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Osobám provozujícím zemědělskou výrobu, které se dosud nezaevidovali 
do evidence zemědělského podnikatele, tzn. že nevlastní Osvědčení země-
dělského podnikatele a jsou dosud pouze držiteli Osvědčení samostatně hos-
podařícího rolníka, vydaného obecním úřadem v místě bydliště, platí toto 
Osvědčení samostatně hospodařícího rolníka do 1. května 2009. Pokud 
tito podnikatelé – samostatně hospodařící rolníci - nepožádají  do 1. květ-
na 2009 o zaevidování do evidence zemědělského podnikatele, pozbývají 
oprávnění k podnikání v zemědělství.

O zaevidování do evidence zemědělského podnikatele mohou požádat u 
obecního živnostenského úřadu magistrátu města Jihlavy žadatelé, kteří mají 
bydliště ve správním obvodu magistrátu. K žádosti je třeba doložit občanský 
průkaz a uhradit správní poplatek 1.000 Kč přímo na obecním živnosten-
ském úřadu, který sídlí na adrese Třebízského 16, Jihlava. 

Úřední hodiny jsou pondělí, středa 8.00 - 17.00 hod., pátek 8.00 - 11.00 
hod. Případné dotazy na tel. č. 567 167 360, 567 167 396.                            -lm-

Ve dnech 5. a 6. června 2009 se v 
České republice podruhé uskuteční 
volby do Evropského parlamentu, je-
hož smyslem je reprezentovat zájmy 
občanů Evropské unie. Poslanci Par-
lamentu jsou voleni přímou volbou 
každých pět let.

Hlasování bude probíhat ve stá-
lých volebních okrscích. Informace 
o tom, kam jít volit, získáte na inter-
netových stránkách města v odkazu 
Mapy města (GIS) v projektu „VOL-
BY“, dále z oznámení, které bude vy-
věšeno na výlepových plochách ve 
městě, zveřejněno v červnovém vy-
dání Novin jihlavské radnice, umís-
těno na internetových stránkách 
města www.jihlava.cz a z informač-
ního letáku přiloženého k hlasova-
cím lístkům, které dostanete nejpoz-
ději 2. června do vašich poštovních 
schránek. 

Pokud požádáte o voličský průkaz, 

V červnu budeme volit do EP

můžete hlasovat v jakékoli volební 
místnosti na území ČR. Žádost o 
vydání voličského průkazu můžete 
podat na správním oddělení, eviden-
ci obyvatel nejpozději do 21. května 
2009 do 16.00 hod., buďto osobně, 
anebo poštou s ověřeným podpisem 
tak, aby v uvedené lhůtě byla žádost 
úřadu doručena.

Občané jiných členských států EU, 
kteří jsou vedeni v evidenci obyva-
tel magistrátu města Jihlavy, mohou 
požádat o zápis do seznamu voličů 
pro volby do Evropského parlamen-
tu. Žádosti přijímá nejpozději do 26. 
dubna 2009 do 16.00 hodin správní 
oddělení, evidence obyvatel. 

Úkoly stanovené zákonem o vol-
bách do Evropského parlamentu 
město Jihlava zajišťuje také pro obec 
Šimanov, jejíž zastupitelé se v  pro-
sinci loňského roku vzdali funkcí ve 
vedení obce.                                       -lm-

MAGISTRÁT města zahájil přípravy na volby do Evropského parlamentu
                                                                                                                      Foto: archív NJR

Během archeologického průzku-
mu byly při jižní zdi kostela 
Povýšení sv. Kříže v Jihlavě nalezeny 
pozůstatky lidské kostry. 

„Jde o křesťanský kostrový pohřeb 
člověka střední postavy na zádech. 
Zatím se ještě nepodařilo určit stáří, 
předpokládáme ale, že osoba zde 
byl pohřbena dříve než v polovině 
osmnáctého století, kdy kostel začala 
užívat armáda. Může být i starší, 
to prokáže další výzkum,“ uvedl 
archeolog David Zimola. Následně 
bude nález vybrán a odeslán na 
antropologickou expertízu, která je 
schopna poskytnout údaje o stáří a 
pohlaví nalezené osoby, ale také o 
tom, jakými trpěla nemocemi atd. 

Kosterní nálezy jsou v kostelech 
a jejich okolí poměrně časté, ani 
tento nález není raritní, už ve 
čtyřicátých letech dvacátého století 
byly v tomto kostele nalezeny 
kosti, ale po překopech nebyly v 
původních anatomických polohách. 
„Pravděpodobně nešlo o významného 
občana města nebo představitele 
církve, uctívané osobnosti bývaly 
pohřbívány na významnějších místech 
kostela. Zatím jsme v jeho blízkosti 
nenalezli žádné předměty,“ upřesnil 
David Zimola.

Pro archeology jsou však více než 

Podlaha kostela Povýšení sv. Kříže 
v Jihlavě skrývala kostlivce

kostry zajímavější nová zjištění o 
samotné budově kostela. „Pro nás 
jsou zajímavé stavebně historické 
prvky, například odhalené patky 
sloupů, výklenky, nebo jsme objevili 
zazděný vstup do kostela z jihu, o 
kterém jsme dosud nevěděli,“ řekl 
David Zimola. Archeologický 
průzkum bude průběžně pokračovat 
s rekonstrukcí kostela, která potrvá 
do roku 2010.  

Nejviditelnější zásah rekonstrukce 
chrámu Povýšení sv. Kříže už 
byl proveden - zeď, která po dvě 
staletí dělila kostel na poloviny, už 
neexistuje. Během rekonstrukce se 
budou odvlhčovat zdi, opravovat 
krov a střecha, venkovní omítky, v 
kostele budou nová okna, dveře, 
osvětlení a zázemí například pro 
pořádání kulturních akcí. První 
etapa rekonstrukce přijde na 

necelých 20 milionů korun. Jihlavě 
se podařilo na akci získat dotaci 
v projektu Obnova kulturního 
dědictví v Jihlavě  Finanční 
mechanismu EHP (tzv. norské 
fondy) ve výši 249 999 eur (cca 
7,2 milionu korun). První část 
rekonstrukce skončí v roce 2010.  
V druhé etapě by mělo dojít na 
obnovu fresek, výzdoby atd. 

Dominikánský kostel, sestávající 
z halového trojlodí s dlouhým 
presbyteriem, byl založen roku 
1247 a budován pod vlivem 
francouzské gotiky. Ve 13. století 
byly dokončeny obvodové zdi, 
vstupní portál a triumfální oblouk. 
Zaklenutí kostela se uskutečnilo až 
v 80. letech 14. století. Po požárech 
v 16. století byl kostel opravován v 
renesančním duchu. V roce 1871 
byl kostel zrušen, předán armádě, 
ta ho jako kasárna a skladiště 
používala až do roku 1947. Od roku 
1947 má kostel na 99 let v pronájmu 
Československá církev husitská, 
která nyní přesunula bohoslužby na 
faru. Kostel koupilo město v roce 
2005 v dražbě za 6 milionů korun. 
Kromě obvyklého chrámového 
vybavení je cenným artefaktem 
Pieta - pískovcová socha Jana Štur-
sy.                                                -lm-, rt-

STÁŘÍ kostlivce dosud není známo.                                                  Foto: archív NJR

Informace pro odbornou veřejnost

Legendární hokejový trenér Jaro-
slav Pitner, který v roce 1972 dovedl 
československou reprezentaci k tri-
umfu na mistrovství světa, 20. března 
zemřel. Jméno velké sportovní osob-
nosti je spojeno především s klubem 
Dukla Jihlava, s nímž získal osm mis-
trovských titulů. Zpráva o úmrtí při-
šla jeden den poté, kdy jihlavští radní 
na své schůzi navrhli udělit Jaroslavu 
Pitnerovi nejvyšší cenu, kterou Jih-
lava uděluje - Cenu města Jihlavy. O 
udělení cen nominovaným osobnos-
tem rozhoduje zastupitelstvo. „Ve-

Trenér Pitner navržen na Cenu města
dení města vyjadřuje soustrast, odešla 
jedna z největších osobností nejen jih-
lavského, ale českého hokeje. V oka-
mžik, kdy radní schvalovali nominaci 
pana Pitnera na Cenu města Jihlavy, 
nikdo z nás netušil, že už druhý den to 
bude nominace in-memoriam. Je nám 
to velmi líto,“ uvedl primátor Jaroslav 
Vymazal. Udělení Cen města Jihla-
vy bude schvalovat zastupitelstvo na 
svém nejbližším jednání 14. dubna.

Jaroslav Pitner působil v Dukle od 
roku 1958 po dlouhých 24 let. Kouč 
s pověstí maximalisty vedl v letech 
1966 až 1973 souběžně také národní 
mužstvo a spolu s Vladimírem Kost-
kou získali stříbro a bronz na olym-
pijských hrách a také titul mistrů 
světa. Jaroslav Pitner pravidelně na-
vštěvoval domácí zápasy Jihlavy, až v 
poslední sezóně mu to zdravotní stav 
nedovolil.                                           -lm-

Jaroslav 
Pitner

Podnikání v zemědělství 
- Osvědčení samostatně  hospodařícího rolníka


