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Město Jihlava má k 30. 6. 2015
přihlášeno k trvalému pobytu 
50.608 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel

v měsíci červnu 2015

Slavnostním koncertem skončil le-
tošní hlavní program 14. ročníku fes-
tivalu Mahler Jihlava - HUDBA TISÍ-
CŮ. 

Mahlerovu symfonii pro altové a te-
norové sólo Píseň o zemi nastudovala 
pro jihlavské publikum Komorní fi l-
harmonie Pardubice pod taktovkou 
energického Petra Altrichtera. 

Sólových partů se ujali Eva Garajová 
a Lukáš Hacek, který otevřel šestidílný 

Hudbu tisíců zakončili
koncertem G. Mahlera

V KOSTELE Povýšení sv. Kříže skončil letošní hlavní program festivalu Mahler 
Jihlava – HUDBA TISÍCŮ. Foto: Jan Černo

Park bývalé nemocnice je hoj-
ně využívanou pěší spojkou mezi 
Tyršovou ulicí a třídou Legionářů, 
resp. mezi autobusovým nádražím a 
frekventovanou zastávkou MHD na 
Chlumově ulici (linky A, B, BI, 4, 5, 
6, 12 a 36). Problematickými místy 
jsou úseky, kde dosud chyběl zpev-
něný povrch. Za nepříznivého poča-
sí zde lidé cestou na nádraží, do ško-
ly nebo na úřady procházeli blátem. 

Radnici se podařilo dohodnout s 
Vysokou školou polytechnickou na 
zápůjčce pozemku, kde teď město 
může vybudovat zpevněný povrch, 
který propojí současný asfaltový 
chodník v parku s chodníkem podél 
ulice Tyršova. Práce začaly v polovi-
ně července za budovou odboru do-
pravy, hotovo by mělo být do konce 

prázdnin. 
„Radnice rovněž mohla zprovoznit 

lampy veřejného osvětlení v parku, kte-
ré od července osvětlují celou trasu, což 
přispělo ke zvýšení bezpečnosti chod-
ců,“ popsal rozsahem nevelkou, ale 
potřebnou úpravu náměstek primá-
tora pro oblast dopravy Jaroslav Vy-
mazal. 

Problematická je především část o 
délce 60 metrů od budovy odboru 
dopravy směrem do parku, upravo-
vat se bude i koncový pětimetrový 
úsek, střední část o délce 80 metrů 
tvoří stávající chodník s povrchem 
z litého asfaltu, který je součástí bý-
valých parkových cest a upravovat se 
nebude. Celkové náklady na vybu-
dování chybějících úseků chodníku 
budou asi 150 tisíc korun. -tz-

Lepší povrch na spojce 
Tyršovy ulice a tř. Legionářů

PĚŠÍ spojka Tyršova – Legionářů bude osvětlena a dočká se nového povrchu.
 Foto: archiv MMJ

Pamětní deska vypálení jihlavské 
židovské synagogy jihlavskými na-
cisty je po opravě zpět na svém mís-
tě. Jihlavská radnice zajistila vyčiš-
tění povrchu, obnovu textu, který 
přestával být čitelný, a opravu data 
vypálení synagogy. 

Na desce bylo uvedeno chybné 
datum vypálení 16. března 1939, ve 
skutečnosti k této události došlo 30. 
března 1939. V době instalace desky 
9. dubna 1992 nebylo datum přesně 
známo, podařilo se ho ověřit až poz-

ději v archivech. 
Deska se instalovala 9. 4. 1992 a je 

darem paní Esther Poratové žijící v 
Izraeli. O provedené opravě jihlav-
ským magistrát informoval příbuz-
ného p. Porathové, který je s paní v 
kontaktu a přislíbil předání zprávy, 
městu Jihlavě za opravu desky podě-
koval. 

Na místě někdejší židovské synago-
gy je dnes park věnovaný osobnos-
ti dirigenta a hudebního skladatele 
Gustava Mahlera. -tz-

Úřad opravil pamětní desku

V PARKU Gustava Mahlera opět informuje opravená pamětní deska o vypálení 
židovské synagogy. Foto: archiv MMJ

cyklus naléhavým přednesem  Písně o 
žalosti země za pozorné hry orchest-
ru. V dalších větách se střídaly lyrické 
i dramatické pěvecké party o rozjíve-
nosti mládí i pomíjivosti krásy, zněla 
nostalgická hobojová a fl étnová sóla. 
Basová sekce i v komorním obsazení 
bravurně udržela tenzi prostupující ce-
lým dílem. 

Poslední část symfonie Rozloučení 
byla působivým zamyšlením nad Ma-
hlerovou inspirací v přírodě a zároveň 
i vyvrcholením nádherných festivalo-
vých událostí. Ty budou mít svůj epi-
log 15. října v DIODu, kam pražský 
soubor Tichá opera  přiveze hudebně-
scénický projekt Stabat Mater. 

Pořadatelé festivalu děkují za ná-
vštěvnickou přízeň a srdečně zvou na 
jubilejní 15. ročník, který začne 18. 
května 2016.

Více na www.mahler2000.cz.
 Mgr. Jana Součková

 Autobusová linka č. 12 se od nedě-
le 2. srpna vrací do své původní trasy 
přes Pávov. Jízdní řád zůstává stejný 
jak byl před 30. 3. 2015 s jedinou 
změnou v pracovních dnech u spoje 
s odjezdem ráno v 5.15 hod. z Ma-
sarykova náměstí do A. Dolu. Tento 
spoj pojede s platností od 3. 8. 2015 
z Masarykova náměstí o 3 minu-
ty dříve, tedy v 5.12 hod. Zastávka 
„Pávovská,přestupní“ bude od 2. 8. 
2015 zrušena. Výluková autobusová 
linka X bude s platností od 2. srpna 
zrušena. -tz-
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