil, demontoval regi-
strační značku ze svého vozidla a z
místa nehody se pokusil utéct.
    Na sídlišti Březinova a Demlova
proběhla kontrola dodržování vy-
hlášky o volném pohybu psů na ve-
řejných prostranstvích. Při kontrolní
akci byla projednána celá řada pře-
stupků. −lm−

Přispěli na park G. Mahlera
    Stále přispívají na park Gustava Ma-
hlera jednotlivci i firmy. Společenství
za zřízení pomníku Gustava Mahlera
zvláště děkuje: ACO Česká republika,
Automotive Lighting s.r.o. Jihlava, Pi-
vovaru a sodovkárnám Jihlava, a.s.,
galerii M & K Jihlava, Zdence Coufa-
lové, manželům Svatošovým, Motor-
palu a.s. Jihlava, PSJ a.s. Jihlava, lesní
společnosti Ledeč nad Sázavou a.s.,

společnosti Gustava Mahlera, Petru
Dvořákovi, Rieder Beton, spol. s r.o.
Jihlava, Be.F.Cz. s.r.o. − penzion G.
Mahlera Jihlava, Agrostav, a.s. Jihlava
a Jindřichu Boškovi. Poděkování patří
rovněž Pavlu Tomanovi − předsedovi
sdružení výtvarných umělců Vysoči-
ny, klubu výtvarných umělců Horác-
ka, mediálním partnerům. −lm−

Navrhněte Jihlavský strom roku 2009
    I letos Jihlava vyhlašuje anketu o Jihlavský strom
roku. Až do konce března je možné posílat nomi-
nace − stromy rostoucí na území města Jihlavy a
místních částí.
    "Stejně jako loni obdrží autor vítězného návrhu
a dalších deset hlasujících odměnu. Novinkou je
to, že vítězný strom bude odborně ošetřen," říká k
druhému ročníku ankety Gabriela Součková, která
na radnici vede agendu Zdravého města. Loni se
stal Jihlavským stromem roku dub v Hosově.
    Letos lze do ankety nominovat pouze jedince
rostoucí na území města včetně všech příměstských
částí, tentokrát není možné nominovat skupiny
stromů či aleje. "Důvody nominace mohou být růz-
né − krása, vzrůst, tvar stromu, jeho příběh, osud,
historie, odolnost podmínkám v nichž žije," říká k
pravidlům ankety Gabriela Součková.
    Každá přihláška musí obsahovat následující úda-
je: druh stromu, lokalizaci (přesný popis místa,
popř. zákres do mapky), důvod nominace, je−li k

dispozici tak i fotografii a kontakt navrhovatele
(jméno a adresa, telefonní číslo nebo email). Na-
vrhovat adepty do ankety mohou jak jednotlivci,
tak kolektivy či školní třídy. Záštitu nad anketou
Jihlavský strom roku 2009 převzala náměstkyně
primátora pro oblast životního prostředí Irena Wag-
nerová.
    Nominace lze do 31. března 2009 zasílat poštou
v obálce označené názvem ankety na adresu: Sta-
tutární město Jihlava, kancelář primátora, Masary-
kovo nám. 1, 586 01 Jihlava, nebo elektronicky na
adrese gabriela.souckova@jihlava−city.cz, nebo je
možné přihlášku přinést přímo na magistrát, nejlé-
pe do kanceláře Zdravého města, která je v objektu
Brány Matky Boží.
    Nominované stromy budou poprvé představeny
v rámci oslav Dne Země 22. dubna 2009 a tímto
dnem bude zahájeno hlasování. To bude ukončeno
31. srpna 2009. Vítěz ankety bude vyhlášen 20.
října 2009 u příležitosti Dne stromů. Bližší infor-
mace: Ing. Gabriela Součková, koordinátor Zdravé-
ho města a místní Agendy 21 e−mail: gabriela.sou-
ckova@jihlava−city.cz, tel: +420 567 167 125

−lm−
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DUB V HOSOVĚ je stromem roku 2008.
Foto: archiv NJR


