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Vzpomínkové vyprávění

Dejte napít ptákům

Členové vedení města Jihlavy společně s dalšími hosty vzpomněli na začátku
srpna u památníku v jihlavské Tyršově ulici na oběti justičních vražd z padesátých
let minulého století. na fotografii mává pamětník a bývalý politický vězeň Karel
linhart z Konfederace politických vězňů, který mívá na podobných setkáních poutavá vzpomínková vyprávění.

horKé léto a nedostatek vody během prázdninových dní ovlivňuje zejména životy zvířat. Těžký život mají například ptáci, kteří se rozhodli roztáhnout svá křídla v městské betonové džungli. pomoci s dodržením pitného režimu jim ale může
každý z nás. a to například výrobou pítka podobného tomu, který leží pod stromem na náměstí Svobody.

Městské houby

Přírůstky v expozici

ŽivoT pro život. Sněhově bílé žampiony jsou ukryty pod stromem nejen na náměstí svobody. Jejich čistotou se ale nenechte zmást, sbírat houby na veřejných
prostranstvích se nevyplácí. vyvýšeniny v trávě totiž často lákají čtyřnohé domácí
mazlíčky k uvolnění právě na jejich klobouky. do hub ale ani nekopejte, starají se
totiž o přirozený rozklad biologického materiálu.

vdova po sochaři Janu Koblasovi, paní Sofie Koblasa, poskytla z pozůstalosti exponáty k výstavě v domě Gustava Mahlera. atmosféru stylizovaného ateliéru během prací na pomníku a parku Gustava Mahlera nyní dotváří autentické pracovní
náčiní mistra včetně malířských štětců, špachtlí či dóz od barev. K vidění je i Koblasova ochranná přilba či kožené rukavice.

Skejťáci v novém

Plochy pro sprejery

SkaTeparK ve volnočasovém areálu Český mlýn má nový kabát. na nové barvy do betonového bazénu město přispělo částkou 20 tisíc korun. po čerstvě natřeném povrchu se jako první projeli mladí skejťáci i zkušení veteráni při závodu
Skate local Contest vol. 10. Závod se uskutečnil za finanční podpory města na
konci srpna a jeho organizátorem byl oddíl skateboardingu SK Jihlava.

Jihlava nabízí sprejerům dvě legální plochy pro graffiti. první plochou je opěrná
zeď na ulici Mostecká a druhou je fasáda objektu vlevo od železniční stanice Jihlava
město, který magistrát odkoupil v minulosti od Českých drah. „Jihlava musí mít místa, kde se mohou street artisté realizovat a neobávat se přitom policejního postihu,“
vyjádřila primátorka Jihlavy Karolína Koubová.
Foto na straně: archiv MMJ

