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Pospíchal

Vedení města zve veřejnost na 
Koncert přes náměstí

v pátek 31. května od 19 - 22 hodin
a v sobotu 1. června od 9 – 15 hodin

na Den otevřených dveří ZUŠ 
s komentovanými prohlídkami.

Hudební festival
Mahler Jihlava 2013 

– Hudba tisíců
zahajuje 16. května v 19 hodin 

v kostele Povýšení sv. Kříže
slavnostním zahajovacím koncertem.

Celkový program přinášíme 
v kulturním přehledu.

JIHLAVSKÉ OSLAVY DNE ZEMĚ. ŽELVÁK Karel si takto vykračoval po Masarykově náměstí, kde i letos proběhla tra-
diční oslava Dne Země (22. 4.). Tentokrát akci přálo počasí, a tak si atraktivní program nenechaly ujít stovky lidí, kteří se 
mohli dobře pobavit a poučit v oblasti životního prostředí, šetrného nakládání se surovinami, energiemi apod. Rušno by-
lo třeba u stánku s potřebami pro domácnost vyrobenými z použitých obalů, údiv kolemjdoucích vzbuzoval oběd uvařený 
sluncem, velkou atrakcí byly zvláštně upravené bicykly, na kterých se odvážnější pokoušeli jezdit. Den Země 2013 pořádalo 
Zdravé město Jihlava. Foto: Radek Tulis

Oživení kontaktů 
partnerských měst
Koncem března 2013 se v nizo-

zemském  Purmerendu uskutečnilo 
„pravidelné“ jarní setkání představi-
telů partnerských měst Purmerendu 
a Jihlavy. Primátor Purmerendu Don 
Bijl přijal náměstka primátora města 
Jihlavy Petra Pospíchala. Předmětem 
jednání bylo domluvení programu 
spolupráce obou měst na rok 2013. 

Pane náměstku, co konkrétního 
bylo projednáno?

Konkrétně byla domluvena účast 
představitelů města Purmerendu na 
oslavách jihlavské hornické historie 
Havíření 2013, které vyvrcholí havíř-
ským průvodem po dvou letech opět 
na jihlavském náměstí od 21. června.

Půjde i širší účast zahraničních 
přátel? 

Domluva je taková, že se průvodů 
zúčastní představitelé všech tří part-
nerských měst /kromě Purmerendu 
i Heidenheim a Užhorod/ a také na 
kulturním doprovodném programu 
se budou podílet i umělci ze všech 
partnerských měst, což primátor 
Don Bijl velmi uvítal. Jihlavští pak 
byli na oplátku pozváni na kultur-
ní festival do Purmerendu na konec 
června tohoto roku.

O čem dalším jste ještě jednali?
Ze strany pana primátora Dona 

Bijla byl na jednání na purmerend-
ské radnici následně zmíněn i zájem 
o spolupráci obou městských policií 
a také zdravotnických zařízení. 

 (Pokračování na str. 3)

Rekonstrukce budov jihlavské 
základní umělecké školy (ZUŠ) je 
dokončena. U mnohých vyvolává 
nadšení, a dokonce i dojetí. Budo-
vám se vrátil vzhled z roku 1875, 
významně se proměnil interiér, při-
byla moderní přístavba, užívat se 
budou i historické podzemní pro-
story. Nad hudebníky a posluchači 
v koncertním sále se bude vznášet 
Můza – socha z dílny významné-
ho současného sochaře Olbrama 
Zoubka.

„Oprava a rozšíření ZUŠky v domech 
15 a 16 na Masarykově náměstí je srov-
natelná s rekonstrukcí historické jihlav-
ské radnice před sedmi lety. Je to v mno-
ha ohledech velká událost, z pohledu do 
historie, z pohledu stavebnictví, pro bu-
doucí uživatele a pro město jako takové. 
Všichni zainteresovaní předvedli skvělé 
řemeslo. Věřím, že práce zde bude pro 
všechny závazkem a inspirací zároveň,“ 
vyjádřil se za investora primátor měs-
ta Jihlavy Jaroslav Vymazal. 

K otevření opravených budov škola 
připravila dvoudenní program. V pá-
tek 31. května od 19 hodin proběhne 
před školou symbolicky pojmenova-
ný Koncert přes náměstí - po dobu 
opravy probíhala výuka na protější 
straně náměstí v budově někdejšího 
hotelu Hvězda. Sobota 1. června pak 

ZUŠka se vrací na původní adresu

bude dnem otevřených dveří s ko-
mentovanými prohlídkami.

Základní umělecká škola v přebudo-
vané a rozšířené budově nachází nové 
kvalitní zázemí pro svoji činnost. 

„Objekt je nyní účelněji organizován, 
vzniklo větší množství menších učeben, 
velký hudební sál, ateliér, zvukově izo-
lované zkušebny bubeníků, nahráva-
cí studio nebo zázemí pro taneční sál. 
Atraktivní sklepní prostory, do kterých 

je možný samostatný vstup bez naruše-
ní provozu školy, budou sloužit jako ga-
lerie,“ popsala, do jakého prostředí se 
výuka vrací, ředitelka školy Dana Fu-
číková. K rekonstrukci patří i úprava 
schodiště, vybudování výtahu, nová 
okna, topení, nová kotelna a strojovna 
vzduchotechniky. 

Opravené budovy budou zdobit ná-
městí, fasáda vypadá stejně jako před 
150 lety, do štítu se vrátila původní 
dvojice lvů, pištci, antický sloup a vá-
zy. Přebudovaný je dvůr z ulice Lazeb-
nická s možností parkování. Úpravy 
objektu zvýšily kapacitu školy o 100 
žáků.

Rekonstrukce přinesla i několik rarit-
ních zjištění a objevů. Při archeologic-
kém průzkumu se podařilo určit stáří 
trámů ve stěnách. Ve stabilním prostře-
dí sklepa vydržely neuvěřitelných osm 
set let - jsou z konce třicátých let 13. 
století, tedy z nejhlubší historie města. 
V podlahách a zásypech se podařilo 
najít fragmenty úředního potvrzení z 
15. října 1740, které dovoluje jednomu 
z pivovarníků ve městě začít vařit pivo.

ZUŠ působí v budově asi padesát let, 
za tu dobu zde kromě výměny střechy 
a drobnějších oprav větší údržba nebo 
oprava neproběhla. ZUŠ v Jihlavě pat-
ří s počtem cca 1.150 žáků k největším 
školám v kraji.  -rat-

 pátek 31. května 2013, 
19 - 22 hodin

Koncert přes náměstí: 
- orchestr Tutt i s potopeným 

Titanicem
- Roman Patočka 
- taneční Maškaráda & symfonický

orchestr ZUŠ 
- stěhování Egypta & výtvarníci 

v rytmu 
- žesťové kvinteto
- dramatické situace
- Zatrestband
- komentované prohlídky 

od 20 do 22 hodin
 sobota 1. června 2013, 
9 – 15 hodin

Den otevřených dveří
- komentované prohlídky 

Program otevření ZUŠ


