Zpráva o cinnosti

Jihlavského havírského pruvodu
v roce 2019
Rok 2019 byl bezesporu vyvrcholením celé naší dosavadní činnosti. Připomínali
jsme si dvacet let od okamžiku, kdy poprvé vyšel obnovený jihlavský havířský
průvod do ulic našeho města a byli jsme hostiteli 23. Setkání hornických měst
a obcí ČR v Jihlavě. O tom, jak se vše povedlo, svědčí desítky kladných reakcí
na našich webových stránkách.
8. února 2019 – TRADIČNÍ SCHŮZKA V HOSTINCI U LÍPY
Stalo se již tradicí, že ta únorová schůze je jiná než ostatní a že se odehrává
v Hostinci U Lípy ve Zborné. V místech, kde se před staletími dolovalo a kam jistě
naši předchůdci také chodívali na pivo.
12. března 2019 – VALNÁ HROMADA
Valná hromada se konala již také tradičně v salonku Radniční restaurace.
1. prosince 2019 – ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Paní primátorka rozsvěcela vánoční strom na náměstí za symbolické účasti
našeho perkmistra Šimona Škrdly a v průběhu adventu jsme v rámci akce „Jihlava
k Vánocům“ každý čtvrtek na náměstí hledali spícího havíře a přitom si vždy
krásně zabruslili.
17. prosince 2019 – VÁNOČNÍ BESÍDKA V RESTAURACI PARLAMENT
Na závěr roku byla jako vždy slavnostní předvánoční schůze s dárky. Tentokráte
byly dárky na písmenko „G“ a náramně se to celé podařilo. Sešlo se nás asi 25
stálých nejvěrnějších členů spolku.
FINANCE: V roce 2019 jsme hospodařili s celkovými příjmy Kč 1.395.461,99.
Přibližně 43 % příjmů činí dotace města Jihlavy, krom toho městu Jihlavě fakturujeme výdaje na průvod sv. Martina a pod. Kč 48.000,-. S touto částkou činí přijmy
od města Jihlavy 47 %. Velká část příjmů je tvořena příspěvky účastníků výletů
a tábora a také naším prodejem (přibližně 22 %). Abychom mohli odfinancovat
náklady, které si nárokujeme u Fondu malých projektů Interreg, tak jsme se
zadlužili a v současnosti máme ještě nesplacený dluh ve výši Kč 200.000,-.
Z celkových příjmů jsme vynaložili Kč 606.806,- na honoráře za kulturní program,
Kč 149.155,37 na propagaci, Kč 260.153,- na technické zajištění, Kč 19.279,- na
údržbu a pořízení kostýmů, Kč 161.366,58 na výlety a tábor, Kč 82.303,90 na režii
a občerstvení, Kč 29.544,- na materiál a Kč 64.879,- na mzdové prostředky.
Celkové výdaje činily Kč 1.373.488,85.
Přes veškerou snahu a plánovanou ztrátu jsme účetně skončili opět se ziskem
Kč 21.973,14.
www.havirskypruvod.cz

25. března 2019 – HAVÍŘI NA LEDĚ – JIHLAVSKÝ JEŽEK
Mezinárodní soutěž v krasobruslení „Jihlavský Ježek“ zahajovaly malé krasobruslařky v kostýmech našich pomocníčků, baroka a rokoka.
1. června 2019 – DEN DĚTÍ
V průběhu konání dětského dne
na Heulose proběhla pozvánka na
letošní Havíření a byla odstartována
kampaň s putováním několika desítek
našich dřevěných placatých havířů
a různých velmi pestrých poutačů
zhotovených ve spolupráci se SŠS
a SUPŠ Jihlava.
7. června 2019 – VERNISÁŽ
VÝSTAVY V MUZEU VYSOČINY
s názvem „JIHLAVSKÝ HAVÍŘSKÝ
PRŮVOD ANEB ARCHEOLOGICKÉ
MUZEJNÍ HAVÍŘENÍ“

(trvala do 13. 10. 2019)
S malou skupinkou havířů jsme
se stali součástí zahájení výstavy
o našem průvodu v Muzeu Vysočiny.
Troufám si tvrdit, že takovou výstavu
ještě nikdy náš spolek neměl.

V průběhu Havíření pak byla otevřena také výstava fotografií Johanna Haupta
v podzemí jihlavské radnice a v Galerii NONSTROP probíhala výstava Matěje
Koláře Nejasný ostrov s performancí nazvanou Eintopf.
20. června 2019 – WALDKIRCHEN
Jako každý lichý rok jsme se zúčastnili slavnosti Božího Těla ve Waldkirchenu.
Tentokrát to ovšem bylo největší za celých dvacet let. Díky předpokládané
podpoře Fondu malých projektů Interreg jsme si mohli dovolit objednat autobus
a pozvat děti i jejich rodiče na výlet do Rakouska. Jelo přes dvacet dětí a několik
rodičů, Městská garda. Bylo takové vedro, že nejen naše děti omdlévaly.

16. – 29. srpna 2019
LETNÍ TÁBOR NA ROHOZNÉ – KYTICE
Po osmnácté v řadě se konal na Rohozné náš letní dětský tábor! Zúčastnilo se jej
67 dětí a 29 dospělých. Vařili jsem pro 96 účastníků! Počasí jsme měli nádherné
a dětem jsme připravili krásný závěr letních prázdnin. Tábor byl jako vždy velice
úspěšný.

21. – 23. června 2019 – HAVÍŘENÍ – 23. setkání hornických měst a obcí ČR
v Jihlavě a Pouť ke svatému Jánu
Jak popsat akci, na kterou jsme sesbírali devět stran strojopisu pozitivních
ohlasů? Všechny čiší nadšením! Jihlava prostě zažila něco velkolepého, což se
zase hned tak nebude opakovat. Počíst si a zavzpomínat se slzami na krajíčku
můžete na našich webových stránkách pod záložkou
„Ohlasy“ nebo „Média“.
Za zmínku stojí historicky jistě poprvé páteční průvod,
který začínal ve 21:00 hod. za setmění. Obří loutka
anděla v režii Petra Píši. Andělé v ulicích zavěšení na
šálách nad hlavami účastníků průvodů. Přibližně 700
hostů - účastníků setkání a našich 206 postav jihlavského
havířského průvodu (jistě historicky největší průvod všech
dob) s 15 maminkami. Pracovní nasazení a únava všech,
kteří se na organizaci podíleli byla pochopitelně veliká.
Obrovský dík patří všem, kteří pomohli, kteří se zasloužili
o úspěch a slávu našeho spolku a města! Díííííííky!

10. října 2019 – Mezinárodní konference
o dolování STŘÍBRNÁ JIHLAVA v gotické
síni jihlavské radnice
Muzeum Vysočiny, které tuto konferenci
pořádalo nás přizvalo, abychom pozdravili
účastníky a ozdobili přednášku Dr. Zdeňka
Jaroše o našem průvodu.
30. října 2019 – PODĚKOVÁNÍ NA RADNICI
Jihlavská radnice uspořádala v gotické siní
poděkování všem aktérům za zdárný průběh
Havíření 2019. Promítaly se fotky, oficiální
video a každý si mohl odnést fotografickou
publikaci, kterou město Jihlava vydalo.
11. listopadu 2019 – PŘÍJEZD SVATÉHO
MARTINA DO JIHLAVY
Průvod byl velkolepý jako vždy. Prodej
svařáku opět rekordní, jako každý rok.
Andělíčků povážlivě přibývá. Občerstvení v gotické síni radnice až zbytečně
honosné. Dojídali jsme ho a dopíjeli poslední kotel svařáku na náměstí společně
s mnoha přáteli ještě dlouho do noci.

