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Paní Anděla Hosová z Jihlavy se 
dožila 101. let. K výjimečnému jubi-
leu jí za město Jihlavu blahopřál ná-
městek primátora Vratislav Výborný. 
Návštěvu z radnice ve dveřích domu 
osobně přivítala sama oslavenkyně, 
byť o holích a s pomocí syna. Od zá-
stupce města převzala pamětní list, 
dárkový koš, květiny a tombakový 
čtverec se symboly města Jihlavy. 

Jubilantka si stěžuje na slábnoucí 
paměť a sluch, ale stále čile komu-
nikuje s okolím a během návštěvy 
z radnice přijímala i telefonické gra-
tulace. Dodnes sleduje televizi, hlav-
ně seriály a nevynechá zprávy. 

Ač je dlouhověkost v rodině, osla-
venkyně svůj návod na dlouhý zdra-
vý život prozradila už vloni při oslavě 
rovné stovky: „To se snad ani nemůže 
říkat. Každé ráno jsem si dala slzu, jen 
tak po dně skleničky, však víte čeho,“ 
vyprávěla s nesmělým úsměvem gra-
tulantům.  

Anděla Hosová celý život manuál-
ně pracovala v zaměstnání i doma, 
kde se starala o hospodářství. Praco-
vala také jako dobrovolnice Červe-
ného kříže, ráda cestovala. Rodačka 
z Pavlova od devadesáti let žije v Jih-
lavě v péči syna a jeho rodiny.

 -tz-

PANÍ ANDĚLE Hosové, která oslavila 101 let, poblahopřál za město náměstek 
primátora Vratislav Výborný. Foto: archiv MMJ

Oslavila 101. narozeniny

Blokové čištění města uklidilo 
zhruba 172 kilometrů místních ko-
munikací. 

Pracovníci Služeb města Jihlavy 
(SMJ) v počtu dvaceti zaměstnanců 
pracovali na jednotlivých úsecích. 
„Na ruční čištění jsme přibrali třicet 
brigádníků, kteří zajišťovali škrábá-
ní a dočišťování chodníků i parkovišť. 
Splachování chodníků bylo prováděno 
individuálně. Zároveň SMJ při úklidu 
chodníků a vozovek provedly čištění tří 
a půl tisíce dešťových vpustí,“ upřesnil 
mluvčí SMJ Martin málek.

Respektování dopravního značení 
jarního úklidu kontrolovala Městská 
policie Jihlava. Nedodržování a po-
rušování dopravního značení bylo 
pokutováno a také bylo využito služ-
by k odtahu. Při letošním úklidu bylo 
odtaženo 239 vozidel, jejichž majitelé 
nerespektovali dopravní značení. Jed-
nosměrné odtažení vozidla přišlo ma-
jitele na 2.000 korun. Blokové čištění 
místních komunikací stálo 5,8 milio-
nů korun bez DPH.  -lm-

Máme čisté 
město

Rada města Jihlavy může v mi-
mořádných případech, zejména za 
účelem kulturního a sportovního 
oživení města, udělit výjimku ze 
stanovených časových podmínek a 
schválit jinou dobu ukončení akce. 

Časové podmínky dle obecně zá-
vazné vyhlášky 12/2005 pro pořádá-
ní akcí jsou v období od 1. června do 
30. září od 6 do 24  hodin, v ostat-
ních měsících od 6  do 22  hodin.

Rada města schválila výjimku dvě-
ma akcím v červenci. Dobu ukonče-

ní kulturní akce - hudebního festi-
valu „Sun Dance park 2016“ konané 
30. července 2016 do 2. hodiny 31. 
července 2016 v areálu – Malý Heu-
los (amfi teátr).

Rovněž radní schválili dobu ukon-
čení kulturní akce – divadlo na Staré 
Plovárně, konané ve dnech 29., 30. a 
31. července 2016 do 2. hodiny 30., 
31. července a 1. srpna 2016 v areálu 
– Stará Plovárna pro žadatele – Di-
vadlo T.E.J.P. z.s. -tz-

Rada města Jihlavy schválila 
výjimky pro konec akcí

Ke změnám jízdních řádů dochází 
u trolejbusových linek A, E, N a u 
autobusové linky 12.

U linek A a E dochází k drobným 
změnám u dvou spojů. Po dobrých 
zkušenostech s provozem linky noč-
ní linky N se rozšiřuje její provoz 
tak, že ve směru z centra bude linka 
N nově obsluhovat i oblast Slunce. 
Dále je přidán jeden spoj ze sídliště 
Březinova směrem do centra.

U autobusové linky č. 12 se zvyšu-
je četnost obsluhy zastávky Střítež, 
Jipocar na základě požadavků fi rem 
sídlících ve Střítežské průmyslové 
zóně. Nově je zajištěno spojení na 
tuto zastávku po všechny dny v týd-
nu (tj. včetně soboty a neděle) tak, 
aby spoje přijížděly před začátkem a 
po konci směny v 6, 14, 18 a 22 ho-
din. -tz-

Změny v jihlavské MHD
NA KOLE UCTILI G. MAHLERA. V 
rámci 15. ročníku hudebního festivalu 
Mahler Jihlava – Hudba tisíců proběh-
la tradiční cyklojízda se startem před 
rodným domem Gustava Mahlera 
v Kalištích u Humpolce. 

Účastníci cyklojízdy byli i s koly pře-
vezeni autobusem z Jihlavy do Kaliští, 

Cyklojízda v Kalištích
po stopách Gustava Mahlera

ZKONTROLUJTE SI DOKLA-
DY! „Rychlopas“ dostanete za týden. 
Za 4.000,- Kč.

Ještě vloni jste za patnáct stovek 
přímo na úřadě vyřídili rychlopas na 
počkání. Když na to přišlo, ochot-
né úřednice ho vydaly i mimo úřed-
ní hodiny, aby vytoužená dovolená 
dobře dopadla. Rychlopas platil jen 
půl roku, ne do všech zemí světa na 
něj pouštěli, ale většině zapomnětliv-
ců a nepořádníků vytrhl trn z paty. 

Letos na poslední chvíli nic nevy-
řídíte, ministerstvo vnitra rychlopa-
sy zrušilo. Nahradily je cestovní pasy 
se strojově čitelnými údaji a s nosi-
čem dat s biometrickými údaji s do-

bou vydání do 6 pracovních dnů. 
Tyto pasy mají dobu platnosti 10 let, 
správní poplatek činí 4.000,- Kč, u 
dětí do 15 let je doba platnosti 5 let, 
správní poplatek je 2.000,- Kč. 

„Pokud tedy zjistíte těsně před odjez-
dem do zahraničí, že nemáte platný 
cestovní pas, pořádně si za nový připla-
títe. Co je horší, že se nový pas do od-
jezdu nemusí stihnout vyrobit. Pasy se 
odesílají do centrální výrobny cenin,“ 
upozorňuje vedoucí správního oddě-
lení Magistrátu města Jihlavy Kateři-
na Škarková.

Co je příjemnou novinkou, že o 
cestovní pas můžete zažádat kde-
koli v ČR na obecních úřadech ob-

cí s rozšířenou působností, podání 
není podmíněno místem trvalého 
pobytu. 

Cestovní pas se strojově čitelný-
mi údaji a s nosičem dat s biome-
trickými údaji se vydává s dobou 
platnosti 10 let, správní poplatek 
činí 600,- Kč, u dětí do 15 let se vy-
dává s dobou platnosti 5 let a správ-
ní poplatek činí 100,- Kč. Výrobní 
doba těchto pasů je do 30 dnů. 

„Připomínáme, že i malé dítě mu-
sí mít platný doklad totožnosti, a to 
buď cestovní pas nebo občanský prů-
kaz, který se dá použít pro cestování 
po Evropské unii,“ dodává Kateřina 
Škarková.

Letíte zítra na dovolenou, 
spěcháte a nemáte pas? Neletíte…

ale výjimkou nebyli ani ti, kteří obě ces-
ty absolvovali v sedle bicyklu. Cyklojíz-
da měla i svůj doprovodný program v 
místě startu a cíle. Foto: archiv MMJ


