
STRANA     2 Aktuality NJR - ZÁŘÍ  2009

Přihlášeno:
Narozeno:
Přibylo celkem:
Odhlášeno:
Zemřelo:
Ubylo celkem:

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Rozvodů:
Přestěhováno v místě:
   

33
61
94
62
44

106

-
12

44
8

145
Město Jihlava má k 31. 7. 2009 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  49 556 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
 v měsíci červenci 2009

Ulice U Cvičiště byla zavřená pro 
motoristy déle, než se čekalo. Důvo-
dem byla neplánovaná přeložka ply-
nu pro nemocnici.

Sbírka použitého šatstva, pořáda-
ná Charitou, našla širokou odezvu u 
obyvatel Jihlavy. Část vybraného ob-
lečení půjde na pomoc postiženým 
povodněmi. Poslední podobná sbír-
ka se konala v Jihlavě naposledy před 
dvěma roky.

Eurocentrum v přízemí Muzea 
Vysočiny končí. Důvodem je nedo-
statek fi nancí na jeho provoz. Euro-
centrum bylo organizací české vlády 
a jeho posláním bylo podávat infor-
mace zájemcům o práci v EU, infor-
movat o možnostech čerpání dotací 
a také o evropské legislativě.

Primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal 
se oženil. Jeho ženou se stala dlou-
holetá přítelkyně Šárka, která je uči-
telkou. Oddávajícím byl jihlavský 
zastupitel Vítězslav Schrek, kamarád 
primátora.                                               lm-

Jihlava si 21. srpna připomněla vý-
ročí okupace Československa armá-
dami Varšavské smlouvy. 

Primátor Jaroslav Vymazal a ná-
městci Radek Vovsík a Petr Pospí-
chal položili květiny k pamětní des-
ce Evžena Plocka, který se v dubnu 
1969 upálil na protest proti komu-
nistickému zřízení v zemi. 

„Jedenadvacátý srpen 1968 byl po-
čátkem doby poprav a věznění nevin-
ných lidí, rozvracení rodin, omezo-
vání svobod, likvidace společenských 
hodnot a zastavení vývoje. Je důležité 
uctít památku obětí totalitního reži-
mu, připomenout si  temnou část na-
ší nedávné historie a poučit se z ní,“ 
uvedl primátor Jaroslav Vymazal u 
příležitosti pietního aktu.                          

-lm-

Připomenutí okupace ČSSR

PRIMÁTOR Jaroslav Vymazal položil věnce k pamětní desce Evžena Plocka na 
Masarykově náměstí.                                                              Foto: Lubomír Maštera

Na staveništi Parku Gustava Mah-
lera jsou od počátku srpna insta-
lovány velké kamenné objekty sym-
bolizující ptáky a ryby. „Příroda byla 
velkým inspiračním zdrojem skladatele 
Gustava Mahlera. Tyto objekty doplní 
ještě další prvky symbolizující krajinu 
Vysočiny a hudbu Gustava Mahlera,“ 
uvedl autor návrhu, akademický 
sochař Jan Koblasa, který se účastnil 
instalace objektů. 

Tři téměř dvacetitunové sochy 
ptáků a tři sochy ryb podle návrhu 
Jana Koblasy vytvořil Jaroslav Řehna 
v Kamenné u Tasova (nedaleko 
Velké Bíteše), který provedl i jejich 
instalaci. Použity jsou čtyři druhy 
žuly, tři z Mrákotína, dočervena 
zbarvený materiál je z Afriky. Sed-
mou sochou a centrálním prvkem 
parku pak bude třímetrová bronzová 
skulptura Gustava Mahlera. Park, 
jehož součástí budou i vodní prvky, 
by měl být hotov v podzimních 
měsících, do května příštího roku 
bude čas na uchycení nové zeleně.

 „Štymuje to, je to dobré. Okolní ba-
ráky to nepohltí, ale sloupy soch ani 
nevyčuhují. Zapadá to,“ pochvaloval 
si výsledek Jan Koblasa ve chvíli, 

Park Gustava Mahlera získává tvář

kdy poprvé na vlastní oči viděl svoje 
myšlenky zhmotněné a postupně 
usazované do budoucího parku. 
„Ani s nákresy a modely se nedá 
předpovědět, jak si budou poměrně 
nekonformní objekty z odlišného ma-
teriálu rozumět s okolím, s budovami, 
s jinými materiály. Tady to funguje,“ 
komentoval dále sochař, který žije, 
tvoří a přednáší v Německu. 

 Nový jihlavský park vzniká na 
místě někdejší židovské synagogy, 
kterou skladatel Gustav Mahler 
v době života v Jihlavě navštěvoval a 
kterou v roce 1939 vypálili nacisté. 
Pozůstatky synagogy budou součástí 
parku. Park je tvořen podle projektu 
architektů Martina Laštovičky a Víta 
Doležala. 

 Ofi ciálně by se měl Park Gusta-
va Mahlera otevřít 7. července 
2010, v den 150. výročí narození 
Gustava Mahlera. Vytvoření parku 
- odpočinkové zóny se zelení, vod-
ními prvky a kamennými skulptura-
mi vyjde na 33 milionů korun, na 6 
milionů přijdou umělecká díla, jeden 
milion stála dokumentace.

  Gustav Mahler  je světově uzná-
vaný hudební skladatel a dirigent. 

Jeho život a umělecké začátky jsou 
úzce spjaty s Vysočinou. Narodil se 
7. 7. 1860 v Kalištích u Humpolce v 
německé židovské rodině. Krátce po 
jeho narození se rodina odstěhovala 
do Jihlavy. 

 Prvními Mahlerovými učiteli by-
li jihlavští hudebníci. Jeho tvorba 
byla ovlivněna českou lidovou tvor-
bou, krajinou a místem, ve kterém 
v dětství vyrůstal. Oba inspirační 
zdroje se odrážely v jeho skladatelské 
dráze. V Jihlavě odehrál i svůj první 
veřejný koncert, navštěvoval místní 
gymnázium. Žil zde do roku 1875. 

 Ve dvaceti letech nastoupil diri-
gentskou dráhu.  

 S myšlenkou na vytvoření pom-
níku Gustavu Mahlerovi přišlo 
jako první občanské sdružení 
Společenství za zřízení pomníku 
Gustava Mahlera v Jihlavě v roce 
2004.

 Na konci září byl v Jihlavě 
znovuotevřen Dům Gustava Mahle-
ra na Znojemské ulici (momentálně 
v rekonstrukci), v Jihlavě a 
v Kalištích u Humpolce pravidelně 
probíhá festival Mahler Jihlava 2008 
– Hudba tisíců.                                   -lm-

ŽULOVÉ kvádry v budoucím Parku Gustava Mahlera jsou předzvěstí toho, jak bude park vypadat. 
Foto: Lubomír Maštera

 Dolina patří mezi „mladé“ sídliště 
krajského města a její současná tvář 
není defi nitivní. Vedení města si uvě-
domuje, že na sídlišti chybí například 
park, dětské hřiště, sportoviště i tře-
ba mateřská škola. Ta by měla vznik-
nout na vyústění ulice Vrchlického 
na ulici S. K. Neumanna na staveb-
ních pozemcích. Nad Hellerovým 
rybníkem by zase mělo vzniknout 
sportovní hřiště a odpočinková zó-
na. Zatím neřešeným problémem je 
dopravní připojení na centrum měs-
ta, které je ale závislé na fi nancích z 
městského rozpočtu, které půjdou 
do milionů korun.                             -lm- 

Dolina potřebuje
dovybavit


