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I. Wagnerová: Všímejme si dobročinných akcí
    Vánoční Jihlava je především měs-
tem trhů a kultury. Požádali jsme pro-
to o rozhovor na téma kultury osobu
nejpovolanější, náměstkyni primátora
Irenu Wagnerovou.
    Město i letos poskytlo prostory
radnice pro konání vánočních akcí,
připomeňte, prosím, některé...
    Tak jako v loňském roce, kdy jsme
s adventními koncerty a pořady v Go-
tické síni jihlavské radnice začínali,
se i letos po rozsvícení vánočního stro-
mu na náměstí v podvečer první ad-
ventní neděle uskutečnila v tomto vý-
jimečném prostoru řada velmi kvalit-
ních kulturních akcí.
    Čtyři pondělní večery patřila do po-
sledního místa zaplněná gotická síň
jihlavským hudebním souborům a pě-
vecký sborům. Jako první koncerto-
valo ve vánočně vyzdobeném gotic-
kém sále Pěvecké sdružení Campanula
a Dětský pěvecký sbor Zvoneček, dále
postupně vystoupily jihlavské mateř-
ské a základní školy, Základní umě-
lecká škola a pěvecké sbory Melodie
a Gaudium. Pomyslnou třešničkou by-
la vystoupení houslového virtuosa Ja-
roslava Svěceného, pražských umělců
Virtuosi di Praga /Capella Vivaldiana/,
dámského tria Musica Dolce Vita a
hudební skupiny Cimbal classsic. Ad-
ventní koncerty završily vánoční ko-
ledy a pastorely v podání Komorní fil-
harmonie Vysočina a třeš�ského žen-
ského pěveckého sboru. Všichni ná-
vštěvníci těchto koncertů obdrželi ma-
lé dárečky.

    Před Vánoci jste navštívila ra-

kouský Ybbsitz, co bylo cílem této
cesty?
    Těsně před Vánoci jsem navštívila
rakouské městečko Ybbsitz, které bylo
posledním domovským místem nesto-
ra uměleckých kovářů Alfreda Haber-
manna. Přijala jsem pozvání tamního
starosty pana Josefa Hofmarchera a
zasedla jsem v odborné porotě, která
hodnotila kovářská díla během tzv.
"Vánočního kování". Tato kovářská
exhibice krásně doplnila vánoční at-
mosféru městečka, vybraná díla budou
zdobit ulice a prostranství města. Tato
návštěva je pro mne velkou inspirací
při tvorbě jak vánočních kulturních
akcí, tak i dalších ročníků sochařských
sympozií.

    Byla jste také přítomna některým
jihlavským dobročinným akcím...
    Advent − čas očekávání, naděje a
rozjímání... čas, který bychom měli
věnovat nejen svým blízkým, ale i těm,
co naši pomoc, a� fyzickou či duchov-
ní, potřebují. Jsem velmi ráda, že jsem
se v adventním čase již potřetí zúča-
stnila předávání ceny Dobrocha v ji-
hlavském Vrakbaru.
    Je pro mne velkým potěšením vidět
mladé lidi, které starší generace mnoh-
dy odsuzuje, jak nezištně a obětavě
pomáhají těm, kteří si sami poradit
nedokážou. Je to pro mne velkou
vzpruhou a nadějí, že svět okolo nás
není tak špatný.
    Novým, ale zásadním počinem byl
také "Adventní bazárek", který zorga-
nizovalo Centrum pro rodinu a sociál-
ní péči Vysočina a nad kterým jsem

převzala záštitu. Výtěžek z prodeje da-
rovaného šatstva, hraček, knih a jiných
potřebných věcí ve výši 7 800 Kč byl
darován Společnosti pro podporu lidí
s mentálním postižením a CRSP Vy-
sočina na program Návštěvy osamě-
lých seniorů. Myslím si, že je potřeba
těmto počinům věnovat mnohem více
pozornosti. Konec roku je příležitostí
k ohlédnutí.
    Ohlédnu−li se za uplynulým rokem,
tak bezesporu k těm významnějším
kulturním počinům patří znovuote-
vření Domu Gustava Mahlera. Výstavy
Vladimíra Franze, Alfreda Haberman-
na a Emanuela Ranného zapadají do
témat, která jsme si vytyčili jako stě-
žejní. Ocenění, jež se nám dostalo od
významných hostů DGM (např. diri-
gent Petr Vronský) včetně další od-
borné veřejnosti, jsou nám patřičným
uznáním.
    Také bych se chtěla zmínit o navá-
zání spolupráce s brněnskou Morav-
skou galerií, která provozuje rodný
dům J. Hoffmanna v Brtnici, čeká nás
řada společných projektů (např. mu-
zejní noc, projekty týkající se vztahu
Josefa Hoffmanna a Gustava Mahlera,
spolupráce s vídeňskou galerií MAK
atd.).
    Dále spolupracujeme s jihlavskou
Komorní filharmonií Vysočina, s Cen-
trem dokumentárního filmu a s Vyso-
kou školou polytechnickou, což nám
umožní realizovat řadu projektů, které
připravujeme pro děti, studenty i zá-
jemce o Gustava Mahlera z řad veřej-
nosti.
    Centrum dokumentárního filmu na-

jdeme ve zrekonstruovaném kině Duk-
la, které bylo slavnostně otevřeno ještě
před zahájením Festivalu dokumen-
tárního filmu, čímž současné vedení
města naplnilo jednu ze svých velkých
priorit.
    Komorní filharmonie Vysočina nově
sídlí v Domě filharmonie v Kosmákově
ulici, a tím i tento městský dům po
letech získal smysluplné využití. Ko-
morní filharmonie zde v poměrně krát-
ké době uspořádala řadu především
výchovných koncertů.

    Na jaké výstavy se můžeme těšit?
    Z připravovaných výstav v Domě
Gustava Mahlera bych ráda zmínila
jihlavskou umělkyni Evu Činčerovou,
fotografku Idu Saudkovou nebo malíře
Vladimíra Kiseljova, na podzim roku
2009 bude k vidění výstava Pabla Pi-
cassa, kterou nám zapůjčí Kunstmu-
zeum partnerského města Heidenhe-
im.
    Po osm týdnů budou moci návštěv-
níci Domu GM zhlédnout kresby, gra-
fiky a plakáty inspirované býčími zá-
pasy a mytologickým Minotaurem. Ku-
rátorem výstavy bude ředitel Kun-
stmuzea Dr. René Hirmer, zapůjčeno
bude zhruba 30 až 40 děl. Součástí
výstavy bude i nabídka suvenýrů s
tematikou Picasso.
    Během této výstavy bude také v Ji-
hlavě hostovat pražské divadlo Ungelt
s herci Milanem Kňažkem a Vilmou
Cibulkovou ve hře Jeffrey Hatchera
"Picasso". Domnívám se, že to bude
jedna z nejprestižnějších kulturních
akcí roku 2009. −lm−

Kronospan: Formaldehydové zplodiny neexistují
    Na pravidelné schůzce s vedením města prezen-
toval Kronospan poslední kroky společnosti v oblasti
výroby a ochrany životního prostředí.
    Firmu zastoupili jednatel Jan Rudolf a auditor pro
životní prostředí Michal Diviš. Firma v loňském roce
uvedla do provozu sušárnu vybavenou unikátním
filtrem, letos odstavila dva staré lisy, které se až 70
procenty podílely na produkci formaldehydu. Obě
zařízení už neexistují, nahradil je nový kontinuální
lis za 1,5 miliardy korun.
    "Aktivitu Kronospanu oceňujeme, zástupci firmy
se před potížemi neschovávají, řeší je. Že Kronospan
na poli životního prostředí udělal hodně a přináší to
svoje výsledky, to nelze přehlédnout. A začíná řešit i

problémy, které dosud stály stranou," komentoval
výsledky setkání primátor Jaroslav Vymazal.
    Měl tím na mysli především problémy s dopravou
či hlukem v okolí areálu. Firma zavedla nový systém
přivolávání vozidel, která vyčkávají na příjezd za
městem a plynuje tak vjíždějí do areálu a na mini-
mum zatěžují provoz na okolních komunikacích.
Úpravou prošla také vrátnice, která je vybavena ka-
merovým identifikačním zařízením a vozidla rychleji
odbavuje. "Připomínáme, že naprostá většina do-
pravy, zejména surovin, probíhá po železnici," uvedl
auditor jednatel firmy Jan Rudolf.
    Prezentovaná opatření byla reakcí na letní měsíce,
kdy situace v dopravě v okolí firmy byla svízelná.
Podle sdělení Kronospanu docházelo k problémům

především v době, kdy firma expedovala velké množ-
ství produkce, zároveň do areálu vjížděly vozy se
surovinami, ale také s materiálem na stavbu nové
expediční haly (termín dokončení začátek roku 2009)
a zároveň byla doprava komplikovaná uzavírkami
na několika komunikacích. Nová expediční hala by
také měla snížit celkovou hladinu hluku, který vy-
chází z areálu.
    Zástupci Kronospanu připomněli na dotaz radních
opatření v prašnosti provozu. Firma zavedla počíta-
čem řízené skrápění skládky pilin a částečně skládku
zastřešila, za 4,5 milionu korun pořídila vlastní čisticí
vůz, kterým udržuje pořádek jak na komunikacích v
areálu, tak v jeho okolí. −lm, tz−


