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Město Jihlava má k 31. 8. 2015
přihlášeno k trvalému pobytu 
50.656 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel

v měsíci červenci 2015

Jihlava získala od světově uznáva-
ného akademického sochaře Jana 
Koblasy modely, podle kterých vzni-
kaly plastiky pro Park Gustava Ma-
hlera. 

„Mistr Koblasa dále na Jihlavu bezplat-
ně převedl vlastnické právo na 16 kusů 
A3 listů s fotografiemi a kresbami, na 
nichž je zachycen postup zrodu parku i 
samotného pomníku Gustava Mahlera. 
Získali jsme také asi čtyřiceticentimet-
rový sádrový model figury Gustava Ma-
hlera, sádrovou studii portrétu Gustava 
Mahlera v lehce nadživotní velikosti a 
tři styrodurové modely soch ptáků v asi 
třetinové velikosti,“ uvedl náměstek pri-
mátora pro oblast kultury Milan Kolář. 

Artefakty budou v příštím roce vysta-
veny v Domě Gustava Mahlera v Jihlavě. 
„Modely a skici jsou dokumentem, popi-
sem cesty, kterou autor prošel při práci 
na uměleckých dílech pro Park Gustava 
Mahlera. Pro Jihlavu je čest, že tyto vý-
tvory z dílny této skutečně světové osob-
nosti může mít,“ dodal Milan Kolář.

Jan Koblasa je významný český so-
chař, malíř a grafik, autor mnoha filo-

Jihlava získala modely soch

Z HAMBURSKÉHO ateliéru Jana Koblasy dopravili zástupci radnice například tře-
tinový model sochy Gustava Mahlera a bronzovou studii Mahlerovy hlavy.
 Foto: archiv MMJ

zofických esejů, scénograf, básník, hu-
debník, byl vedoucím katedry umění v 
Kielu. V roce 2002 bylo Janu Kolbasovi 
uděleno státní vyznamenání 1. stupně 
Medaile Za zásluhy prezidentem Vác-
lavem Havlem. Jeho dílo je známo po 
celém světě, je zastoupen v mnoha vý-
znamných sbírkách a galeriích po Ev-

ropě, Asii, Americe i v Africe. Jan Kob-
lasa žije a tvoří v Hamburku.

Modely soch ptáků se nacházejí v 
Dobřichovicích u sochaře Jaroslava 
Řehny, který byl spolupracovníkem 
Jana Koblasy – vytvořil dle mistrova 
návrhu tři sochy ptáků a tři kamenné 
ryby.  -tz-

Bílá pastelka 2015 
Dne 14. října 2015 proběhne u pří-

ležitosti Mezinárodního dne bílé hole 
celonárodní sbírka Bílá pastelka. Ob-
čané Jihlavy i ostatních měst na celém 
území republiky budou mít příležitost 
koupit si bílou pastelku „umění žít ve 
tmě“ a podpořit služby pro zrakově 
postižené. -lm-

Rekonstrukce vodovodu a kanaliza-
ce v ulici Brněnská a Křižíkova finišu-
je. Z tohoto důvodu je ale nutné již ny-
ní provést přepojení nově budovaného 
vodovodního řadu v ulici Brněnské na 
stávající vodovodní síť na Masarykově 
náměstí. Tyto práce se bohužel neobe-
jdou bez nucené odstávky vody, která 
se dotkne nejen celého Masarykova 
náměstí, ale částečně i blízkého oko-
lí.  V tomto období může lokálně dojít 
k snížení tlaku ve vodovodní síti, pří-
padně lokálnímu zákalu.

Odstávka vody je naplánována na 
sobotu 3. října od 24 hodin do nedě-
le 4. října  do 24 hodin. Po tomto ter-
mínu bude voda do vodovodní sítě 
postupně napouštěna. Po celou dobu 
odstávky bude na Masarykově náměs-
tí zabezpečeno náhradní zásobování 
pitnou vodou stabilní cisternou a dále 
mobilní cisternou, která bude pravi-
delně objíždět celé náměstí se zastáv-
kami pro možnost načerpání pitné 
vody. -lm-

Odstávka v centru Jihlavy 
v zásobování pitnou vodou

Dali si kávu po.tmě
Sto dvacet návštěvníků dorazilo 

v září do budovy jihlavské radnice, 
aby si zde dali Kávu po.tmě. Průvodci 
je s klapkami na očích doprovodili do 
prostor kavárny potmě, kde si hosté 
objednávali ze speciálních nápojových 
lístků pomocí hmatu a čichu. Projekt 
byl součástí programu Týdne mobility 
v Jihlavě. -lm-

Zastupitelé odsouhlasili na své 
schůzi podpis memoranda mezi 
Jihlavou a čínským městem Wuhan. 
Po dlouhé debatě z 34 přítomných 
zastupitelů 23 hlasovalo pro spolu-
práci, osm proti a tři se zdrželi hla-
sování. 

Text memoranda:
Za účelem zlepšení vzájemné výmě-

ny a přátelské spolupráce v různých 
oblastech město Wuhan v Číně a město 
Jihlava souhlasí se vznikem přátelské 
spolupráce a partnerství mezi městy a 
dospěly k následujícímu memorandu: 

1. Města budou udržovat pravidelné 
kontakty k diskusi ve výměně a spolu-

práci a záležitostech vzájemných zá-
jmů. 

2. Obě strany budou podporovat ná-
vštěvy mezi vedením příslušných sa-
mospráv za účelem prohloubení bila-
terální přátelské spolupráce. 

3. Obě strany budou podporovat vý-
měnu znalostí a zkušeností a spolu-
práci na poli hospodářství, obchodu, 
kultury, vzdělání, sportu, cestovního 
ruchu atd. 

4. Obě strany budou rozvíjet kontak-
ty a komunikaci mezi organizacemi a 
společnostmi mládeže, žen a práce me-
zi oběma městy, stejně jako personální 
stáže. -tz-

Jihlava podepíše memorandum 
s čínským Wuhanem

Historie Sboru dobrovolných hasi-
čů (SDH) Bedřichov se píše od 28. září 
1935, tedy letos oslaví 80. let své exis-
tence. V současné době má SDH Bed-
řichov 41 členů, z toho devět žen, a 15 
mladých členů od šesti do osmnác-
ti let. Čtrnáct členů SDH Bedřichov je 
zařazeno do JSDH města Jihlavy. 

Před 80 lety se konala v sále na Se-
verní točně ustavující valná hromada. 
Během bohaté historie, kdy například 
členský příspěvek činil jednu korunu 

měsíčně a první autostříkačku sbor 
koupil v roce 1937, družstvo žáků 
vzniklo v roce 1953 a výstavba zbroj-
nice stála 50 tisíc korun, prošly jeho 
řadami stovky dobrovolných hasičů.

„Měsíc září je tedy pro členy SDH Bed-
řichov významným obdobím. U příleži-
tosti výročí založení se uskuteční dne 7. 
listopadu Den otevřených dveří Hasič-
ské zbrojnice, kam vás k prohlídce zvou 
členové SDH Bedřichov,“ řekl Jiří Bláha 
– velitel JSDH Jihlava. -lm-

Bedřichovští hasiči slaví 
80. výročí založení sboru

HASIČI V BEDŘICHOVĚ chystají ke svému výročí Den otevřených dveří zbrojnice 
na 7. listopadu. Foto: archiv MMJ

Po pravidelné odstávce je opět otevře-
na pro veřejnost krytá část Vodního rá-
je. Důvodem uzavření byla pravidelná 
technologická odstávka provozu. 

„V tomto období jsme udělali potřeb-
né údržbářské a opravářské práce, které 
nebylo možné dělat za běžného provozu,“ 
řekl mluvčí Služeb města Jihlavy (SMJ) 
Martin Málek.

Jednalo se o vypuštění bazénových 
van a akumulačních jímek. Bazény bez 
vody se následně vyčistily, vydezinfi-
kovaly a udělaly se drobné opravy ob-
kladů a spár. Dále se provedla údržba 
technologie, drobné stavební opravy, 
výmalba šaten a demontáž točitého 
schodiště v bazénové hale u vířivky.
 -lm-

Otevření kryté části Vodního ráje

Zemřel 
zastupitel města 
Ladislav Zadražil

Po krátké těžké nemoci zemřel 
dne 29. září dlouholetý městský 
zastupitel Ing. Ladislav Zadražil 
(KSČM) ve věku 66 let. 

Byl 17 let městským zastupite-
lem, pracoval v Modetě a Motor-
palu, odkud nedávno odešel do 
důchodu. 

Poslední rozloučení se zesnulým 
bude v pondělí 5. října v 10 ho-
din v kapli na Ústředním hřbitově 
v Jihlavě. 

Vedení města vyjadřuje sou-
strast pozůstalým.

 -lm-

Ladislav
Zadražil


