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Programové Prohlášení. Primátorka Jihlavy Karolína Koubová společ-
ně se svými náměstky Petrem Laštovičkou, Vítem Zemanem a Jaromírem Kalinou 
představili hlavní body Programového prohlášení Rady města Jihlavy. Při diskuz-
ním panelu pořádaným společností VLTAVA LABE MEDIA a. s. se k tématům vy-
jádřili také uvolněný radní Daniel Škarka a uvolněný zastupitel Martin Laštovička. 
Prostor pro diskuzi měli i pozvaní zástupci tisku společně s představiteli městských 
společností a významných partnerů města. Foto: archiv MMJ

Pieta. Při příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holocaustu položili zá-
stupci vedení města Jihlavy květiny u pamětní desky v budově Gymnázia Jihlava. 
Vzpomínkové akce se zúčastnila primátorka Karolína Koubová společně náměst-
kem Petrem Laštovičkou, ředitelem gymnázia Pavlem Sukem, radními i zastupi-
teli města. Foto: archiv MMJ

VzděláVací program. Dům Gustava Mahlera na začátku února odstarto-
val vzdělávací program pro základní školy Svět je velký orchestr. Prvními návštěv-
níky byli žáci ze Scioškoly Jihlava, kteří si vyzkoušeli roli dirigenta nebo výrobu 
hudebního nástroje. Více se dozvěděli také o životě i díle skladatele Gustava Ma-
hlera. Foto: Jana Petrůjová

za dopraVU a KomUNIKacI. Jihlava získala druhé místo v krajském kole ce-
lorepublikového srovnávacího výzkumu Město pro byznys 2018. Metropole Vyso-
činy se za poslední dva roky zvedla o jednu příčku a překonala i dřívějšího vítěze 
soutěže, město Pelhřimov. Cenu si převzala na krajském setkání Svazu měst a obcí 
v polovině února primátorka města Karolína Koubová. „Podle výzkumu se Jihla-
va v minulém roce mohla pochlubit vysokým podílem podpory veřejné dopravy a 
vynikající elektronickou komunikací, za což patří velký dík hlavně úředníkům a 
jejich poctivé práci,“ vyjádřila Karolína Koubová. Foto: archiv MMJ

UNIKáTNí VÝSTaVa oBrazŮ. Až do konce března si lze v Domě Gustava Ma-
hlera prohlédnout unikátní výstavu obrazů Putování výtvarníka Tomáše Pilaře 
(1979) volným prostorem rozezvučené krajiny Podlažicka. Barva, světlo, tóny i 
šumy přírody dávají vzniknout fonetickým abstraktním plochám poodhalujícím 
hloubku možného prožitku spojeného s poslechem hudebních kompozic oblíbených 
skladatelů včetně Franze Schuberta či Gustava Mahlera.  Foto: Jakub Koumar

ŽIVoTNí JUBIlEUm. Anna Tomková čichá ke květině při oslavě sto let života. 
Ke konci února jí k významnému jubileu přišla hodně štěstí a zdraví popřát pri-
mátorka města Karolína Koubová společně s náměstkem Jaromírem Kalinou. A 
jaký má recept na dlouhověkost? „Málo mastit a jíst hodně pohanky, to pomáhá 
na paměť,“ sdělila během poutavého vyprávění o životě usměvavá dáma.

 Foto: archiv MMJ
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