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Na dubnovém zasedání 
udělili jihlavští zastupitelé 
dvě čestná občanství. V obou 
případech byla udělena in 
memoriam. 

Alois Janáček (1900-1967) 
byl oceněn za morální zásady a 
křesťanské hodnoty při vykonávání 
práce a politické činnosti považo-
vané vždy za službu lidem a spo-
lečnosti bez ohledu na vlastní pro-
spěch a také za záchranu kostela 
Nanebevzetí Panny Marie v Jihla-
vě. 

Alois Janáček po 2. sv. válce vyko-
nával funkce poslance Národního 
shromáždění a předsedy krajské-
ho výboru Československé strany 
lidové (ČSL) v Jihlavě.

Po únorovém komunistickém 
převratu v roce 1948 patřil k části 
vedení ČSL, která se odmítlo pod-
řídit komunistům.

V roce 1949 byl zatčen a ve 
vykonstruovaném procesu jako 
člen „protistátní skupiny“ odsou-
zen na doživotí. V roce 1960 byl na 
základě amnestie prezidenta repub-
liky propuštěn.

Čestné občanství bylo uděleno i 
Pavlu Novákovi (1943-1997) za 
celoživotní boj proti totalitě, čin-
nost v disentu a šíření Charty 77, 
poklidný přechod k demokracii v 
porevoluční době ve státě obec-
ně i v Jihlavě ve funkci přednosty 
okresního úřadu.

Pavel Novák se již v mladém věku 
zapojil do odporu proti komunis-
tické totalitě. Podílel se na formo-
vání Klubu angažovaných nestraní-
ků (KAN) na Jihlavsku. Byl činný 
v disentu a šířil Chartu 77. V době 
normalizace byl za svoji činnost 
vězněn. Práci sehnal například v pil-
níkárně, kde pracoval manuálně. 

V době Listopadu 1989 byl 
významným představitelem 
Občanského fóra na Jihlavsku. V 
letech 1990-1993 byl prvním pore-
volučním přednostou Okresního 
úřadu v Jihlavě.

Podílel se také na znovuobnove-
ní ČSSD. V letech 1993-1995 byl 
prvním místopředsedou strany. A 
mohl pomýšlet i výše. Roku 1993 
kandidoval na předsedu ČSSD. 
Jenže ve druhém kole ho porazil 
současný český prezident Miloš 
Zeman.  -tz, pab-  

Čestná občanství pro lidi 
morálních hodnot

Oblastní charita Havlíčkův Brod 
hledá do týmu 
Vrchní sestru domácí  
hospicové péče a charitní 
pečovatelské služby

Jste odborník a rádi pomáháte druhým?  
Pak se ozvěte na dolezel.marcel@charitahb.cz  
více na https://hb.charita.cz/aktualne/volna-
-mista-1/

Spoluzakladatel koaličního Fóra 
Jihlava Miroslav Tomanec na zase-
dání zastupitelstva v počátku dubna 
oznámil, že se po pěti letech v zastu-
pitelstvu k 30. dubnu vzdá mandátu. 
Svým ohlášením všechny přítom-
né překvapil. Důvod své rezigna-
ce nespecifikoval. Tomanec však v 
minulosti několikrát s koalicí nehla-
soval nebo kritizoval lídryni Fóra 
primátorku Karolínu Koubovou. 

Pro Jihlavské listy následně uvedl, 
že se „přestal ztotožňovat se směrem 
vládnutí, metodami i konkrétními 
kroky, kterými se ubírala tato koalice, 

hlavně v hospodaření s veřejnými 
prostředky a s nedostatečným bojem 
proti klientelismu“.

V zastupitelstvu by jej měl nahradit 
Jiří Antonů.  -pk- 

Překvapení. Miroslav Tomanec 
z Fóra oznámil rezignaci
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