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(Dokončení ze str. 1)
Ojedinělou příležitost měli příznivci 

operního zpěvu při koncertu v hotelu 
GM.  Vystoupili zde vítězové meziná-
rodního pěveckého festivalu ve Žďáru 
nad Sázavou (60 účastníků z 15 zemí) 
spolu s organizátorem festivalu Jaku-
bem Pustinou. 

Stínem tohoto překrásného koncertu 
byla nízká účast posluchačů. Mimoděk 
se vkrádá otázka, jestli náhodou není 
v Jihlavě víc kulturních akcí než zájem-
ců o kulturu. Já osobně nepovažuji za 
kulturního člověka toho, kdo uznává 
jen jeden úzký žánr a pro jiné má jen 
slova opovržení a pocit nadřazenosti, 
omluvitelný snad jen jeho vlastní hlou-
postí.

A co je připraveno?
Rád bych pozval milovníky kultury 

na další festivalové koncerty v červ-
nu a věřím, že jihlavští občané doká-
žou, že jsou lidmi kulturními.  Letáček  
s programem  festivalu je k vyzvednutí  
v informačním  centru na magistrátu 
města.

Festival  GM  bude mít v letošním 
ročníku rovněž zahraniční hosty. V Jih-

lavě uvítáme Symfonický orchestr Ro-
berta Bosche ze SRN a Napa Valley 
Youth Symphony z USA. Kulturním 
svátkem slibuje být i provedení  orato-
ria  Mojžíš Sylvie Bodorové v kostele 
Povýšení S. Kříže.

Jaké jsou doprovodné akce festi-
valu?

Z doprovodných akcí bych rád zmí-
nil světovou výstavu bonsají v atriu 
hotelu Gustav Mahler s koncertním 
doprovodem japonské trumpetistky 
Yasuko Tanaka a cyklojízdu „Na kole 
po stopách Gustava Mahlera z Kališť u 
Humpolce do Jihlavy.

Jihlavské kulturní a sportovní léto 
však není jen jeden festival. Na co se 
mohou návštěvníci Jihlavy i místní 
těšit?

Na tomto místě zmíním jen někte-
ré akce. Přehled všech akcí zabírá ví-
ce než dvacet stran. Brožurka s tímto 
přehledem je k dispozici nejen na in-
formačním centru, ale i v dalších kul-
turních zařízeních. Informace najdete i 
na webové stránce města a v Novinách 
jihlavské radnice.

Pro děti jsou připraveny pořady ke 
Dni dětí, jihlavská pouť , naučné pro-
gramy v zoo, pohádkové neděle a řada 
dalších sportovních a kulturních akcí.

Pro milovníky dechové hudby ne-
bude chybět oblíbený cyklus prome-
nádních koncertů, na své si přijdou i 
příznivci jazzu. Cyklus koncertů rocko-
vých skupin je připraven v pivovaru.

Na co z nejbližších chystaných po-
řadů byste chtěl Jihlavany upozor-
nit? 

Hned 1. června je to „Noc kostelů“. 
Kromě komentovaných prohlídek pa-
mátek bude doprovázena řadou kul-
turních programů.

Mimořádný zážitek slibuje i Eurojack 
– dřevorubecké závody 9. a 10. června.  
Je součástí evropského cyklu a něco 
podobného jsme v Jihlavě ještě nevi-
děli. Ve stejný den (9. 6.)se koná také 
festival minipivovarů a „Koncert bez 
hranic“. Všechny tři tyto akce se budou 
konat v amfi teátru na Heulose.

Dlouholetou tradici má také festival 
sborového umění. Letos se koná již 55. 
ročník. Novinkou bude to, že některé 
koncerty opustí tradiční místo pořádá-

R. Chloupek: Jihlavské kulturní léto

Část Hamerníkovy ulice v Jihlavě 
je uzavřena, auta musí po vyznačené 
objížďce. Před domem č. 20 se pro-
padla vozovka, pod kterou se roz-
padla kanalizace, a vznikla velká ka-
verna. 

Na vozovce se nejprve objevil men-
ší otvor, do něj správci kanalizace 
spustili kameru a zjistili, že se v mís-
tě zcela rozpadla původní betonová 
kanalizace a voda vytvořila kavernu 
o rozměru 7x15 metrů. Od křižovat-
ky s ulicí L. Janáčka po křižovatku s 
Erbenovou ulicí byl zastaven provoz, 
je vytyčena objízdná trasa okolními 
ulicemi, začaly práce na opravě. 

V první řadě se provedla havarijní 
úprava -  zajištění odtoku splaškové 
vody. Po likvidaci havárie bude ná-

sledovat kompletní oprava poškoze-
ného úseku, včetně pokládky nového 
povrchu. „Odhadovaný čas uzavírky 
je sedm týdnů. Řidiči se budou řídit 
aktuálním dopravním značením, nic-
méně fi rma deklarovala snahu provádět 
rekonstrukci tak, aby byl možný provoz 
alespoň v jednom pruhu,“ informoval 
náměstek primátora Petr Pospíchal, 
který se problému za město věnuje.  

Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko 
(majitel kanalizace) podepsal smlou-
vu se stavební fi rmou Škrabal spol. s 
r.o. za 2,96 milionu korun bez DPH 
na opravu 163 metrů dlouhého úseku 
mezi křižovatkami s ulicemi L. Janáč-
ka a Erbenovy.  Firma byla vybraná ve 
zkráceném režimu, což zákon v přípa-
dě havárie umožňuje.  -lm-

Další uzavírka ve městě. V Hamerníkově 
ulici se propadla kanalizace

PŘÍČINOU propadu vozovky v Hamerníkově ulici byla vadná kanalizace.
 Foto: archiv MMJ

Jihlavská radnice připravila tradiční kalendář kulturních a sportovních akcí 
na léto 2012. Přehled už je ke stažení na webu města, v počtu pěti tisíc kusů 
je k rozebrání také jako brožurka v informačních centrech v radnici a v Brá-
ně Matky Boží, a také v Domě Gustava Mahlera, v Zoo Jihlava či ve Vodním 
Ráji.

„Kalendář zachycuje kulturní a sportovní akce, které budou v Jihlavě uspořádá-
ny různými pořadateli od června do září 2012. V seznamu jsou akce, které sami 
pořadatelé oznámili, tedy nejsou uvedeny zdaleka všechny, které se ve městě usku-
teční. Přesto jich rozhodně není málo,“ uvedla Alena Zápotočná z odboru kul-
tury. Brožurka má 48 stran, na kterých jsou informace o stovkách akcí, které 
se během léta v Jihlavě odehrají.

Zájemci o kulturu, ale také pořadatelé mohou využívat denně aktualizova-
ný Kulturní a sportovní kalendář na webu města Jihlavy. -lm-

Kalendář akcí na léto 2012 
je připraven k distribuci

ní a budou se konat např. na hradbách 
v parku Gustava Mahlera.

Chybět nebude ani letní kino na Ma-
sarykově náměstí.

Horší zprávu mám pro milovníky 
folkloru. Tradiční „Jihlavské folklorní 
léto“ se letos konat nebude. Jeho pořa-
datel, soubor Vysočan, oznámil zruše-
ní festivalu. 

Věřím, že si každý zájemce  o kulturu,  
sport a další volnočasové aktivity najde 
ten svůj pořad, a těším se na setkání se 
spoluobčany na kulturních a sportov-
ních akcích léta 2012. -lm-

Magistrát města připravuje 
exkurzi do spalovny

V sobotu 23. června 2012 mů-
žete na vlastní oči vidět provoz 
spalovny komunálního odpadu v 
Brně. Magistrát města Jihlavy zde 
zajistil exkurzi pro občany Jihlavy, 
pro které je připraven odvoz tam 
i zpět autobusem, doprava i účast 
na exkurzi je zdarma. 

K účasti je nutné se přihlásit e-
mailem na adresu radek.tulis@
jihlava-city.cz, do předmětu na-
pište SKO Brno, do mailu neza-
pomeňte uvést svoje celé jméno, 

adresu a telefon. Zájemci o exkur-
zi budou přijímáni do naplnění ka-
pacity autobusu. -rt-

Sraz účastníků bude 
23. června 2012 v 8.15 
před budovou radnice 

na Masarykově náměstí, 
autobus odjede v 8.30, 

předpokládaný návrat do Jihlavy 
je po 15. hodině.

Pozvánka pro zájemce


