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PŘIPOMÍNKA OBĚTÍ KOMUNISTICKÉ ZVŮLE. Setkání ke vzpomínce na oběti 
justiční vraždy politických vězňů padesátých let, popravených ve věznici Krajského 
soudu v Jihlavě, proběhlo v Jihlavě v neděli 6. srpna. Po mši svaté v kostele sv. Ignáce 
následovalo setkání u památníku Smírčí kameny v Tyršově ulici. Účastníkem setkání 
je pravidelně i Karel Linhart, politický vězeň, který byl žalářován i s lidmi, kterých 
se komunistický režim zbavil šibenicí.   Foto: archiv MMJ

Vzpomínka na oběti totality
Majitelé kulturních památek si 

budou moci požádat o příspěvek 
na rekonstrukce, které připravují 
na příští rok. 

Program regenerace městských 
památkových rezervací a městských 
památkových zón (Program) je určen 
na zachování a obnovu nemovitých 
kulturních památek na území Měst-
ské památkové rezervace (MPR) 
Jihlava. Dotace lze užít především 
na zvýšené náklady, spojené se zacho-
váním a obnovou autentických prvků 
a konstrukcí kulturní památky.

Žadatelem o poskytnutí příspěvku 
může být vlastník kulturní památky 
v MPR Jihlava. Úřad bude žádosti 
o zařazení do programu přijímat od 
1. září do 13. října 2017 do 14.00 
hodin, obnova památky musí pro-
běhnout v období mezi 1. lednem a 
30. listopadem 2018.

Na pokrytí nákladů rekonstruk-
ce se vlastník musí povinně podí-
let minimálně 40 %, Jihlava pokryje 
minimálně 10 % smluvních nákladů, 
ministerstvo kultury uhradí až 50 % 
uznatelných nákladů. Schválené dota-
ce budou žadatelům poskytnuty v 

roce 2018, v závislosti na termínu 
vyhlášení Programu.

Celkový objem fi nančních pro-
středků, vyčleněných v Programu 
v roce 2018, stanoví Ministerstvo 
kultury ČR v příštím roce v závislos-
ti na státním rozpočtu, minimálně 
10 procenty se bude závazně podílet 
město. 

Pravidla programu najdete na we-
bu ministerstva kultury ve složkách 
Kulturní dědictví / Památková péče, 
Dotační programy. Formu a obsah 
žádosti najdete na webu města Jih-
lavy ve složce Finance a granty / 
Dotační programy. 

Žádosti je možné podat osob-
ně nebo písemně na magistrát měs-
ta Jihlavy, úřad územního plánová-
ní, oddělení památkové péče, a také 
elektronicky prostřednictvím datové 
schránky s platným elektronickým 
podpisem, nikoli e-mailem. ID dato-
vé schránky- jw5bxb4/.

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Laubo-
vá, referent oddělení památkové péče, 
tel.: 565 593 03,e-mail: jana.laubo-
va@jihlava-city.cz, kancelář č. 54, 4. 
patro. -tz-

Jihlavská radnice pomůže
 s rekonstrukcí památek

V sobotu 9. září se v Jihlavě na Masarykově nám. 
uskuteční Dožínky -  Den zemědělců a potraviná-
řů, společně se Dny evropského dědictví, v jehož 
rámci se otevírají brány nejzajímavějších památek, 
muzeí, galerií, knihoven i dalších objektů a pro-
stor.

Ve čtvrtek 21. září se bude na Masarykově náměs-
tí v Jihlavě konat farmářský a řemeslný jarmark. 

Radnice pro oba jarmarky hledá trhovce na stán-
kový prodej občerstvení a patřičného sortimentu 
výrobků. 

Prodejci s vlastním stánkem se mohou hlásit 

prostřednictvím vyplněné závazné přihlášky, která 
je ke stažení na www.jihlava.cz – Volný čas – Jih-
lavské jarmarky. Další informace lze získat na tel. 
736 522 797. Zástupce pořadatele, odbor školství, 
kultury a tělovýchovy MMJ, následně vyrozumí ty 
prodejce, kteří byli pro akci vybráni.  -tz-

Jihlava hledá trhovce na jarmark

Fanoušci jihlavské 
Dukly se po jejím 
postupu do nejvyš-
ší soutěže rozhod-
li vrátit chloubu 
Horáckého zimní-
ho stadionu zpět 
na tribunu. Mega-
dres byl v minulos-
ti natolik poškozen 
fanoušky Havířova, 
že není možné ho 
při zápasech použí-
vat. Jeho oprava se 
ukázala být velmi nákladnou záležitostí.  Fanoušci proto žádají o pomoc širo-
kou veřejnost a spouští sbírku, ze které bude dres obnoven. Sbírka potrvá do 
30. září 2017, číslo účtu 2500316529/2010. Všem podporovatelům předem 
velmi děkuje organizátor sbírky Spolek fanoušků HC Dukla Jihlava. -tz-

Megadres zpět na zimák


