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Díla další světové osobnosti vý-
tvarného umění jsou nyní k vidění 
v Jihlavě. 

Radnici se podařilo do výstavních 
prostor Domu Gustava Mahlera za-
jistit kolekci grafi ky, bronzových 
soch, keramiky a dřevořezů věhlas-
ného španělského výtvarníka Sal-
vadora Dalího. Výstava nese název 
Božská komedie. Za účasti primáto-
ra Jaroslava Vymazala a náměstkyně 
primátora pro kulturu Ireny Wagne-
rové byla výstava zpřístupněna ve-
řejnosti. 

Po loňské úspěšné výstavě Pabla 
Picassa, kterou navštívilo na sedm 
tisíc lidí, je Salvador Dalí dalším 
světovým velikánem, jehož dílo 
mohou nejen Jihlavané spatřit bez 
cestování do vzdálených galerií. 
„Kolekci doplňují velkoformátové fo-
tografi e Václava Chocholy, které po-
řídil v roce 1969 v hotelovém pokoji 
umělce v Paříži. Mezi fotografi emi do-
minuje portrét Dalího s vajíčkem, kte-
rý se stal světově proslulým a je pova-
žován za jeho nejlepší portrét vůbec,“ 
uvedla náměstkyně primátora Irena 
Wagnerová, která výstavu díla Sal-
vadora Dalího v Jihlavě iniciovala.

„Vystavená kolekce je velmi pestrá, 
ukazuje, že tento umělec nevytvořil 
jen několik slavných obrazů, ale jak 
široký záběr tvorby měl. Pro mnohé 

VERNISÁŽÍ byla otevřena výstava obrazů dalšího slavného malíře Salvadora 
Dalího. Foto: archiv MMJ

Salvador Dalí vystavuje v Jihlavě

to může být obohacující a překva-
pivé,“ uvedl k vystaveným dílům 
světově proslulého katalánského 
surrealisty Salvadora Dalího maji-
tel sbírky, pražský galerista Zdeněk 
Kočík.

Návštěvníci si v době výstavy bu-
dou moci zakoupit katalog, repro-
dukce slavných Dalího děl, fotogra-
fi e Václava Chocholy a řadu dalších 
propagačních předmětů.

Cena vstupného: • dospělí 90 Kč 
• zlevněné vstupné (děti, studenti, 
důchodci, ZTP) 50 Kč, • rodinné 
vstupné (2 rodiče + 1-3 děti) 180 
Kč • žáci a studenti v rámci výuky 20 
Kč, pedagogický doprovod zdarma. 
Otevírací doba: 

Srpen – září: úterý – neděle 10–12, 
13–18 hod.

Říjen: úterý – sobota 10–12, 13–
18 hod. -lm-

Jihlava nutně potřebuje zahájit rozsáhlé opravy kanaliza-
ce. Vypracovaný projekt rekonstrukce s rozpočtem půl mi-
liardy je však vážně ohrožen. Získání evropské dotace 260 
milionů korun rovněž. 

Začátek prací oddalují problémy při výběrovém řízení 
na dodavatele stavby. To se muselo už jednou opakovat. 
Výsledek druhého řízení potvrdil i Úřad pro ochranu hos-
podářské soutěže (ÚOHS), jeden z účastníků se ale opět 
odvolal, resp. požádal o tzv. rozklad. Projekt tak nabírá po-
vážlivé zpoždění. 

„Podle odhadů budou opravy kanalizace trvat 15 měsíců. 
Čerpat dotaci 260 milionů korun ale můžeme jen do konce 
roku 2011. Jestli se práce nerozběhnou co nejdříve, nebude mít 
Jihlava ani opravenou kanalizaci, ani dotaci,“ upozorňuje 
náměstek primátora Petr Pospíchal. 

Spory začaly při prvním výběrovém řízení na dodavatele 
rekonstrukce, kterou prováděl investor celé akce - Svaz vo-
dovodů a kanalizací Jihlavsko (SVAK). SVAK z řízení ne-
oprávněně vyloučil jednoho účastníka veřejné soutěže, ale 
z rozhodnutí ÚOHS jej musel začlenit zpět. 

Ve druhém kole řízení byl právě tento účastník úspěšný, 
vítěz prvního kola se ale odvolal k ÚOHS. Podle úřadu 

byl postup správný, neúspěšný uchazeč ale k tomuto roz-
hodnutí úřadu podal rozklad, což může věc o dalších až 
60 dní zdržet. Jihlava proto jménem primátora Jaroslava 
Vymazala poslala řediteli ÚOHS dopis, ve kterém žádá o 
pokud možno co nejrychlejší provedení rozkladu, aby se 
oprava kanalizace mohla rozběhnout a město nepřišlo o 
evropskou dotaci.

Dohadování o půlmiliardovou zakázku může mít dru-
hotný dopad. „Kanalizace sice není vidět, ale není bez ní 
možný rozvoj města, ať jde o bydlení nebo podnikání. Rovněž 
nemá smysl opravovat povrchy ulic před opravou kanalizace,“ 
uvedl na příkladu Brněnské ulice v historickém jádru měs-
ta Petr Pospíchal. 

„Věřme, že nejde ze stran účastníků výběrových řízení o ob-
strukce. Jinak bych si dovolil poznámku, že nakonec nebude 
mít nikdo nic. Jihlava nebude mít ani kanalizaci, ani dotaci, 
fi rmy nebudou mít zakázku,“ komentoval situaci náměstek 
primátora Petr Pospíchal. 

Pokud se velký projekt za půl miliardy nepodaří uskuteč-
nit, bude muset být rozdělen na několik menších staveb, 
na které se bude snažit  město nalézt jiné dotační tituly, 
nebo je  bude muset zaplatit z vlastních prostředků. -lm- 

Jihlavě hrozí ztráta dotací 
ve výši 260 milionů korun

Vedení města Jihlavy přijalo pozvání farnosti k pro-
hlídce nedávno rekonstruovaného a znovu otevřeného 
kostela sv. Jakuba Většího. Hosty u dveří chrámu přiví-
tal sám opat Strahovského kláštera Mons. Michael Josef 
Pojezdný. V doprovodu opata Pojezdného a faráře Pe-
tra Ivana Božíka si primátor Jaroslav Vymazal, náměst-
kyně Irena Wagnerová a náměstek Josef Kodet prošli 
jak chrámovou loď, tak kapli Panny Marie Bolestné a 
budovu fary. Prohlídka se nesla v neformálním duchu, 
nicméně tématem diskuze byla i možnost další spolu-
práce města na postupných opravách církevních budov 
a do budoucna případné zpřístupnění kostela pro turis-
tické účely.  -lm-

Opat Pojezdný prováděl kostelem

(Dokončení ze str. 1)
Nelze část služeb poskytovat na pů-

vodním místě, zatímco by se jiná část 
odboru stěhovala. Souvisí to třeba s 
přesunutím telefonní ústředny a počí-
tačové sítě ze současných prostor do 
nových. Přesný termín stěhování zatím 
určený nemáme. Budeme o něm včas 
informovat klienty na úřadu i prostřed-
nictvím médií.

Budova někdejší vojenské ubytov-
ny na Vrchlického ulici je na dobře 
přístupném místě pro veřejnost. 
Přesto – objekt není původně urče-
ný pro úřadování, ale pro ubytování. 
Jak náročná to byla rekonstrukce? 

Pro úřad není vyloženě nevhodná, 
proto se přistoupilo k rekonstrukci.  
Samozřejmě bychom rádi měli všech-
ny odbory v jednom objektu nebo 
poblíž hlavní budovy, ale právě solidní 
dostupnost a relativně snadné přizpů-
sobení budovy pro potřeby úřadu roz-
hodly o tom, že rekonstrukce bude mít 
smysl. Budova byla postavena v roce 
1961, ať už by byla používána jakkoliv, 
rozsáhlou rekonstrukci by potřebovala. 
Nebudu zastírat, že předchozí stavitel 
nebyl zrovna precizní, najít v budově 
pravý úhel nebo vodorovnou podlahu 
nebylo zrovna snadné. 

Jakými úpravami tedy budova pro-
šla?

Nejviditelnější úpravy jsou ty ven-
kovní. Vznikl nový vchod z Vrchlické-
ho ulice, který umožňuje vstup imobil-
ních osob, nová je nástavba nejvyššího 
podlaží, budova je zateplena a má no-
vá okna. Uvnitř jsou nově zbudované 
čekárny, pokladny, kanceláře, jednací 
místnost, sociální zařízení, výtah, pro 
potřeby úřadu jsme přebudovali i pů-
vodní velkou uhelnou kotelnu. Samo-
zřejmě jsou zde i technické místnosti 
jako plynová kotelna nebo zázemí pro 
informační technologie a podobně. 
Před budovou bude dvanáct parkova-
cích míst pro klienty úřadu.

Jak je akce náročná fi nančně? 
Rekonstrukce objektu včetně projek-

tu, připojení sítí, odvodu do ekologic-
kého fondu, nákladů na dozor a bez-
pečnost práce a dalších položek vyjde 
celkem na 35 milionů korun. Městu 
se podařilo od ministerstva pro místní 
rozvoj získat dotaci 8 milionů korun 
z programu podpory úprav bývalých 
vojenských objektů k obecnímu využi-
tí a další více než milion na parkoviště.
 -lm-

Část magistrátu...

Krytý bazén E. Rošického byl po-
čátkem minulého měsíce opět ote-
vřen. V době uzavření se prováděly 
malířské a natěračské práce, oprava 
dlažby na bazéně a údržba strojovny.

„Všechny tyto práce se budou hradit 
z provozních nákladů bazénu a vy-
šly na částku kolem 50.000 Kč,“ řekl 
tiskový mluvčí SMJ Martin Málek. 
Před uvedenou plánovanou odstáv-
kou bazénu E. Rošického bylo ještě 
provedeno přebroušení a nové na-
lajnování palubovky ve sportovní 
hale umístěné v objektu. Tyto práce 
uhradil Magistrát města Jihlavy a vy-
šly zhruba na 270.000 Kč (220.000 
Kč přebroušení + lajnování a 50.000 
Kč – posunutí košů). -lm-

Bazén E. Rošického
prošel rekonstrukcí


