
Poslední den svého třídenního turné po Vyso-
čině prožili prezident Václav Klaus a jeho žena 
Livia v Jihlavě. 

Program začal návštěvou Hitrádia Vysočina, 
následovalo setkání se zastupiteli kraje Vysočina 
a žáky jihlavského gymnázia. Prezidentský pár 
pak prošel za velkého zájmu veřejnosti centrem, 
navštívil kostel sv. Jakuba, na závěr se v gotickém 
sále radnice sešel s jihlavskými zastupiteli a zá-
stupci městských organizací a společností. 

V diskusi, kterou vedl primátor Jaroslav Vyma-

zal, došlo na témata řešení nevzhledného ob-
chodního domu v historickém centru města, na 
téma vztahu obyvatel ke svému městu, ale i na 
zvyšující se nároky státu na městské úřady. 

Prezident Klaus i jeho žena byli zjevně v dobré 
náladě, ve svých projevech a odpovědích neza-
pomněli na několik jemných bonmotů ať už vůči 
městu a jeho obyvatelům, tak vůči sobě navzá-
jem. 

Po asi půlhodinovém setkání se oba vzácní 
hosté podepsali do pamětní knihy a přebrali ori-

ginální dárek – kovaného ježka z dílny umělec-
kého kováře Erwina Habermanna. Jihlava má to-
to zvíře ve znaku.  

Po návštěvě Jihlavy pokračovala cesta prezi-
dentského páru do Nového Města na Moravě a 
obce Netín na Velkomeziříčsku. 

Prezident Václav Klaus navštívil Jihlavu letos 
už podruhé, 7. července se zde účastnil otevře-
ní Parku Gustava Mahlera. Livia Klausová byla 
v Jihlavě 25. února, kdy zde podepisovala svoji 
knihu Smutkem neobtěžuju. -lm-

Jihlavu navštívil prezident Václav Klaus 

Jméno Jihlavy se ozývalo jak re-
frén v průběhu 14. setkání hornic-
kých měst a obcí České republiky 
(10. – 12. září 2010). Po loňském 
vydařeném Havíření v Jihlavě bylo 
letošním pořadatelem město Stříb-
ro na Plzeňsku. 

Jihlava a jihlavští havířci si ze Stří-
bra mimo jiné odvezli několik cen, 
třeba za největší účast (55 osob 
sdružení Jihlavský havířský průvod 
a osm zástupců města včetně pri-
mátora Jaroslava Vymazala) a za 
nejoriginálnější výpravu. 

Další ocenění získali Jihlaváci v 
soutěžích nejlepšího hornického 
jídla – jednu cenu získala členka 
sdružení, další cenu ve stejné sou-
těži získali přítomní jihlavští dělo-
střelci, kteří se po celou dobu akce 
starali o patřičný zvukový dopro-

vod. 
Dělostřelci také splnili loňský pri-

mátorův slib, že do Stříbra přiveze 
sud jihlavského piva. S patřičným 
ohlasem nastoupených havířů vy-
valili sud na náměstí při samotném 
slavnostním zahájení. Primátor pak 
ještě několik balení lahví pivní mas-
ti, jak horníci svůj oblíbený nápoj 
nazývají, daroval pořadatelům a ne-
chal roznést mezi přítomné.

Účast malých jihlavských havíř-
ků měla velkou odezvu veřejnos-
ti, která se ve městě shromáždila 
především na sobotní večerní prů-
vod s loučemi. Nejmenší jihlavský 
permoník byl jako jediný ze stovek 
kostýmovaných účastníků doslova 
vyzvednut na hlavní pódium, aby si 
jej mohli všichni prohlédnout. Ma-
lá Nela v kostýmu „pomocníčka“ 

skvěle zvládla i rozhovor s moderá-
torem, když představila sebe i svoje 
souputníky v průvodu.

„Jihlava byla na setkání hornických 
měst a obcí opravdu nepřehlédnutel-
ná. Havíři propagují svoje město skvě-
le. Dostalo se nám zde také velmi pěk-
ných reakcí na loňské pořadatelství 
Havíření. Všichni za to zasluhují vel-
ké poděkování,“ vyjádřil se k průbě-
hu setkání primátor Jaroslav Vyma-
zal, který se ve Stříbře v hornickém 
skanzenu zúčastnil i slavnostního 
žehnání a otevření 700 metrů dlou-
hé štoly Prokop pro veřejnost. 

Na hlavním pódiu také předal pu-
tovní pořadatelskou zástavu staros-
tovi Stříbra Miroslavu Nenutilovi. 
Setkání hornických měst a obcí ČR 
ve Stříbře zaštítil předseda Senátu 
Přemysl Sobotka. -lm-

MALÁ NELA v kostýmu pomocníčka 
dokonale zvládla rozhovor s moderá-
torem.  Foto: Radek Tulis

Město zazářilo ve Stříbře na havíření

Vedení města zve na 
jednání městského zastupitelstva,
které se koná 5. října ve 13.00 ho-

din
ve velké zasedací místnosti magis-

trátu. Průběh jednání je také možno 
sledovat v živém přenosu na webu 
města.

Volby
Vedení města zve občany Jihlavy ke 

komunálním a senátním 
volbám, 

které se konají ve dnech 
15. a 16. října – v pátek od 14.00 

do 22.00 a v sobotu od 8.00 do 
14.00 hodin. 

Uvnitř novin (str. 23–28) je zveřej-
něna volební vyhláška a podrobný 
návod, jak má volič ve volbách po-
stupovat.

Veřejné jednání
zastupitelstva

PREZIDENTA Václava Klause po Jihlavě provázel hejtman kraje Jiří Běhounek (vlevo) a primátor Jihlavy Jaroslav Vyma-
zal.  Foto: Lubomír Maštera


