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Neptunovu kašnu
město napustilo na
začátku září
Letos v červnu pracovníci odboru správy realit zjistili, že Neptunova kašna netěsní. Voda zatékala do
technologické šachty, a bylo nutné ji
opravit. Kašna tak musela zůstat přes
léto bez vody, na začátku září se však
začala znovu napouštět.
„Odborná firma kašnu během prázdnin opravila, v druhé polovině srpna
však došlo ještě k lokální poruše rozvodu vody z technologické šachty, kterou
bylo navíc nutné opravit,“ uvedl Ondřej Stránský z městského odboru
správy realit.
Celková cena za opravy činila více
než 329 tisíc korun. „Na akci má
město Jihlava podanou žádost o finanční prostředky z rezervy programu
Regenerace městské památkové rezervace,“ doplnil Ondřej Stránský.
Kašny na Masarykově náměstí však
dlouho napuštěné nezůstanou, město je, podle počasí, s koncem října a
začátkem listopadu na zimu vypouští
a osazuje dřevěným zakrytováním.

-tz-

Revitalizace
náměstí počítá i se
stínem stromů
Město Jihlava vypsalo letos v květnu architektonickou soutěž na revitalizaci náměstí. Do soutěže se přihlásilo celkem 12 projektů. Odborná
porota v polovině září vybrala vítězný návrh, který bude předložen radě
města ke schválení a poté zveřejněn.
„Doplním, že vítězný návrh umožňuje využít revitalizaci náměstí jak se
současnou podobou Prioru, tak dává
stávajícímu vlastníkovi obchodního
centra možnost, aby se ke zkrášlení náměstí také zapojil,“ uvedl na tiskové
konferenci po zasedání rady města
náměstek primátora Radek Popelka.
Vyhlášení soutěže předcházel průzkum uživatelských praktik a potřeb,
a také veřejná plánovací setkání, jejichž výstup je součástí soutěžního
zadání.
Do soutěže se mohli přihlásit autorizovaní architekti, odměna pro vítěze je 700 tisíc korun, za druhé místo
400 tisíc a za třetí 200 tisíc korun.
„Cílem je zatraktivnit hlavní jihlavské náměstí pro delší a častější pobyt
obyvatel i návštěvníků, a to změnou
organizace dopravy, novou koncepcí městské zeleně a mobiliáře, a to vše
s respektem k historickému vývoji centra města a jeho pamětihodnostem,“
sdělila Tereza Kafková, koordinátorka projektu Revitalizace Masarykova
náměstí v Jihlavě.
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Víkendová akce
Na nákladovém nádraží v Jihlavě městě chystá Diakonie Broumov
opět akci, kdy budou mít občané
možnost darovat vše nepotřebné.
Jedná se o jakýkoliv textil, nádobí,
spotřebiče, hračky, hygienické potřeby a jiné vybavení do domácnosti.
Tato akce bude probíhat v sobotu
10. 11. 2018 na nákladovém nádraží Jihlava - město, vzadu u Ferony, od
9.00 – 17.00 hodin.
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Aktuality

Letošní opravy zimního stadionu
stály město 4 miliony
Podle statického posudku bude
stadion schopný provozu ještě v sezoně 2019/2020.
Město Jihlava letos investovalo do
oprav Horáckého zimního stadionu
přes 4 miliony korun. Mezi velké renovace patřila například oprava elektroinstalačních obvodů strojovny
chlazení, opravy hlavních osvětlení
haly, kabiny mladšího dorostu, a cel-

ková oprava plynové kotelny nebo
výměna podlahových krytin v hale
a přístupové chodbě. Nově se také
na zimním stadionu vyčlenilo místo
pro diváky na invalidním vozíku, a to
na tribuně C.
„Proběhla také oprava sociálních zařízení v kabině A týmu, oprava svarů
ocelové konstrukce střechy nebo regulátoru plynu a rozvodu plynovodu. Na

některých místech byly opraveny části
topení,“ uvedl náměstek primátora
pro oblast správy realit Radek Popelka.
Město Jihlava má již k dispozici
také finální statický posudek ocelové konstrukce střechy. „Do té doby
chceme udělat generální výměnu celé
střechy,“ doplnil náměstek Radek Popelka.
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Úspěchy krajského města podle
hodnocení odborníků

Každý obyvatel Jihlavy si dělá
vlastní obrázek o městě, ve kterém
žije. Mohou tak vzniknout subjektivní pohledy, na míle vzdálené
realitě, protože do hodnocení se
promítá osobnost hodnotícího,
jeho priority, nálady atd.
Pokud se opravdu chceme dozvědět, jaká Jihlava je, dejme slovo
organizacím, které se hodnocením
měst v rámci ČR dlouhodobě zabývají. Výsledky jsou publikovány,
a nejlepší získávají ocenění.
A jak je na tom Jihlava?
Výsledky najdete na webu města, pod položkou Úspěchy města.
Otiskujeme stručný přehled, více na
webu města.

2014

� Zlatý erb – krajské kolo – 1. místo,

kategorie web města

� Zlatý erb – krajské kolo – 1. místo,

kategorie elektronická služba
� Zlatý erb - celostátní kolo – 2. místo, kategorie elektronická služba
� Zlatý erb - celostátní kolo – 3. místo, kategorie web města
� Čestné uznání STAVBA VYSOČINY 2014

2015

� Zlatý erb – krajské kolo – 1. místo,

kategorie web města v kraji

� Zlatý erb - celostátní kolo – 3. mís-

to, kategorie web města v ČR
� IT projekt roku 2014 - PUPík - aplikace pro připomínkování ÚP

2016

� Stavba roku Kraje Vysočina 2016
� Zlatý erb – krajské kolo – 2. místo,

kategorie web města

2017

� Zlatý erb - celostátní kolo – 1. mís-

to, kategorie web města

� O křišťálovou popelnici – město,

které umí nakládat s odpady

� Městská knihovna roku 2017
� Vstup Zdravého města Jihlavy do

kategorie B MA21

� Město pro byznys, 3. místo v ČR

2018

� Jihlava získala certifikát kvality ISO
� Jihlava získala Odpadového Oska-

ra
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Hala SK Jihlava je po rekonstrukci
SPORTOVNÍ HALA. Hala Sportovního klubu v Okružní ulici prošla
rekonstrukcí za bezmála pět milionů
korun.
Generální opravy se dočkala vodoinstalace, elektroinstalace, topení, sprchy, sociální zařízení a šatny dolního
patra sportovní haly.
Mimo to došlo také na rozšíření tělocvičny lukostřelby a karate.
Ředitel klubu Jiří Procházka přivítal
po rekonstrukci v hale zástupce města
– primátora Jihlavy Rudolfa Chloupka a jeho náměstky. 
Foto: Lubomír Maštera

Zvolíme další vedení města

(Dokončení ze str. 1)
3. Kromě toho lze oba předchozí způsoby zkombinovat. Tedy lze
označit křížkem jednu volební stranu, a také dát křížky před jména kandidátů z ostatních stran. Volič tak
dává hlas jednotlivě označeným kandidátům, a z označené volební strany
pak kandidátům podle pořadí na hlasovacím lístku, a pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených zastupitelů.
Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do úřední obálky.
Pokud volič neoznačí na hlaso-

vacím lístku ani volební stranu, ani
žádného kandidáta, nevloží lístek do
úřední obálky, přetrhne ho, nebo vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je
jeho hlas neplatný.

Možnost zastoupení
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek, může být za plentou i jiný volič,
ne však člen volební komise, a lístek
za něho upravit a vložit do obálky,
popřípadě i obálku vložit do volební
schránky.

Volič hlasuje tak, že obálku s hlasovacím lístkem vloží před volební komisí do volební urny.
Hlasování mimo volební místnost
Volič může ze závažných důvodů
požádat obecní úřad, a ve dnech voleb pak volební komisi, o hlasování
mimo volební místnost. Komise pak
k němu vyšle své členy s přenosnou
volební urnou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
V obecních volbách je možné hlasovat jen v obci, kde má volič trvalé
bydliště. 
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