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Zemřel sochař 
Jan Koblasa

Autor soch v Parku Gustava  
Mahlera.

Všestranný umělec, byl vyzna- 
menán i Cenou města Jihlavy.

Ve věku 85 let zemřel sochař, malíř, 
grafi k a autor fi lozofi ckých esejů Jan 
Koblasa. 

Koblasa byl jedním z nejuznáva-
nějších exilových umělců. Táborský 
rodák žil od roku 1968 v Německu, 
kde přes 20 let působil jako profesor 
na vysoké umělecké škole. V roce 
2002 získal od tehdejšího preziden-
ta Václava Havla medaili Za zásluhy. 
Jeho dílo je známo po celém světě, 
je zastoupen v mnoha významných 
sbírkách a galeriích v Evropě, Asii, 
Americe i v Africe.

V Jihlavě se zásadním způsobem 
podílel na podobě Parku Gustava 
Mahlera. Je autorem sochy věhlas-
ného dirigenta a skladatele i dalších 
uměleckých objektů v parku. Park 
byl otevřen 7. 7. 2010, v den 150. 
výročí narození Gustava Mahlera, 
který v Jihlavě v mládí žil. 

Jihlava získala od Jana Koblasy 
i modely, podle kterých vznikaly 
plastiky pro Park Gustava Mahlera.

Jan Koblasa byl v roce 2016 vy-
znamenán Cenou města Jihlavy.

Vedení města vyjadřuje politová-
ní nad odchodem této výjimečné 
osobnosti a vyjadřuje soustrast po-
zůstalým.  -tz-

Jan 
Koblasa

Jindřich 
Boška

V gotickém sále jihlavské 
radnice proběhla veřejná 
obhajoba naplňování meziná-
rodního programu pro udr-
žitelný rozvoj obcí, měst a 
regionů místní Agenda 21 
– kategorie „B“. Jihlava se do 
sítě Zdravých měst připojila 
právě před deseti lety. 

Po úvodním vstupu primátora 
města Rudolfa Chloupka následova-
ly prezentace deseti oblastí auditu, 
které uvedli vedoucí odborů a kvali-
fi kovaní pracovníci úřadu.

Prezentace hodnotila odborná ko-
mise složená ze zástupců Pracovní 
skupiny pro MA21, jako poradního 
orgánu Rady vlády pro udržitelný 
rozvoj v ČR. Celkem 15 expertů z 
ministerstev, univerzit a úřadů ved-
la předsedkyně arch. Marie Petrová: 
„Byla to úžasná prezentace. Myslím, 
že Jihlava vstoupila velkolepým způso-
bem mezi ta nejlepší města.“ 

Na skvělé prezentaci experti ne-
našli mnoho chyb, pokud něco 
chybělo, tak většinou v zájmu zkrá-
cení obsáhlého materiálu. Jako nej-
překvapivější se tak domácím jevila 

Jihlava je 10 let Zdravým městem
Experti vyčetli skvělé prezentaci města to, že v ní chyběly problémy

PRIMÁTOR města Rudolf Chloupek diskutuje s experty při obhajobě naplňo-
vání mezinárodního programu pro udržitelný rozvoj obcí, měst a regionů místní 
Agenda 21 Kategorie B. Foto: archiv MMJ

připomínka jednoho z expertů, že 
prezentaci chybí problémy a neúspě-
chy města…

Experti budou své připomínky a 
komentáře projednávat v listopadu 
a rozhodovat o přidělení kategorie 
„B“ pro Jihlavu. Předání cen  MA21 

bude následně v prosinci v Praze.
Jihlava je prvním statutárním městem 

v ČR, které splnilo všechna kritéria 
kategorie B. O kategorii B v letošním 
roce usiluje pouze město Kopřivnice 
a obec Křižánky, o nejvyšší kategorii A 
města Chrudim a Litoměřice.  -tz-

Jsou ve vašem okolí výrazné osob-
nosti, umělci, sportovci, nebo třeba 
podnikatelé, kterým se podařilo něco 
vytvořit nebo dosáhnout něčeho výji-
mečného? Víte o nenápadném dobro-
dinci, který někde někomu, třeba i bez 
nároku na odměnu, pomáhá? Dělá ně-
kdo městu Jihlavě dobré jméno ve svě-
tě, zatímco doma se o tom neví? 

Navrhněte tyto osoby nebo insti-
tuce na některé ocenění, které město 

každoročně uděluje.
Do 30. listopadu je možné podá-

vat nominace na Cenu města Jih-
lavy, nebo Čestné občanství města 
Jihlavy.

Nominace na Cenu Rady města 
Jihlavy lze podávat v průběhu kalen-
dářního roku.

Vše důležité pro udělování cen na-
jdete na www.jihlava.cz – Pravidla 
pro udělování cen a ocenění. -tz-

Nominujte na ceny města

V Jihlavě proběhne počátkem lis-
topadu konference Jihlava mluví 
o vzdělávání, na které se už pátým 
rokem sejdou rodiče, učitelé, odbor-
níci a všichni, koho téma vzdělávání 
zajímá. 

Konference začíná v 8.30 v DIO-
Du v Tyršově ulici, předpokládaný 

konec je v 18 hodin, a v programu 
vystoupí hosté s tématy stereotypy 
ve školství, využití pomůcek, spolu-
rozhodování, hry a zodpovědnost. 

Dosah této akce je v rámci celé ČR, 
přibývají i účastníci ze Slovenské re-
publiky. -lm-

Debatovat se bude o vzdělání

V DIODU se bude mluvit o základním vzdělávání, jak je zefektivnit a zproduk-
tivnit. Ilustrační foto: archiv MMJ

Úspěchy knihovny
V kategorii měst nad 40 tisíc oby-

vatel má nejlepší knihovnu Jihlava. A 
dostala speciální cenu.

Svaz knihovníků a informačních 
pracovníků ČR (SKIP) vyhlásil již 
poosmé soutěž o nejlepší městskou 
knihovnu roku 2017. V kategorii 
měst nad 40 tisíc obyvatel byla nejú-
spěšnější knihovna Jihlavy. Ředitelka 
instituce Jarmila Daňková převzala 
ještě zvláštní ocenění za vynikají-
cí komunitní a vzdělávací aktivity. 
Celkově nejvyšší hodnocení získala 
knihovna Slavičín.

Cílem soutěže je ocenit nejlepší 
české knihovny, které jsou provozo-
vány či zřizovány městy, a motivo-
vat je k rozšíření a zkvalitnění veřej-
ných knihovnických a informačních 
služeb. Do soutěže se přihlásilo 44 
městských knihoven.  -tz-

Příprava voleb
Jihlavský magistrát potvrdil svo-

ji připravenost k zajištění hladkého 
průběhu parlamentních voleb. 

Pracovníci úřadu včas rozvezli do 
všech 58 jihlavských volebních míst-
ností plenty a urny a připravili vše 
potřebné pro volební komise. 

Seznam čítal bezmála třicet polo-
žek, mezi kterými nechyběly ty, kte-
rými úřad vybavuje komise podle 
zkušeností z předchozích let - třeba 
svítilny pro případ výpadku elektric-
ké energie. Předsedové komisí si tak 
odnesli k volbám „balíček“ o váze 
přes deset kilogramů.

Organizačně začíná příprava voleb 
už v době před letními prázdninami, 
kdy úřad zajišťuje volební místnosti, 
plánuje školení apod. Celkem volby 
zaměstnají asi deset pracovníků úřa-
du z několika oddělení, včetně šoférů 
a pracovníků IT, a několik brigádníků. 
Magistrát organizuje a zajišťuje čin-
nost asi 500 osob v 58 okrscích.  -lm-

Odešel výtvarník
Jindřich Boška

Malíř a grafi k, roky spojený s  
Horáckým divadlem Jihlava.

Nositel řady ocenění, vyzname- 
nán Cenou města.

Jihlava ztratila jednu z nejvýznam-
nějších osobností svého výtvarného 
života. Ve věku 81 let zemřel malíř 
a grafi k Jindřich Boška, rodák z Vla-
chova Březí.

Od roku 1954 působil v Jihlavě 
jako písmomalíř místních komunál-
ních služeb, po roce 1963 pracuje 
jako propagační výtvarník v Modetě. 
Od roku 1970 pracuje jako výtvarník 
Horáckého divadla plných 21 let.

Stal se výraznou osobností Sdru-
žení výtvarných umělců Vysočiny, v 
letech 1989 – 96 působí ve skupině 
Dialog 89 Jihlava.

Vystavoval v zahraničí – Rakousko, 
Itálie, Holandsko, Španělsko, USA, 
Belgie, Japonsko. Jihlava ocenila jeho 
přínos pro město udělením Ceny 
města. Vedení města vyslovuje poli-
tování nad odchodem této výjimeč-
né osobnosti a vyjadřuje soustrast 
pozůstalým. -tz-


