
 V jediný červnový víkend se v Jih-
lavě sešlo hned několik velkých kul-
turních akcí.

 Jihlavské havíření se rozrostlo o 
účastníky 13. setkání hornických 
měst a obcí, jehož byla Jihlava pořa-
datelem. Připojily se Jihlavské folk-
lorní léto, Koncert bez hranic a Den 
Ježka a krajské město bylo najednou 
plné kultury, koncertů, oslav a setká-
vání.

 Tradiční jihlavské havíření nejen 
v podobě dvou pochodů kostýmo-
vaných havířků městem pozdravi-
li představitelé bezmála padesátky 
obcí a měst, zapojených do spolku 
a vyznávajících havířské tradice. Ty 
přivítal primátor města Jaroslav Vy-
mazal ofi ciálně  v sobotu 20. června 
ráno na radnici a uvolněná atmosfé-
ra setkání dávala tušit, že se tu schá-
zí představitelé měst a obcí, kteří se 
dobře znají.

 Magistrát plánoval dlouho do-
předu víkendové kulturní slavnosti 
především jako zábavu pro návštěv-
níky města, a tak k vidění kromě již 
zmiňovaných průvodů havířků měs-
tem byla celá škála kulturních pro-
gramů, kdy si svůj žánr mohl nalézt 
snad opravdu každý.

 Milovníci folkloru se těšili Jihlav-
ským folklorním létem na Masa-
rykově náměstí a v Domě kultury, 
dvě pódia na náměstí poskytla řadu 

Město připravilo Jihlavské
havíření na výbornou

JIHLAVSKÝ havířský průvod, 13. setkání hornických měst a obcí, Jihlavské folklorní léto, Koncert bez hranic a Den Ježka 
přilákaly do Jihlavy tisíce zájemců ze širokého okolí. Jediná vada na kráse – proměnlivé počasí.       Foto: Lubomír Maštera

Promenádní
koncerty 2009

na náměstí 
Zveme vás na Masarykovo ná-

městí, kde jsou pro zájemce připra-
veny promenádní koncerty. Tyto 
koncerty se těšily v minulých le-
tech značné oblibě a také letos se 
můžete těšit na dva měsíce s de-
chovkou. 

Koncerty se konají vždy od 16 – 
18 hodin.

   9. 7. BOBRŮVANKA 
Dechová hudba z Bobrůvky
16. 7. BATELOVSKÁ DECH. 
Dechová hudba z Batelova
23. 7. NETOLIČKA 
Jihočeská dechová hudba z Netolic
30. 7. BYSTŘICKÁ KA PELA 
Dechová hudba z Bystřice 
nad Pernštejnem
   6. 8. SKLENAŘINKA 
Dechová hudba z H. Brodu
13. 8. VYSOČANKA 
Dechová hudba z Brtnice
20. 8 . VESELÁ SEDMA
Populární dechová hudba 
z Nového Města na Moravě
27. 8. HAVLÍČKOBRODSKÁ 12
Dechová hudba z H. Brodu

 Primátor Jihlavy Jaroslav Vyma-
zal se v průběhu havířských slav-
ností tvářil spokojeně. Zeptali 
jsme se ho na důvod jeho širokého 
úsměvu.

 V Jihlavě skončily havířské 
slavnosti a s tím spojený boha-
tý kulturní program. Jak jste byl 
spokojen s návštěvností akcí a 
ohlasem veřejnosti?

 Jihlavské havíření  pokládám za 
jednu z nejúspěšnějších akcí po-
sledních let.  Potvrzuje to mimo-
řádná návštěvnost všech, a že jich 
bylo, programů. Lidé svým spon-
tánním projevem  dávali najevo, že 
je to druh zábavy, který je oslovil. 

(Pokračování na str. 3)

Primátor hodnotí:
Havíření za 1

Jaroslav 
Vymazal

koncertů populárních skupin a in-
terpretů, senioři mohli poslouchat 
dechovky v zadním traktu radnice, 
samozřejmě atmosféru doplňovaly 
stánky s občerstvením a pouťovým 
sortimentem. V jihlavském pivovaru 
běžel samostaný kulturní program, 
proběhly dětské programy, jízda 
městem na kole, výstava o hornic-
kém dění a historii dolování v Jihlavě 
v areálu magistrátu, turisté si moh-
li vyšlápnout například k novému 
poutnímu místu Jihlavy, ke svatému 
Janu.

 Kromě části pro veřejnost se kona-
la i ta neofi ciální – Cenu Český per-
mon 2009 převzal za občanské sdru-
žení Jihlavský havířský průvod Milan 
Kolář a oceněn byl i bývalý starosta 
Jihlavy Zdeněk Laštovička za svůj 
dlouholetý přínos k záchraně tradic 
jihlavského dolování, v Hotelu Gus-
tav Mahler se uskutečnil Skok přes 
kůži, proběhl seminář k domnělému 
760. výročí jihlavského a městské-
ho horního práva. Více k událostem 
Jihlavského havíření uvnitř listu - viz 
strany 26 - 28.                                      -lm- 

 Jihlavské havíření bylo bezespo-
ru největší společenskou a kulturní 
událostí Jihlavy poslední doby. Co 
je důležité, akce proběhla za velkého 
zájmu veřejnosti, které byla přede-
vším určena. Jsem rád, že obyvatelé 
Jihlavy vzali tuto slavnost za svou, 
zúčastnili se jí a prožili si ji.

  Na přípravě této události intenziv-
ně a s velkým předstihem pracovalo 
mnoho lidí a organizací. Nebylo by 
jednoduché zde všechny vyjmeno-
vat, proto bych chtěl touto cestou 
velmi poděkovat všem, kteří se jak-
koli podíleli na průběhu setkání, na 
mimořádně pestrém programu, na 
technickém zajištění akce, na zajiš-

Vřelé díky pořadatelům
tění bezpečnosti a dopravy, na me-
diální podpoře a všem ostatním in-
stitucím a lidem, kteří se jakkoliv na 
úspěchu havíření podíleli. 

  Za vedení města mohu potvrdit, 
že na havíření máme velmi dobré 
ohlasy, a to i ze zahraničí, Jihlava ob-
stála velmi dobře i ve srovnání s vět-
šími a tradičními pořadateli setkání 
havířských měst a obcí. Pro mnoho 
návštěvníků se Jihlavské havíření 
2009 stalo velkým a dlouho neza-
pomenutelným zážitkem. Proto vám 
všem, kdo jste akci pomohli, vřelé 
díky.

 Jaroslav Vymazal,
primátor Jihlavy


