
STRANA     10 Události měsíce NJR - ČERVENEC  2009

UDĚLENÍ CENY ČESKÝ PERMON. Občanské sdružení Jihlavský havířský prů-
vod a doc. RNDr. Zdeněk Laštovička, CSc., minulou sobotu v gotické síni radnice 
převzali sošku Český permon 2009.

V rámci Havíření hornických měst je každoročně udělován Český permon v pě-
ti kategoriích a hornické koncilium z dubna tohoto roku, které se konalo v Mostu, 
rozhodlo takto:

1. kategorie – Hornický folklor, Občanské sdružení Jihlavský havířský průvod
předseda ing. Milan Kolář. Za znovuobnovení a pravidelnou organizaci havířské-
ho průvodu v Jihlavě. 

5. kategorie – Mimořádná cena doc. RNDr. Zdeněk Laštovička, CSc., Jihlava. 
Za dlouholetou činnost směřující k záchraně a zdokumentování pozůstatků ve 
středověkém jihlavském stříbrném dolování a za kladení důrazu na význam stří-
brného dolování pro město Jihlava.

UCTĚNÍ PAMÁTKY OBĚTÍ. V Jihlavě u sousoší Zaváté šlépěje proběhla pietní 
akce, kterou si účastníci připomněli památku obětí komunisty vykonstruovaných 
soudních procesů z padesátých let, zejména pak tří nevinných popravených lidí - 
Karla Veselého, Františka Roda a Jana Tučka. 

Akce proběhla za účasti vedení města Jihlavy, kraje Vysočina, Policie ČR a dal-
ších významných institucí, vzpomínkové akce se zúčastnili i žáci základní školy. 
Přítomní k sousoší položili květiny a minutou ticha uctili památku obětí. 

Primátor Jaroslav Vymazal v projevu zdůraznil nutnost připomínat si zvůli to-
talitního režimu, který mnoha lidem vzal život, zdraví, nebo jim jinak znehodno-
til život. 

Ocenil také Českou televizí odvysílaný seriál o soudním procesu s Miladou Ho-
rákovou. 

OTEVŘENÍ MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ. Základní škola Březinova minu-
lý měsíc otevřela nové sportovní hřiště. Za asistence žáků školy pásku přestřihli 
primátor Jaroslav Vymazal, náměstkyně primátora Irena Wagnerová a ředitelka 
školy Zuzana Šimková.

REKONSTRUKCE HZS. Horácký zimní stadion přestal ohrožovat kolemjdoucí.  
V minulých dnech proběhla tolik potřebná oprava jižní prosklené stěny, která vli-
vem opotřebení hrozila pádem skleněných tabulí.

JIHLAVSKÁ POUŤ. Skončila Jihlavská pouť, kterou letos významně ovlivnilo vel-
mi špatné počasí. Na Masarykově náměstí pouťové atrakce přilákaly opravdu jen 
skalní příznivce těchto radovánek.     Stránku připravil: Lubomír MAŠTERA 

VÝSTAVA NA MAGISTRÁTU. Do 14. 8. je na magistrátu města k vidění výstava 
nazvaná Johhan Haupt a Jihlavský havířský průvod. Tuto výstavu otevřela minu-
lý měsíc v rámci oslav Jihlavského havíření náměstkyně primátora I. Wagnerová.


