
JEŠTĚ celý rok mají trvat úpravy bývalé jihlavské tržnice na park Gustava Mahlera. Dominovat mu mají Koblasovy sochy 
a projekt vzniká za podpory Evropské unie.                                                                                                   Foto: Lubomír Maštera

Pozvánka ke kulatému stolu na téma 
Vzdělávání, sport a volný čas:

Zveme všechny občany města  a 
návštěvníky na jihlavskou pouť. Ta se 
bude konat ve dnech 24. - 28. 6. 
podle následujícího rozpisu:

24., 25. 6. - 9 - 20 hodin, 
26., 27. 6. - 9 - 24 hodin, 
28. 6.          - 9 - 20 hodin.
Místem konání jihlavské pouti je 

Masarykovo náměstí.                     -lm- 

Pozvání 
na jihlavskou pouť

 V krajském městě se v červnu před 
kulturou neschováte. Červen je mě-
sícem, který završí usilovné přípravy 
vedení města na akce, které pravdě-
podobně „přitáhnou“ do města ná-
vštěvníky ze širokého okolí.

 Připomeňme si jen dvě, které nás 
čekají. Jihlavské havíření 2009 je na-
zýváno kulturní událostí roku a zce-
la po právu. Na havířské slavnosti 
19. až 21. června se tentokrát sjedou 
zástupci padesáti obcí a havířských 
spolků z celé republiky i ze zahrani-
čí, pro veřejnost je připraven bohatý 
kulturní program, který podrobně 
přinášíme i s představením obcí a 
spolků uvnitř listu.

Jihlava kulturou žije a bude žít
 Bezprostředně po tomto dění bude 

následovat Jihlavská pouť ve dnech 
24. až 28. června. Ta bude na Masa-
rykově náměstí, kde – jak se zdá – se 
již zabydlela. Není to tak dlouho, kdy 
Jihlavská pouť „umírala“ ukrytá mi-
mo přirozené centrum a vítězily ná-
zory, že v centru města má být pusto 
a „kolonádní atmosféra“.

 O kulturu v Jihlavě budete dokon-
ce i fyzicky zakopávat. V Benešově 
ulici se staví – doufejme - další kul-
turní centrum krajského města – 
Park Gustava Mahlera. Na prostoru 
bývalého městského tržiště vyrůstá 
další oáza klidu a odpočinku, nemys-
litelně spojená s kulturní osobností, 

která je v Jihlavě skloňována ve všech 
pádech.

 Na procházce kolem jihlavské 
ZOO jistě půjdete kolem amfi teátru 
Malý Heulos a uvidíte, kterak koryto 
potoka pod náporem bagrů a zem-
ních strojů mění svoji trasu, aby zde 
v budoucnu vznikl kvalitní prostor 
vhodný pro pořádání kulturních akcí 
pod širým nebem. 

 A tak ve městě, jak se zdá, zatím 
chybí jen ten mnohokrát diskutova-
ný multikulturní sál, který by doká-
zal pojmout tisíce návštěvníků vět-
ších akcí. Je pravděpodobné, že se i 
toho v dohledné době krajské město 
dočká.                                                 -lm-

Zveme občany města na besedu na 
téma - Vzdělávání, sport a volný čas. 
Obsahem besedy u kulatého stolu bu-
dou tato témata:

• Projekt Zdravé město a místní 
   Agenda 21 - základní informace
• Program Škola podporující zdraví
• Projekty na školách
• Koncepce sportu a volnočasových 
   aktivit statutárního města Jihlavy 
   v letech 2009 - 2011
• Komunitní a osvětové kampaně
• Návrh Plánu zdraví a kvality života 
• a další
Přítomni budou odborníci z odboru 

školství, kultury a tělovýchovy. Beseda 
se uskuteční v Hotelu Gustav Mahler v 
pondělí 8. června od 15.30 h.        -lm-

 Bezesporu jed-
nou z nejvýznam-
nějších jihlavských 
s p o l e č e n s k ý c h 
událostí letošního 
roku bude 13. se-
tkání hornických 
měst - Jihlavské 
havíření 2009, kte-

ré se bude konat ve dnech 19. - 21. 
června. Položili jsme proto několik 
otázek náměstkyni primátora  Ireně 
Wagnerové, která odpovídá za kul-
turu.

 Kdo Jihlavu navštíví?
 Město Jihlava přivítá na 350 přihlá-

šených jednotlivců a zhruba padesát-
ku představitelů měst a spolků. Mezi 
významné hosty budou patřit kromě 
představitelů našich současných ofi -
ciálních zahraničních partnerů...

                        (Pokračování na str. 3)

I. Wagnerová 
k události roku

V pátek 5. června od 14.00 do 
22.00 hodin a v sobotu 6. června 
od 08.00 do 14.00 hodin budeme 
volit poslance do Evropského parla-
mentu. Volič prokáže svoji totožnost 
a státní občanství ČR platným ob-
čanským průkazem nebo pasem ne-
bo totožnost a státní občanství jiného 
členského státu EU a zápis v evidenci 
obyvatel. Hlasovací lístky může vo-
lič obdržet i ve volební místnosti, vo-
lební okrsky a místnosti jsme uvedli 
v minulém vydání NJR a jsou rovněž 
k dispozici na webových stránkách 
města.                                                     -lm-

Volby do EP


