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 Jihlava má za sebou kulturní udá-
lost roku - Jihlavské havíření, ale blíží 
se Mezinárodní festival dokumentár-
ního fi lmu, také je připravena výsta-
va Pabla Picassa. O hodnocení jsme 
požádali vedoucího odboru školství, 
kultury a tělovýchovy Tomáše Kou-
kala. 

 
 Jihlavské havíření bylo událostí 

roku pro město. Bude se nějak na-
vazovat a pokračovat v této akci?

 Jihlavské havíření bylo ojedinělou 
akcí, která se v nejbližší době opako-
vat asi nebude. Vše vzniklo tak docela 
nevinně, když SMJ byly osloveny no-
siteli tradic (setkání hornických měst 
a obcí ČR) ve věci pořadatelství to-
hoto setkání v Jihlavě. Při sestavování 
osnovy jsme se shodli na tom, že se-
tkání budeme směřovat do doby ko-
nání Jihlavského havířského průvodu,  
a dále se  pokusíme skloubit několik 
akcí, odehrávajících se v daném čase 
v Jihlavě. Tak vzniklo Jihlavské haví-
ření spojením havířského průvodu, 
Jihlavského folkového léta, Koncertu 
bez hranic, Dne Ježka a samotné Se-
tkání. Jsme rádi, že se nám podařilo 
akci zvládnout, že se občanům a ná-
vštěvníkům města líbila, ale ambice 
na další pokračování nemáme.

 Blíží se další kulturní událost 
– Mezinárodní festival dokumen-
tárního fi lmu. Jak město tuto akci 
podporuje?

  Město podporuje akci v rámci 3le-
tého grantu, v letošním roce částkou 
1,5 mil. Kč. 

 Co je připraveno na podzim 
v kultuře?

  Rád bych pozval obyvatele města na 
již tradiční zářijovou (12. 9. 2009)  ak-
ci Den otevřených dveří památek. (Ví-
ce  na str. 25 a 26 – pozn. redakce.)

  Podzim v kultuře přinese již osvěd-
čené programy pořádané DKO, mi-
lovníci jazzu mohou navštívit kon-
certy v Jazz clubu  HD. Další klasikou 
jsou  folkové koncerty a samozřejmě 
dnes již neodmyslitelný MFDF. Mi-
lovníci vážné hudby určitě uvítají Mi-
strovské dirigentské kurzy pořádané 
Komorní fi lharmonií Vysočina.

 Nedávno se v médiích rozhořela 
diskuse o vyváženosti podpory vr-
cholového a rekreačního sportu...

 Domnívám se, že vyváženost nebu-
de nikdy. Vždy se najde někdo nespo-
kojený či ukřivděný. Najít model, který 
by byl dokonalý, tak to je sisyfovská 
práce. Pro město je mnohem důleži-
tější a podstatnější celoroční podpora 
dětí a mládeže. A to nejen u nejmaso-
vějších sportů. V tomto duchu je vy-
tvořena i koncepce sportu ve městě. 

 Připravujete nové granty. Jak se 
osvědčila používaná forma podpor, 
kdy budou vyhlášeny? A  kolik pe-
něz bude k dispozici?

 V současné době zpracováváme vý-
zvy pro rok 2010, tyto by měly spatřit 
světlo světa v září letošního roku. Od 
nových výzev si slibujeme zejména 
zjednodušení pro jednotlivé žadatele.                                              

-lm-

Koukal: Havířením kultura nekončí

TOMÁŠ KOUKA L, vedoucí odboru školství, kutury a tělovýchovy.
Foto: Lubomír Maštera

 Počátkem první poloviny měsíce 
června se opět veřejnosti otevřel ba-
zén E. Rošického. 

 Služby města Jihlavy (SMJ) v době 
odstávky provedly následující opravy 
a rekonstrukce:

- oprava hlavního vstupu do budovy 
- oprava vzduchotechniky v I. PP a 

v II. NP (kde je kavárna) 
- výměna termoskopických ventilů 

ve sprchách 
- oprava technologie kuželny 
- měření a regulace systému
- pravidelná údržba a oprava bazé-

nové technologie
- pravidelná údržba strojovny, kotel-

ny
- pravidelná celková sanitace bazé-

nových van a jímek. 
 Všechny jmenované opravy zajiš-

ťoval prostřednictvím odboru správy 
realit vlastník objektu město Jihlava 
a tyto práce vyšly zhruba na částku 
770.000,-Kč.

 Vstupné na 1 hodinu pro veřejnost 
– bazén E. Rošického:

děti od 1 do 6 let – zdarma
děti od 6 do 15 let, 
důchodci – 30,-Kč
dospělí – 40,-Kč
 Vstupné celodenní – bazén E. Ro-

šického (po opuštění objektu bazénu 
pozbývá platnosti)

děti od 1 do 6 let – zdarma 
děti od 6 do 15 let, 
důchodci – 40,-Kč
dospělí – 50,-Kč
 Tobogán a dětská skluzavka je v ce-

ně vstupného!                                     -lm-

Rekonstrukce 
bazénu Rošického 

 Morový sloup a obě kašny na Masarykově ná-
městí v Jihlavě prochází celkovou údržbou. 

 Narušené části sloupu ze žuly a pískovce spe-
cializovaná fi rma zpevní, mechanicky odstraní 
mechy a řasy, celý sloup omyje, nanese penetraci, 
poškozené části vyplní minerální žulou nebo mi-
nerálním pískovcem. Kovové části budou zbave-
ny rzi a ošetřeny antikorozní a černou grafi tovou 
barvou. Opraveny a částečně nově osazeny bu-
dou i schody a zábradlí. 

 „Dojde i na rekonstrukci zlacených atributů, jako 
jsou například svatozáře. Památka bude na závěr 
barevně sjednocena a opatřena nátěrem chránícím 
před vlhkostí,“ doplnil seznam zákroků provádě-
ných na sloupu Ondřej Stránský z magistrátního 
odboru správy realit, který údržbu památek zajiš-
ťuje. 

 Odborný zásah se týká obou kašen na Masary-
kově náměstí - Neptun a Amfi trité. Budou zpev-
něny, projdou biosanačním ošetřením, mecha-
nickým  a chemickým čištěním, trhliny budou 
vyplněny injektážemi, a na závěr také celoplošně 
penetrovány, barevně sjednoceny a ošetřeny proti 
vlhkosti. 

 Celková cena provedených prací bude 1 288 
086 korun, provede je výtvarný a restaurátorský 
ATELIER OM, práce probíhají od června do 
konce září 2009. Jihlava na práce na sloupu poda-
la žádost o dotaci v programu regenerace městské 
památkové rezervace ve výši 350 000 korun u mi-
nisterstva kultury. 

Dnešní podoba kašen na Masarykově náměstí 
v Jihlavě je z roku 1797, kdy nahradily středově-
ké dřevěné kašny. Jsou ozdobeny pískovcovými 
sochami bohů Neptuna a Amfi trité, autorem je 
sochař Jan Václav Prchal. Morový sloup v horní 
části náměstí nahradil roku 1690 původní pranýř. 
Sloup je poděkováním za to, že se Jihlavě v roce 
1679 až 1680 vyhnula morová epidemie.         -lm-

Morový sloup a kašny se opravují

MOROVÝ SLOUP prochází rekonstrukcí. 
Foto: Lubomír Maštera


