
Zemřel knihkupec
Antonín Otava

Dne 27. června, ve věku 84 let, ze-
mřel pan Antonín Otava, dlouhole-
tý člen Zastupitelstva města Jihlavy. 
Zastupitelem, a zároveň členem rady 
města byl v letech 1994 – 2002. 

Jihlavské veřejnosti byl Antonín 
Otava známý jako provozovatel 
knihkupectví, které v loňském roce 
oslavilo 25. výročí založení.

Na památku Antonína Otavy byl na 
radnici vyvěšen smuteční prapor.

Vedení města Jihlavy vyjádřilo poli-
tování nad odchodem této respekto-
vané osobnosti a projevilo soustrast 
pozůstalým. 

Čest jeho památce. -tz-
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Město Jihlava má k 30. 6. 2017 
přihlášeno k trvalému pobytu 
50.634 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci červnu 2017

Antonín
Otava

Prohlédněte si nový 
dopravní terminál

Jak by měl vypadat budoucí cen-
trální dopravní terminál, si můžete 
prohlédnout na webu města Jihlavy 
www.jihlava.cz v sekci Plán rozvoje 
a projekty, kde je zveřejněna vítězná 
studie Atelieru RA W, s.r.o., a další 
informace k záměru dopravního ter-
minálu.

Nový centrální dopravní terminál 
v místě dnešního městského vlako-
vého nádraží sdruží hlavní vlakové 
nádraží s autobusovým a bude ná-
vazností na MHD, pěší, cyklistický a 
automobilový přístup. -tz-

Jihlavský magistrát s předstihem 
oznamuje dvě změny v organizaci 
podzimních voleb do Poslanecké sně-
movny Parlamentu České republiky, 
které proběhnou 20. a 21. října 2017.

Volební místnost okrsku č. 27 do-
sud byla v Restauraci U Rebela, nově 
bude v budově MŠ Mozaika, Březi-

nova 30. Volební místnost okrsku č. 
15 v „plynárnách“ je na stejném mís-
tě, změnil se ale název společnosti, 
na Innogy.

Informace k podzimním volbám 
najdete na webu města Jihlavy, Kraje 
Vysočina, ministerstva vnitra nebo 
na adrese www.volby.cz. -tz-

K volbám místo do hospody
zamíří voliči do školky

V průběhu srpna jihlavský magis-
trát zprovozní platební terminály pro 
úhrady platební kartou. 

„Celkem úřad pořídí 13 zařízení, 
z toho 11 terminálů bude stacionár-
ních, dva terminály budou přenosné, a 
budou sloužit pro potřeby hlídek Měst-
ské policie Jihlava,“ uvedl vedoucí 
ekonomického odboru Jan Jaroš. 

Platební terminály budou na pra-
covišti hlavní pokladny magistrátu 
v Hluboké ul., na pokladně Czech 

Pointu a Turistického informační-
ho centra v budově radnice, dále na 
pokladně odboru dopravy v Tyršově 
ulici, pokladně Obecního živnosten-
ského úřadu v ul. Třebízského, na 
pokladnách Domu Gustava Mahlera, 
Brány Matky Boží a prohlídkového 
okruhu podzemí. „Vzhledem k počtu 
terminálů budou uváděny do provozu 
postupně. Předpokladem je mít funkč-
ní všechny terminály do konce měsíce 
srpna,“ dodal Jan Jaroš. -tz-

Na magistrátu bude možné 
poplatky platit kartou

Město Jihlava chystá vyhlášku o tzv. 
buskingu. Dokument vznikající pře-
devším na popud veřejnosti popíše, 
kde budou vítáni pouliční hudební-
ci a divadelníci, a naopak vyjmenuje 
prostory, kde bude veřejná produk-
ce zakázána. Vyhrazena bude také 
doba, po kterou může jedna skupina 
či umělec vystupovat. „Zájmem měs-
ta je zpestřit centrum živou hudbou, a 
zároveň zajistit, aby místní lidé nebyli 
obtěžováni jednotvárnou produkcí,“ 
říká náměstkyně primátora pro ob-

last kultury Jana Mayerová. 
Radnice vytipuje asi pět míst, kde 

uměleckou produkci doporučí. 
„Mělo by k nim patřit pódium na Ma-
sarykově náměstí, prostor před Parkem 
Gustava Mahlera, místa u Českého 
mlýna, nebo před Rodinným centrem 
Robinson. Přesné lokality jsou před-
mětem jednání v rámci magistrátu, i 
s umělci,“ uvádí Jana Mayerová. 

Vystupování na ulici bude zakázá-
no například kolem nemocnice, škol, 
u soudu, nebo u hřbitovů.

Časově bude jedno vystoupení na 
jednom místě omezeno na 90 minut. 
Začátek a konec během dne upravu-
je vyhláška o rušení nočního klidu. 

Jihlava při přípravě navazuje na 
vyhlášky, které platí třeba v Praze, 
nebo v Českém Krumlově. Vyhlášku 
úřad předloží ke schválení do zastu-
pitelstva 26. září. V té době by měl v 
Jihlavě proběhnout právě festival po-
uličních umělců. Vyhláška by měla 
platit od začátku roku 2018. -tz-

Jihlava chystá novou vyhlášku 
o provozování pouličního umění

Vzpomínka na 
oběti justičních 

vražd
Setkání ke vzpomínce na oběti jus-

tiční vraždy politických vězňů pade-
sátých let, popravených ve věznici 
jihlavského krajského soudu v letech 
1950 až 1952, se bude konat v neděli 
6. srpna.

Program vzpomínkového setkání:
8.30 hodin mše svatá v kostele sv. 

Ignáce na Masarykově náměstí v Jih-
lavě, kterou bude celebrovat P. Cy-
ril Vojtěch Kodet, O. Carm., převor 
konventu karmelitánů v Praze - Li-
boci.

10.00 hodin setkání u památníku 
na popravené v Jihlavě, Tyršově ulici. 

Vedení města a členové jihlavské 
pobočky Konfederace politických 
vězňů ČR Vám děkují za podporu, 
kterou projevíte svou účastí. -tz-

Jan Koblasa 
oceněn řádem

Sochař, malíř a grafi k Jan Koblasa 
byl oceněn Řádem sv. Cyrila a Me-
toděje za rok 2017. Ocenění bylo 
oznámeno v červenci na Velehradě. 
Sochař se zapsal do jihlavské historie 
jako tvůrce pomníku Gustava Ma-
hlera, autor Mahlerova Parku a dal-
ších výtvarných děl ve městě. -lm-

NÁVŠTĚVA U SYNAGOGY. Izraelský velvyslanec Daniel Meron (první zleva) 
se při své cestě po Vysočině zastavil také v Jihlavě. V Parku Gustava Mahlera po-
ložil květiny u pomníku na místě bývalé synagogy. V krajském městě ho přivítal 
primátor Rudolf Chloupek.  Foto: archiv MMJ

Magistrát nechá 
opravit chodníky

Nejenom silnice se opravují v let-
ních měsících. Jihlava plánuje také 
opravy chodníků.

V srpnu se rozeběhnou násle-
dující akce:

- oprava chodníku ul. Žižkova – 
naproti Krystalu u internátu – v 
rámci bezbariérové Jihlavy,

- oprava a bezbariérové prvky za-
stávky MHD ul. Okružní (u Kalvá-
rie), bezbariérová úprava u vchodu 
pečovatelského domu Za Prachár-
nou.

V září mají následovat tyto opravy:
- oprava komunikace v Popicích,
- oprava komunikace Lipová (od 

ul. Rantířovská po ul. Přední),
- opravy chodníku Za Prachárnou.
Oprava komunikace Údolní začne 

v srpnu a potrvá asi dva měsíce. -lm-

Návštěva izrealského 
velvyslance ve městě

Změna úředních 
hodin na magistrátu

Po dobu trvání hlavních prázdnin 
dochází ke změně úředních hodin 
na dvou praovištích. První úprava 
platí pro Evidenci obyvatel, druhá 
změna v otevíracích hodinách se 
týká Czech POINTu. Přehled na-
jdete na webu města v tiskových 
zprávách. -lm-


