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Členové vlády ČR v červnu navští-
vili Vysočinu. 

Premiér Andrej Babiš měl v pro-
gramu mimo jiné zastávku v Jihlavě 
– Henčově, kde se seznámil s pro-
dukcí firmy Zall Jihlavan Airplanes 
a s problematikou převodu státních 
pozemků, potřebných k vybudování 
zpevněné plochy letiště.

Následoval přesun na městské vla-
kové nádraží, které by se mělo pro-
měnit v centrální dopravní terminál. 
Projekt mu představil náměstek pri-
mátora pro investice a dopravu Vra-
tislav Výborný. 

„Pan premiér přehodnotil svoje do-
savadní zkušenosti, jihlavské nádraží 

označil za nejhorší, co kdy viděl. Mlu-
vil jsem také s ministryněmi Dostálo-
vou i Schillerovou o tom, jaké možnosti 
do budoucna máme. Dohodli jsme se, 
že budeme jednat o možnostech dofi-
nancování. Uvidíme, zda tyto osoby 
zůstanou ve funkcích,“ s ohledem na 
aktuální politickou situaci hodnotil 
setkání spíše opatrně náměstek Vý-
borný.

Někteří členové vlády měli oddě-
lený program. Ministr školství v de-
misi Robert Plaga navštívil Základní 
školu speciální a Praktickou školu 
Jihlava. Společně s primátorem měs-
ta Rudolfem Chloupkem si prohlédli 
speciální učebny, tvůrčí dílny, odpo-

činkovou místnost i tělocvičnu. 
Ministra společně s primátorem 

provedla po škole, která sídlí na nej-
větším jihlavském sídlišti Březinky, 
její ředitelka Zuzana Šimková. „Při 
závěrečné debatě jsme s ministrem 
mimo jiné také řešili novou vyhlášku 
č. 27/2016 Sb., o speciálním vzdělává-
ní,“ prozradil primátor města.

Vláda zahajovala program na Vy-
sočině už po sedmé hodině ráno 
návštěvou vodní nádrže Švihov, ná-
sledovala návštěva zemědělského 
družstva Senožaty, Domova Jeřabina 
Pelhřimov, odpoledne bylo v progra-
mu setkání s vedením Kraje Vysoči-
na a představiteli obcí kraje. -tz-

Vláda ČR navštívila Jihlavu

PREMIÉR v demisi se seznámil s problematikou jihlavského letiště a dopravního terminálu. Foto: archiv MMJ

V Jihlavě u sousoší Zaváté šlépě-
je proběhla pietní akce, kterou si 
účastníci připomněli památku obě-
tí komunisty vykonstruovaných 
soudních procesů z padesátých let, 
zejména pak tří nevinných popra-
vených lidí – Karla Veselého, Fran-
tiška Roda a Jana Tučka.

Akce proběhla za účasti vedení 
města Jihlavy, Senátu ČR, Armády 
ČR, Policie ČR a dalších význam-
ných institucí, zaznělo několik pís-
ní v provedení Pěveckého sboru 
Foerster. 

K přítomným hovořil primátor 
Rudolf Chloupek a senátor Miloš 
Vystrčil, za město se účastnili také 
náměstci Radek Popelka a Vrati-
slav Výborný. Přítomní k sousoší 
položili květiny a minutou ticha 
uctili památku obětí.

Ve dnech 7. až 11. února 1950 
probíhalo v Jihlavě soudní přelíče-
ní se skupinou bývalých činovníků 
a členů lidové strany, kteří byli ob-
žalováni z údajného vyzvědačství, 
sabotáže, nedovoleného ozbrojo-
vání, vydávání a rozšiřování pro-
tistátních letáků. 

Do čela jihlavské protistátní sku-

Jihlava vzpomněla obětí diktatury

PRIMÁTOR Jihlavy Rudolf Chloupek promluvil k zúčastněným u sousoší Zaváté 
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piny byli postaveni místní členové 
a bývalí funkcionáři lidové strany, 
místní brašnář Karel Veselý, ob-
chodník Jan Tuček a truhlář Fran-
tišek Rod, všichni byli obžalováni 
z příprav úkladné vraždy bývalé-
ho předsedy jihlavského národní-

ho výboru Dobrovolného, tedy z 
trestného činu, který nikdy nespá-
chali. Tresty, které vynesl generál 
Matoušek, byly vysoké - tři rozsud-
ky smrti provazem. 

Byly vykonány 17. června 1950.
 -tz- 

Změna provozu 
o prázdninách

V době letních prázdnin bude ome-
zen provoz obecního živnostenské-
ho úřadu (OŽÚ). Bude otevřeno 
pouze v úřední dny pondělí, středa 
a pátek. Standardně během roku má 
úřad otevřeno i v neúřední dny úterý 
a čtvrtek v době od 8.00 do 14.00.

V období letních prázdnin bude 
také omezen provoz ekonomické-
ho odboru - oddělení místních 
poplatků. Klienti budou, na rozdíl 
od běžného roku, obslouženi pouze 
v úřední dny pondělí, středa a pátek. 
Ohlašovací povinnost k místnímu 
poplatku lze v neúřední dny splnit 
odevzdáním vyplněného formuláře 
na podatelně úřadu.  -tz-

Pozor na letní 
režim spojů MHD

Od 25. června jsou prodlouženy 
intervaly některých trolejbusových 
linek. Zavedení letních jízdních řádů 
se týká trolejbusových linek A, B, BX 
a C. Došlo k prodloužení intervalů 
ve špičkách pracovních dní, a to z 12 
na 15 minut. Upravený režim je plat-
ný do konce letních prázdnin.

Od 25. června se také zcela zrušila 
autobusová linka číslo 9. Podle zdů-
vodnění Dopravního podniku měs-
ta Jihlavy linku 9 využívá v pracovní 
dny ve směru do Hosova maximálně 
deset cestujících, přičemž průměrné 
využití se pohybuje okolo pěti ces-
tujících denně. Ztráta z provozu této 
linky tak dosahovala přibližně 200 
tisíc ročně. Dopravní obslužnost je 
na dobré úrovni zajištěna regionální 
linkovou dopravou.

Nové jízdní řády jsou zveřejněny 
na oficiálních stránkách Dopravního 
podniku města Jihlavy. -tz-

Výroba „rychlopasu“
trvá týden

Pracovníci správního odboru jih-
lavského magistrátu se každoročně 
setkávají s nešťastnými klienty, kte-
rým pokazila dovolenou formalita – 
neplatný cestovní doklad.

Úřad doporučuje si doklady zkon-
trolovat s dostatečným předstihem 
před odjezdem do zahraničí. I ta nej-
rychlejší cesta k platnému pasu totiž 
trvá šest pracovních dnů. Jeho vydá-
ní stojí čtyři tisíce korun pro dospělé 
a dva tisíce korun pro děti.

Vyřízení standardní cestou může tr-
vat ze zákona 30 dní (v praxi obvykle 
dva až tři týdny), pas pro dospělé stojí 
600 korun, pro děti 100 korun. „Kdo 
se chystá o prázdninách na dovolenou, 
má tedy nejvyšší čas si zkontrolovat do-
klady,“ upozorňuje Kateřina Škarko-
vá, vedoucí správního oddělení, které 
vydávání cestovních dokladů na ma-
gistrátu města zajišťuje.

Do států EU lze použít jako cestov-
ní doklad také občanský průkaz. 

Upozornění na kontrolu dokladů 
však platí i pro ty, kteří cestují do stá-
tů mimo EU s platným cestovním 
pasem. „Zjistěte si u velvyslanectví 
daného státu, jakou minimální dobu 
platnosti cestovního pasu cizí stát vy-
žaduje a zda je ke vstupu a pobytu na 
jeho území třeba vízum,“ připomíná 
Kateřina Škarková. -tz-


