
T. Koukal: Adventní koncerty
na radnici loni s kladným ohlasem

    Magistrát také letos poskytuje pro-
story radnice pro vánoční pořady. Na
co se máme těšit a o kultuře obecně
jsme se bavili s vedoucím odboru
školství, kultury a tělovýchovy To-
mášem Koukalem.
    
    Co je připraveno na letošní ji-
hlavské Vánoce?
    "Vánoční programy jsou dlouho-
době nejhojněji navštěvované akce.
Letošní první a domnívám se, že i
nejoblíbenější akce na náměstí je roz-
svícení vánočního stromu a osvětlení
ulic, včetně doprovodného programu.
    Oproti minulému roku začínáme
již 30. listopadu na první adventní
neděli, kdy slavnostnímu rozsvícení
vánočního stromu v 17.00 hodin bude
předcházet kulturní program v podání
skupiny Voxtet a záhy po poté vy-
stoupí Jakub Smolík.
    Po loňských dobrých zkušenostech
s adventními koncerty na radnici
chceme v tomto trendu pokračovat,
takže Jihlavané se mohou těšit na Ko-
morní filharmonii Vysočina, na Mu-
zicu Dolce, na Jaroslava Svěceného a
v neposlední řadě na hudebníky ze
základní umělecké školy."
    
    Kolik to bude stát peněz?
    "Finanční náročnost jihlavských
Vánoc se pohybuje v řádech statisíců.
Můžeme se těšit na nové ozdoby, kte-
ré zvýrazní vánoční atmosféru stromu
jako dominantního symbolu Vánoc.
Reagujeme tak na interpelace z loň-
ska, kdy nám bylo vyčítáno, že za
denního světla není na vánočním stro-
mu poznat, že je vánoční. K dalšímu
rozšíření vánočního osvětlení proza-
tím nedojde."
    
    Víme, že se bude vánoční strom
rozsvěcet 30. listopadu. Jak to bude
s jeho nazdobením?
    "Zdobení proběhne 26. a 27. 11.
2008 − zajiš�ují Služby města Jihlavy
(SMJ). Strom bude ozdoben modrým
řetězem s LED diodami (nákup vloni).
Dokoupeny byly ozdoby v letošním
roce, a to 72 ks − 36 ks ozdob se
stříbrnou girlandou a 36 ks ozdob svě-
telných s LED diodami v bílé barvě
(ve tvaru rampouchů). Použito bude
tolik ozdob, kolik dovolí rozpětí větví
stromu a síla větví (zátěž ozdob pro
období mrazu)."
    
    Které ulice v Jihlavě budou vy-
zdobeny?

    "Výzdoba města se týká ulice Be-
nešova, Palackého, Brány Matky Boží
a Komenského. Budou použité svě-
telné převěsy, které jsou ale již po-
měrně letité."
    
    Jaká další výzdoba je připravena?
    "Sloupy veřejného osvětlení na Ma-

sarykově náměstí v počtu 24 ks budou
ozdobeny LED diodovým komponen-
tem v modro−bílé barvě − stromečky
(nákup vloni). Dále budou nazdobeny
smrky v parku mezi kinem Dukla a
KB barevným řetězem a bílým řetě-
zem."
    
    Součástí Vánoc jsou městské trhy.
Jakou budou mít letos podobu?
    "Jihlavské jarmarky na náměstí se
zajiš�ují na základě smlouvy města
se SMJ. V letošním roce končí pětiletý
smluvní vztah a je ve fázi příprav nový
smluvní vztah. Vánoční jarmark za-
čne 30. listopadu a bude trvat do 23.
prosince 2008 v té podobě, jak ho
známe z let minulých."
    
    Poj�me ke kultuře obecně − je
ukončen grantový rok 2008. Prosím
o shrnutí grantového roku − kolik
peněz vyčerpáno, kolik žadatelů
spokojených a kolik nespokojených
a kolik muselo vracet?
    "V letošním roce došlo ke znatel-
nému zpřísnění pravidel o poskyto-
vání dotací a následně pak i ke zpřís-
nění smluvního vztahu. Cílem tohoto

kroku nemělo být "zbytečné úřado-
vání a strašení". Ale peníze takto po-
skytované jsou veřejnými penězi a
nakládání s nimi podléhá určitým pra-
vidlům, upraveným zákonem.
    Rozpočet finančních prostředků na
dotace § 3419 − sport, tělovýchova a
volný čas celkem i s tzv. "přímými
dotacemi (hokej, fotbal, tenis a ba-
zén" v r. 2008: cca 33,940.000 Kč (bu-
de do konce r. i vyčerpáno, z toho
finanční dary za nadstandardní spor-
tovní reprezentaci města činí 100 tis.
Kč − novinka oproti dřívějším rokům).
    Celkový počet žadatelů byl 41, spo-
kojeni by měli být všichni, kteří jsou
uspokojeni, 8 žádostí bylo sice vyřa-
zeno, ale zbytek žádostí všem byl vy-
kryt.
    Do rozpočtu se vrátilo cca 59 tis.
Kč − jak celá částka dotace, tak nedo-
čerpaná dotace nebo část z důvodu
chybného vyúčtování (nedodržení
procentuálního podílu žadatele aj.).
    V kultuře bylo rozděleno celkem
9,489.478,− Kč na 89 žádostí, z toho
bylo vráceno z podobných důvodů
jako u sportu 22.153,− Kč." −lm−

VEDOUCÍ ODBORU školství, kultury a tělovýchovy magistrátu Tomáš Koukal přebírá cenu za turnaj měst v malé
kopané letos v Polné, který Jihlava vyhrála. Foto: archiv NJR 
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MĚSTSKÝ radní Vítězslav Schrek přijal na radnici českého dirigenta a houslistu
Petra Vronského (vlevo). Petr Vronský využil pracovní návštěvu města k pro-
hlídce radnice, ale jeho hlavním posláním bylo vedení kurzu mistrovských
dirigentských kurzů, pořádaných Komorní filharmonií.Foto: Lubomír Maštera
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