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První vědeckotechnický park 
(VTP) v Jihlavě byl v červnu 
slavnostně otevřen. Nalézá se v 
průmyslové zóně v Hruškových 
Dvorech nedaleko Moravských 
kováren. 

Stál přibližně 400 milionů korun. 
Nabídne spojení teorie s praxí. Spo-
lečně v něm budou působit vědci a 
fi rmy. 

„VTP Vysočina je jedním z nejmo-
dernějších vědeckotechnických parků 
v prostoru střední a východní Evropy,“ 
přiblížil Boris Šimák, předseda před-
stavenstva realizátora projektu, fi r-
my Energoklastr. Partnery fi rmy při 
tvorbě VTP byly pražské ČVUT a 
Mendelova univerzita v Brně. VTP 
si kromě výzkumu a jeho přenesení 
do praxe klade za cíl také podílet se 
na vývoji malých inovačních fi rem. 

„Usnadní též vznik a rozvoj těchto fi -
rem, které si budou moci v centru pro-
najmout kanceláře a za zvýhodněných 
podmínek využívat špičkové vybavení 

laboratoře a výrobní linky,“ vysvětluje 
Šimák ideu VTP Vysočina. VTP se 
bude především zaměřovat na oblas-
ti technologií, energetiky, snižování 
energetické náročnosti, materiálové-
ho inženýrství a využití biomasy. 

Dokončená a vybavená stavba 
centra podle informací Energoklas-
tru nabízí 600 m2 kancelářských a 
1.780 m2 laboratorních ploch. La-
boratoře mají disponovat přístrojo-
vým vybavením v přibližné hodnotě 
145 milionů korun. Podle předsta-
vitele Energoklastru Jana Rakuša-
na má zájem vstoupit do VTP od 
1. července šest fi rem. „Celková ka-
pacita je asi 100 až 200 osob,“ řekl 
Rakušan.

Primátor města Jihlavy Jaroslav 
Vymazal otevření VTP uvítal jako 
velký přínos pro Vysočinu, který na-
pomůže vyšší zaměstnanosti v regio-
nu. S ofi ciálním plným spuštěním 
VTP počítá Energoklastr od 1. ledna 
příštího roku. -tz-

Vědeckotechnický park 
Jihlava zvýší zaměstnanost

V červnu proběhlo pietní setkání 
k uctění památky obětí vykonstruo-
vaných politických procesů pade-
sátých let v Jihlavě, Karla Veselého, 
Jana Tučka a Františka Roda. 

Setkání se odehrálo v areálu 
Ústředního hřbitova Jihlava s úvo-
dem u sousoší Zaváté šlépěje a ná-
sledně u čestných hrobů poprave-
ných jihlavských občanů.

Politický proces „Veselý, Rod a Tu-
ček“ nebo také „Karel Veselý a spol.“ 
byl jedním z největších politických 
procesů na Moravě. 

V rámci třiadvacetičlenné skupiny 
byli souzeni členové odbojové orga-
nizace, kterou založil Karel Veselý na 
podzim roku 1948 v Jihlavě. Členové 
skupiny plánovali likvidaci představi-
telů politického života v kraji, napří-
klad předsedy ONV Dobrovského. 
Chtěli vyhodit do povětří Dělnický 
dům v Jihlavě. 

Jan Tuček byl v kontaktu s Jose-
fem Janečkem, který po únorových 
událostech odešel do USA. Ten mu 
v září 1948 poslal dopis, ve kterém 
ho žádal, aby mu posílal informace 
o hospodářské a politické situaci v 
ČSR. Zprávy měly být do zahrani-
čí zasílány pomocí vysílačky, která 
byla ukryta u jednoho ze spolupra-
covníků skupiny v Okřížkově. 

Skupina organizovala petici, ve 
které žádala svobodné demokra-
tické volby pod patronací OSN. 
Podpisy byly doručeny na americ-
ké velvyslanectví v Praze. Skupina 
také rozmnožovala a rozšiřovala 
protistátní letáky. 

Vavřinec Schwarz byl StB po svém 
zatčení propuštěn pod podmínkou, 
že bude informovat o spojení mezi 
žďárskou skupinou Julia Zamazala 
a jihlavskou skupinou K. Veselého. 
Podařilo se mu zjistit, kde se ukrý-
vají František Rod a Julius Zama-
zal. Informoval StB o připravované 
schůzce vedoucích obou skupin, 

na které měli být všichni zatčeni. 
Schůzka se nakonec neuskutečni-
la a všichni jmenovaní se ukryli na 
Žďársku. Nakonec byli vypátráni a 
zatčeni při pokusu o přechod hranic 
2. září 1949. 

Rovněž J. Tuček byl zatčen při po-
kusu o útěk 24. dubna 1949. Pro-
střednictvím vězeňského dozorce 
Josefa Kučery posílal členům skupi-
ny motáky, ve kterých je informoval 
o tom, že při výsleších nic nepro-
zradil, a vybízel je k dalším akcím. 
Žádal skupinu, aby přepadla jihlav-
skou věznici a osvobodila politické 
vězně. 

Soudní proces „Veselý, Rod a Tu-
ček“ se konal 7. – 11. února 1950 
před Státním soudem v Jihlavě. 

Třiadvacet mužů bylo obviněno 
z trestných činů velezrady a vyzvě-
dačství. K. Veselý, F. Rod a J. Tuček 
byli obviněni z trestného činu spo-
luviny na zločinu vraždy. 

V. Schwarz a Stanislav Bárta by-
li obviněni ze zločinu nedokonané 
vraždy úkladné. Jaroslav Šlezinger, 
Vlastimil Kučera a Josef Kočí by-
li obviněni ze zločinu spoluviny na 
nedokonané vraždě a Jan Tuček ze 
zločinu nedokonaného svádění k 
zločinu vraždy. 

K. Veselý, F. Rod a J. Tuček byli 
odsouzeni k trestu smrti a poprave-
ni 17. června 1950 na dvoře Krajské 
věznice v Jihlavě. 

Dva obžalovaní byli odsouzeni k 
trestu odnětí svobody na doživo-
tí. Zbytek skupiny byl odsouzen k 
trestům odnětí svobody čtyř roky až 
25 let. Tresty odnětí svobody byly 
doprovázeny vysokými fi nančními 
tresty, konfi skací majetku a ztrátou 
občanských práv. Na proces „Veselý, 
Rod a Tuček“ navazovaly dva proce-
sy: „František Hecht a spol.“ a „Fran-
tišek Hašek a spol.“ (dle www.ustrcr.
cz). -tz-

Uctění památky obětí 
minulého století

Usnesení z 22. zasedání zastupi-
telstva Jihlavy, konaného dne 15. 
4. 2014 

Usnesení č. 109/14-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e 
poskytnutí dotace
Oblastní charita Havlíčkův Brod 

10.000 Kč 
na materiály, rehabilitační pobyty, 

terapeutické pomůcky pro uživatele, 
osobní náklady.

Usnesení č. 110/14-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e 
poskytnutí fi nančních dotací
Svaz postižených civilizační-

mi chorobami v ČR, OV Jihlava 
30.000 Kč 

na nájemné v roce 2014
Občanské sdružení pro podporu 

a péči o duševně nemocné VOR 
Jihlava 60.000 Kč 

na dofi nancování služby ,,Sociálně 
terapeutické dílny“

 Občanské sdružení pro podpo-
ru a péči o duševně nemocné VOR 
Jihlava 40.000 Kč 

na dofi nancování služby ,,Chráně-
né bydlení“

Usnesení č. 111/14-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e 
poskytnutí dotace v oblasti sportu 

z fi nančních prostředků ze sázkové 
činnosti subjektům:

Club sportů Jihlava 141.600 Kč
Tělocvičná jednota Sokol v Ji-

hlavě 416.100 Kč 
Fotbalový klub mládeže VYSO-

ČINA JIHLAVA 291.400 Kč
TJ Blesk Jihlava 122.500 Kč
BĚŽEC VYSOČINY o. s. 16.400 

Kč
Krajské centrum talentované 

mládeže VOLEJBAL VYSOČINA, 
o. s. 47.200 Kč

Sportovní klub OK Jihlava, o. s. 
57.000 Kč

Tenisový klub Spartak Jihlava 
102.700 Kč

BASKETBALOVÝ KLUB JIH-
LAVA, o. s. 296.400 Kč

HAS JIHLAVA, občanské sdru-
žení 17.800 Kč

Sport pro všechny Spartak Jihla-
va 7.000 Kč

Tělovýchovná jednota Start Jih-
lava 32.700 Kč

Klub kulturistiky a silového troj-
boje Jihlava 16.500 Kč

Školní sportovní klub Demlova 

Jihlava, o. s. 89.300 Kč
Jihlavský plavecký klub AXIS 

249.300 Kč 
Atletika Jihlava 88.500 Kč
Tenisový klub ČLTK Jihlava 

8.400 Kč
Florbalová škola Jihlava 153.200 

Kč
Malá kopaná Jihlava (291.200 

Kč
Sportovní klub Jihlava, o. s. 

521.100 Kč
Tělocvičná jednota Sokol Bedři-

chov 534.200 Kč
„GAMBIT JIHLAVA“ 12.300 Kč
SK Vodomílek 17.200 Kč
Kynologický klub Jihlava 6.400 

Kč
Kuželkářský klub PSJ Jihlava 

47.400 Kč
Sportovní klub moderní gym-

nastiky VYSOČINA Jihlava 7.200 
Kč.

Dotace u těchto subjektů je určena 
na čerpání nákladů v r. 2014 na ho-
noráře a odměny rozhodčích, sčitate-
lů, porotců, lékařský dozor na akcích, 
odměny trenérům, pronájmy prostor 
včetně ostatních služeb s nájmem bez-
prostředně souvisejících, režijní ná-
klady – užívání sportovního zařízení 
vlastními členy, služby v rámci tech-
nického zajištění (ozvučení, osvětlení, 
videoprojekční technika, pronájem 
zařízení včetně dopravy bezprostředně 
související), dopravu, cestovné a uby-
tování rozhodčích a aktérů, propagaci 
(grafi cké návrhy, tisk, kopírování, dis-
tribuce, výlep plakátů, pronájem výle-
pových ploch, propagace na webu a ji-
né služby bezprostředně s propagací 
související), materiálové náklady a vy-
bavení, drobné ceny a odměny (niko-
liv fi nanční), diplomy, služby spojů, 
startovné a vklady do soutěží

a  s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření:
zvýšení tř. 5 Běžné výdaje
§ 3419 Tělovýchovná činnost – 

příspěvky a transfery (odbor škol-
ství, kultury a tělovýchovy)o částku 
3,591.000 Kč 

a zvýšení tř. 8 Financování
zapojení fi nančních prostředků 

z Fondu města Jihlavy na podporu 
sportu, kultury a sociálníoblasti ve 
výši 3,591.000 Kč

a  u k l á d á
vedoucímu odboru školství, kultu-

ry a tělovýchovy zabezpečit uzavření 
Smluv o poskytnutí dotace.

Ing. Jaroslav Vymazal
Ing. Josef Kodet

primátor náměstek primátora

Zastupitelé poskytli dotace

Minimálně jeden měsíc zůstává platný zákaz vstupu do některých lesů 
u Jihlavy. 

Bouřka, která se přehnala nad Ji hlavou v červnu, poškodila lesy u Pávova. 
„V porostech i na některých cestách leží popadané, nahnuté nebo nalomené stro-

my a větve. Poškozeny jsou asi tři tisíce metrů krychlových dřeva,“ uvedl Milan 
Slavinger z odboru životního prostředí magistrátu města. Kvůli hrozícímu 
nebezpečí úrazu a probíhajícímu zpracování kalamity proto magistrát vydal 
zákaz vstupu do postižených lesních porostů do doby, než budou následky 
defi nitivně odstraněny. 

Zákaz se týká lesních pozemků u Pávova mezi dálničním přivaděčem, Du-
bovým rybníkem a Lesnovem. Lesy budou na nejfrekventovanějších přístu-
pových cestách do kalamitou zasažených oblastí viditelně označeny. -lm-

Zákaz vstupu do lesů trvá


