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CENY STAVBA VYSOČINY PRO JIHLAVU. Město Jihlava je majitelem a investorem dvou oceněných projektů v soutěži 
Stavba Vysočiny 2009. V kategorii staveb občanské vybavenosti odborná porota udělila titul Prestižní stavba Vysočiny ob-
jektu medvědince v Zoo Jihlava. Primátor Jaroslav Vymazal při slavnostním ceremoniálu v Přibyslavi mohl na pódium přijít 
ještě podruhé, aby převzal čestné uznání v kategorii Stavby pro sport a volný čas za projekt „Regenerace a rozvoj dětských 
hřišť  v Jihlavě - I. etapa“.  Soutěž si klade za cíl seznámení nejširší odborné i laické veřejnosti s úrovní architektury a staveb-
nictví na území kraje. Odborná porota hodnotila stavby vybudované v letech 2007 až 2009 na území kraje Vysočina.  
 Foto: archiv MMJ

 Výstavba parkovacího domu na tří-
dě Legionářů je cílem projektového 
týmu, který začal pracovat v Jihlavě. 

 V současnosti vyhodnocuje kapa-
city parkování ve spádovém území, 
podmínky výstavby a poptávku po 
parkovacích možnostech, také zájem 
soukromých partnerů a investorů o 
vstup do projektu a bude například 
sledovat i další záměry v rozvoji par-
kování ve městě.

 Projekt nese název „Zpracová-
ní koncesního projektu a realizace 
koncesního řízení na projekt Opti-
malizace parkování v Jihlavě včetně 

výstavby parkovacího domu“, pro 
město jej připravuje projektový tým 
složený ze zástupců společností PPP 
Centrum, MT Legal a Facility, je-
jichž sdružení vzešlo vítězně z výbě-
rového řízení.

 Prvním výsledkem činnosti toho-
to týmu budou analýzy a zpracova-
ný koncesní projekt, které budou v 
podzimních měsících tohoto roku 
předloženy ke schválení zastupitel-
stvu města. V případě, že zastupitel-
stvo projekt schválí, bude následovat 
příprava dokumentace pro koncesní 
řízení a jeho provedení. 

 „Z řízení vzejde koncesionář, te-
dy společnost, která parkovací dům 
postaví a bude provozovat,“ popsal 
proces primátor Jaroslav Vymazal a 
doplnil: „Dům bude předán do majet-
ku města. Náklady se koncesionáři vrátí 
z provozu a z plateb města za zajištění 
této veřejné služby“. 

 Smlouva s koncesionářem by moh-
la být podepsána koncem roku 2011, 
následující rok bude fi rma potřebovat 
na vyřízení stavební dokumentace a 
na samotnou stavbu, v roce 2013 by 
měl být nový parkovací dům uveden 
do provozu. -lm,tz-

Parkovací dům je o krok dále

  Dnes (2. června – pozn. redakce) jsme přijali informa-
ci o pomalování osmi náhrobků ruských vojáků a pomní-
ku ruských obětí druhé světové války nacistickými symbo-
ly na jihlavském ústředním hřbitově. 

Na jiných místech snad lze čmárání těchto symbolů po-
važovat za činnost nevzdělaných, neinformovaných či ne-
vyzrálých jedinců. Na pietním místě vojáků, kteří položili 
životy za naši svobodu, jde o urážející akt, který odsuzu-
ji. Je to vulgarita vůči padlým, jejich pozůstalým i vůči 
celé společnosti. 

Není v silách města zajistit intenzivní dozor nad tímto 
místem, a domnívám se, že to ani není účelem. Jde o mís-
to, kam většina z nás přichází s pietou, za zamyšlením a 

klidem. Odmítejme myšlenku, že bychom se zde měli běž-
ně setkávat s projevy vandalismu a agrese.

Přál bych si, aby i stoupenci extremistických myšlenek 
došli poznání v dnes tak nemoderních hodnotách, jako je 
úcta a vděčnost, či aby došli poznání v takových zkuše-
nostech jako bolest a stesk nad ztrátu bližního, domova 
nebo svobody.

Incident poničených náhrobků a pomníků vyšetřuje 
Policie České republiky, po konzultaci s vyšetřovateli už 
správce hřbitova nacistické symboly zakryl, co nejdříve 
začne pracovat na jejich odstraňování. 

Jaroslav Vymazal, 
primátor statutárního města Jihlavy

Vyjádření primátora k poškození
náhrobků obětí 2. světové války

Odhalení sochy...
(Dokončení ze str. 1) 
Ten vznikl podle návrhu architek-

tů Martina Laštovičky a Víta Dole-
žela společně s Janem Koblasou na 
místě bývalé židovské synagogy. 

Součástí slavnostního odhalení 
sochy a otevření parku bude bo-
hatý kulturní program (mimo jiné 
uslyšíme Hudbu Hradní stráže a 
Policie ČR, Ivana Kusnjera a Český 
chlapecký sbor Boni Pueri či slovo 
Zdeňka Mahlera). 

Ten bude zakončen večerním 
open air koncertem Mahler Gala, 
na němž vystoupí Th omas Hamp-
son, Anne Sofi e von Ott er, Marita 
Solberg, Boni Pueri, Mahler Cham-
ber Orchester, Pražský fi lharmonic-
ký orchestr a dirigent Manfred  Ho-
neck.

O přípravě sochy vznikl film?
Ano. Jsem přesvědčená, že ta-

to výjimečná událost si zasloužila 
zdokumentovat, proto jsem na do-
poručení Jana Koblasy oslovila re-
žiséra Pavla Štingla o natočení do-
kumentu o vzniku sochy, od skic, 
přes odlévání sochy až po usazení 
sochy v parku. 

Věřím, že tento dokument, kde 
obraz doprovází slovo mistra Kob-
lasy, osloví i tu část veřejnosti, pro 
kterou je moderní umění zatím ne-
uchopitelné. 

Filmový dokument „Návrat  - Jan 
Koblasa modeluje Gustava Mahle-
ra“ uvede Česká televize 7. 7. 2010 
po přímém přenosu koncertu z Ka-
lišť. 

Poté ho budou moci vidět ná-
vštěvníci Domu Gustava Mahle-
ra jako součást stávající expozice, 
DVD bude také možno zakoupit. 
Kromě toho jednám s panem Kob-
lasou o vydání pohlednic skic k po-
mníku, fotografi í jeho práce na po-
mníku i fotografi e ze slévárny. 

Ráda bych také, aby se modely so-
chy staly součástí stálé expozice.

Doporučte, prosím, i další kul-
turní akce…

Letní sezóna se otevírá a nabízí 
neméně zajímavých akcí. 

Na konci června to byl tradiční, už 
53. Festival sborového umění, hned 
první červencové dny nám přine-
sou aktivity jihlavské ZOO, Mis-
trovské dirigentské kurzy Komorní 
fi lharmonie Vysočiny, Kulturní léto 
v Pivovarské restauraci, pohádky na 
parkánu – oblíbené Ježkovy pohád-
kové neděle, jarmarky, promenádní 
koncerty na Masarykově náměstí a 
mnoho dalších aktivit. 

Také většina výstavních síní zů-
stává přes léto otevřená a nabízí řa-
du zajímavých výstav, tahákem pro 
fajnšmekry výtvarného umění by 
se mohla stát výstava cyklu Božská 
komedie Salvadora Dalího v domě 
Gustava Mahlera.

Všem čtenářům NJR bych chtěla 
popřát krásné léto plné kulturních, 
společenských i sportovních zážit-
ků. 

Pokud budou trávit čas v Jihlavě, 
přeji jim, aby nabídka všech pořa-
datelů každému vyhovovala a každý 
si našel pro sebe to nejlepší!!! 

 -lm-


