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V rámci Týdne bezpečnosti silničního provozu sdru-
žení „Zdravá Vysočina“ ve spolupráci s dalšími organi-
zacemi připravilo v týdnu 22. 4. až 29. 4. na nově vy-
budovaném dopravním hřišti v Jihlavě čtyři dopravně 
výchovná odpoledne pod názvem „V dopravě bezpeč-
ně“.

Pod dohledem zkušených odborníků a „přísných“ po-
licistů ze Střední policejní školy musely děti zvládnout 
mnoho úkolů a soutěží, jako např. dopravní testy, od-
had brzdné dráhy auta, jízdy zručnosti na kole a kolo-
běžce, zásady první pomoci a jak přivolat pomoc k ne-
hodě. Byly seznámeny i se správným vybavením kola a 
autolékárny. 

Završením každého odpoledne bylo pro více než 400 
dětí, které se akcí zúčastnily, závěrečné předání spous-
ty drobných odměn a „řidičáku“ cyklisty, který dětem 
slouží jako potvrzení, že ví, jak se mají v dopravě správ-
ně chovat.                                                                               -lm-

Dopravně výchovná 
odpoledne pro děti

Třebaže hodiny 
na magistrátu měs-
ta z Masarykova 
náměstí vypadají 
původně, starý ho-
dinový stroj, který 
je poháněl v minu-
losti, již asi před os-
mi lety dosloužil.

O pravidelnou 
údržbu se stará  Pa-
vel Sahula z oddě-
lení správy budov. 
„Radniční hodiny 
pohání strojek na 
elektrický pohon,  
proto není třeba 
upravovat či kontro-
lovat čas,“ řekl Sa-
hula. 

Dokonce dochází 
k automatické ko-
rekci času při pře-
chodu na zimní a 
letní čas.

Hodinový mechanismus ale potřebuje čas od času zbavit prachu a proma-
zat, proto je Pavel Sahula na půdě budovy poměrně často. O náročnější opra-
vy hodinového elektrického pohonu by se postarala odborná hodinářská 
fi rma.                                                                                                                                           -lm-

Radniční hodiny s novým strojem

PAVEL SAHULA z oddělení správy budov je pověřen 
pravidelnou kontrolou a údržbou radničních hodin.   

 Foto: Lubomír Maštera

Ve volbách do Evropského parla-
mentu konaných ve dnech 5. a 6. 
června 2009 bude možné hlasovat 
také na voličský průkaz. 

Voličský průkaz vydá obecní úřad 
v místě trvalého pobytu voliči, kte-
rý nebude moci nebo nehodlá volit 
ve „svém“ volebním okrsku. Voličský 
průkaz opravňuje voliče ve dnech 
voleb do Evropského parlamentu 
k hlasování v jakémkoliv volebním 
okrsku na území České republiky.  

K tomu, aby volič mohl hlasovat 
na voličský průkaz, musí písemně 
požádat o jeho vydání. Pokud volič 
zasílá žádost o jeho vydání poštou 
nebo jeho žádost doručí na obecní 
úřad jiná osoba, musí být podpis 
žadatele úředně ověřen. 

Volič může požádat u obecního 
úřadu o vydání voličského průkazu 
také osobně a vyplnit žádost na mís-
tě. Potom není třeba, aby jeho pod-
pis na písemné žádosti byl úředně 
ověřen.

Hlasování na voličský průkaz

Žádost o vydání voličského prů-
kazu lze podat již nyní, nejpozději 
však musí být doručena příslušné-
mu úřadu 15 dnů přede dnem vo-
leb, tj. 21. května 2009 do 16.00 
hodin. 

To, že nelze podávat žádost o vy-
dání voličského průkazu až do oka-
mžiku uzavření seznamu voličů pro 
volby do Evropského parlamentu, 
vyplývá ze specifi cké povahy a roz-
sahu těchto voleb, které se konají na 
území všech členských států Evrop-
ské unie. 

Omezením lhůty pro podávání žá-
dostí o vydání voličského průkazu 
na dobu od vyhlášení voleb do 15 
dnů přede dnem voleb, tj. do 21. 05. 
2009, má být zabráněno možnosti 
dvojího hlasování ve volbách do Ev-
ropského parlamentu.

Obecní úřad nejdříve 15 dnů přede 
dnem voleb, tj. 21. 05. 2009, předá 
voličský průkaz osobně voliči nebo 
osobě, která se prokáže plnou mocí 
s ověřeným podpisem voliče žáda-
jícího o vydání voličského průkazu, 
anebo jej voliči zašle.                      -lm-

DOPRA VNĚ výchovná odpoledne v rámci týdne bezpečnosti silničního provozu 
možná pomohou zachránit lidské životy.                           Foto: Lubomír Maštera

Už tradičně Jihlava 
prezentovala svoje in-
vestiční příležitosti na 
veletrhu URBIS IN-
VEST v Brně, který se 
letos konal ve dnech 
21. - 25. 4. 2009. 

„Jihlava sdílela spo-
lečný stánek s krajem 
Vysočina, celkem se zde 
zájemci mohli seznámit 
se stovkou brownfi eldů 
a se čtyřmi desítkami 
průmyslových zón v 
kraji Vysočina, ve kte-
rých jsou dosud volné 
plochy pro investice,“ 
řekl tiskový mluvčí 
magistrátu Radek Tu-
lis. Jihlava hledá investory na svoji 
průmyslovou zónu, a také třeba na 
vybudování parkovacího domu nebo 
zimního stadionu.

Společná a prezentačně pestrá ex-
pozice byla cílem návštěvy mnohých 
zástupců developerských, stavebních 

Jihlava hledala na veletrhu investory

i investičních fi rem. „Jednoznačně se 
projevuje současný úsporný trend, kdy 
výrobní a logistické fi rmy, stejně tak ja-
ko subjekty terciární sféry, hledají mož-
nosti, jak opustit drahé lokality hlavní-
ho města a dalších velkých aglomerací 
a přesunout svá působiště do provozně 
výhodnějších regionů s dobrou doprav-

ní dostupností,“ vysledo-
vala zájem investorů Olga 
Wiesnerová, která vytvo-
ření expozice na veletrhu 
koordinovala. 

Vysočina svou atraktivní 
polohou uprostřed repub-
liky s optimálním propoje-
ním do Prahy a Brna má v 
tomto smyslu perspektivní 
budoucnost. V kombina-
ci s dostupnou, fi nančně 
méně náročnou a loajální 
pracovní silou se Vysočina 
dostává do popředí zájmu 
investorů i developerských 
společností, kteří velmi 
oceňují její silné stránky z 
pohledu investičních pří-

ležitostí. 
URBIS INVEST je ucelenou na-

bídkou investičních příležitostí regi-
onů a měst většinou v podobě prů-
myslových zón a brownfi elds, veletrh 
URBIS INVEST se koná v rámci Sta-
vebních veletrhů.                             -lm-

Volby do Evropského
parlamentu

5. a 6. června 2009

Stánek města Jihlavy na veletrhu v Brně.                Foto: archiv NJR


