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Restaurátor Tomáš Drdla z Jihlavy 
bude celé prázdniny pracovat na obno-
vě a opravách Pomníku vítězství Rudé 
armády na náměstí Svobody. 

V rámci akce provede očištění kame-
ne od nečistot a mikrovegetace, odstra-
ní druhotné a nevyhovující doplňky, 
dojde i ke zpevnění narušených míst a 
provedena bude injektáž prasklin, pří-

padně hmotové doplnění destrukcí a 
chybějících částí včetně spárořezu. 

Celková cena prací činí dle smlouvy 
137.100 Kč. Peníze hradí město Jihlava 
ze svého rozpočtu. Autorem pomní-
ku je Antonín Kalvoda, pomník byl na 
místě slavnostně odhalen v roce 1951. 
 -lm-

Herec Jiří Bartoška přijel v polovi-
ně července do Jihlavy s projektem 
Tady Vary. Kvůli pandemii orga-
nizátoři filmového festivalu včet-
ně jeho prezidenta Bartošky jezdili 
po kinech v regionu. Herec si stihl 
prohlédnout Masarykovo náměs-

tí, pochválil Mezinárodní festival 
dokumentárních filmů. Otrávil ho 
ale obchodní dům Prior. Podle jeho 
slov vypadá na jihlavském krásném 
náměstí jako brambora ve šperkov-
nici. -lm-

Pomník vítězství Rudé armády 
se rekonstruuje

Podle množství produkovaného 
odpadu a dalších dat může v Jihla-
vě bydlet jiný počet lidí, než ukazují 
oficiální statistiky. Jihlavanů přihlá-
šených k trvalému pobytu je přibliž-
ně 50 tisíc. 

Pokud by tady žilo víc obyvatel a 
využívali by služby a infastruktu-
ru města, tak by na to město doplá-
celo. A protože Jihlava nechce zdar-
ma poskytovat jednotlivé výhody 
městské infrastruktury lidem, jejichž 
daňové výnosy končí v pokladnách 

jiných obcí, vedení města iniciova-
lo vznik kampaně nazvané „Staň se 
Jihlavákem“. Ta má za cíl zvýšit počet 
trvale přihlášených obyvatel.

Kvalitativní výzkum pro Jihlavu 
provádějí pracovníci spolku Socio-
naut, které je možné potkat v ulicích 
do 30. září. Výstupem výzkumu, kte-
rý vyjde asi na 150 tisíc korun, má 
být komplexní analýza identity měs-
ta a jeho obyvatel, a to společně s 
návrhy dalšího postupu.  -lm-

Stříbrné údolí v Jihlavě se snaží 
město oživit také jednoduchými her-
ními prvky pro děti. První hry jako 
dětské skákačky nebo labyrinty už 
jsou instalované v areálu letního ki-
na na Heulose.

Další mají přibývat na základě 

požadavků veřejnosti. Vznikly v rám-
ci projektu spolupráce města Jihlavy 
se Střední uměleckou školou grafic-
kou. Město teď organizuje k návr-
hům dalších venkovních her anketu.

 -lm-

Silnice z kamen-
ných kostek na Křiží-
kově ulici vedoucí pod 
Brněnským mostem až 
k obchodnímu domu 
City Park se bude roz-
šiřovat. Nový povrch 
bude opět z kamenných 
kostek, komunikace se 
však rozšíří z původ-
ních 3,5 metrů v někte-
rých místech až na šest 
metrů šířky. Velká část 
rozšíření komunikace 
je navržena do areálu 
Alfatex. Stavební práce 
vyjdou přibližně na 2,3 
milionu Kč. -lm-

Zjišťují, kolik lidí bydlí 
bez trvalého přihlášení

Uplynulo 160 let od narození Gus-
tava Mahlera a na programu oslav 
byl živý vstup z narozeninové oslavy 
a koncertu v Kalištích u Humpolce.

Jihlava připravila dvouleté při-
pomenutí mahlerovských výročí 
pod hlavičkou MAHLER 2020/21, 
Mahler s gustem! „Zahajovacím týd-
nem Léta s gustem bude první srpno-
vý týden, kdy na Masarykově náměstí 
proběhnou workshopy a také prezen-
tace nových upomínkových mahlerov-
ských předmětů, jako jsou např. ple-
chové hrníčky, skleněné lahve na pití, 
ekologické obědové krabičky z pšenič-

né slámy nebo např. dřevěná bezdrá-
tová nabíječka na mobilní telefony. Ve 
spolupráci s Domem Gustava Mahlera 
odhalíme v neděli 9. srpna také nový 
díl Skrytých příběhů a chystáme na 
letošek i na příští rok celou řadu dal-
ších akcí,“ řekla radní Silvie Čermá-
ková.

Od 23. června až do 6. září je v 
DGM instalována výstava s názvem 
Gustav Mahler - Naslouchání. Od 
16. září bude festival pokračovat 
hlavním programem, který potrvá až 
do 30. listopadu. -lm-

Začal festival Hudba tisíců

VENKOVNÍ hry pro malé děti můžete nalézt v prostoru letního kina na Heulose.
 Foto: Lubomír Maštera

PRÁCE na rozšíření 
vozovky probíhají ten-
to měsíc pod Brněnským 
mostem v ulici Křižíkova.
 Foto: Lubomír Maštera

JIHLAVSKÝ PRIOR má dalšího odpůrce. Herec Jiří Bartoška při návštěvě města 
Prior nazval bramborou ve šperkovnici. Foto: Lubomír Maštera

POMNÍK vítězství Rudé armády bude po očištění kompletně zrekonstruován.
 Foto: archiv MMJ

Skákačky a labyrinty postavili 
v lesoparku Heulos

Křižíkova ulice se do října 
uzavře pro rozšíření

Bartoškovi se nelíbí Prior


