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Představujeme nové zastupitele města
(Pokračování ze str. 8)

PhDr. Zdeněk Jaroš, ČSSD, 69 let
1. Dokončení rozpracovaných záměrů a investic, městská 

doprava, oblast kultury v nejširším slova smyslu, podpora 
tzv. malých sportů, hokejová hala.

2. Absence některých základních dokumentů rozvoje 
města, vzhled jihlavských ulic, nedostatečná podpora a fi -
nanční zajištění kultury ve městě, revitalizace sídlišť (Krá-
lovský vršek).

Ing. Vladislav Jiroušek, Krásná Jihlava, 67 let
1. Rozvoji zoologické zahrady, především nákupu a rekon-

strukci továrny Modeta.
2. Oživení centra města a omezení počtu heren.

Ing. Josef Kodet, KDU-ČSL, 57 let
1. Rád bych se nadále věnoval dopravní problematice. Zde 

je nutné se zabývat řešením parkovacích míst, a to nejen ve 
středu města,  kde je situace s parkováním velmi kompli-
kovaná.  Dále je nutné věnovat zvýšenou pozornost rekon-
strukcím stávajících chodníků a vozovek.  Velmi důležité 
pro Jihlavu je dobudování obchvatu od výpadovky na Zno-
jmo až po dálniční přivaděč do Velkého Beranova. V MHD 
je potřeba dokončit obměnu vozového parku a zabývat se 
změnou vedení  některých linek. K tomu je nutné zreali-
zovat prodloužení  trolejového vedení po nové části ulice 
Vrchlického do Horního Kosova.

2. V dopravě je asi v Jihlavě v současné době největší pro-
blém parkování a technický stav některých chodníků a vo-
zovek. Důležité je i dobudování obchvatu, což by ale ne-
měla být investice budovaná z rozpočtu města. Zde bude 
nutná spolupráce mezi městem, krajem a státem.

Ing. Milan Kolář, Krásná Jihlava, 57 let
1. Za prvé bych moc rád pěkně poděkoval za to obrovské 

množství preferencí, které jsem získal. Moc mě to těší!
Mně voliči vzkázali, že se mám s chutí a nadšením pustit 

do všech těch kulturních akcí, městských slavností a spole-
čenských událostí, které mám v Jihlavě na svědomí a které 
Jihlavě stále tolik chybí.

2. Trápí mě, že Jihlava má stále pověst nekulturního měs-
ta a napadá mě, že s tím samozřejmě musí souviset i to, že 
se velké strany domluvily na svých politických zájmech a 
vzkazy voličů a názory nás obyčejných lidí je příliš netrápí. 
V životě to není poprvé, co mě napadá, že by bylo lepší se z 
Jihlavy odstěhovat, ale nebojte! Ještě nějaké síly za kultur-
nější Jihlavu mám.

MVDr. Božena Kremláčková, KSČM, 55 let
1. Doufám, že nám bude v tomto zastupitelstvu umožně-

no pracovat i v komisích MěR. Ráda bych se věnovala so-
ciální problematice, kterou bude vzhledem ke krizi a jejím 
důsledkům na celou společnost určitě nutné řešit. Současně 
bych ráda pokračovala v práci kontrolního výboru MěZ. Sa-
mozřejmě se neodříkám žádné práce, protože mohu využít 
svých zkušeností „služebně staršího zastupitele“.

2. Určitě budeme muset řešit domy zvláštního určení 
(DPS), aby se po plánovaném zdražení nájemného nestaly 
pro potřebné nedostupnými. Taktéž příspěvky směřované 
do neziskové sféry je třeba rozdělit spravedlivě. Abych měla  
co nejvíce informací pro rozhodování, je třeba znát organi-
zace i výsledky kontrol jejich práce.

Martin Málek, ODS, 43 let
1. Protože jsem zaměstnaný jako tiskový mluvčí SMJ, 

tak mám asi nejblíže k činnostem, kterými se zabývá naše 
společnost. To znamená, že bych i nadále chtěl pracovat 
zejména na zlepšení a reálném řešení dopravní situace v 
Jihlavě. Ať už je to špatný stav některých silnic a chodní-
ků, nedostatečný počet parkovacích míst atd. Také by se 
mi líbilo vyřešit sjezd z přivaděče směrem od Pelhřimova 
k Vodnímu ráji a nákupní zóně. Dalším tématem je systém 
nakládání s odpady. Ať už se jedná o třídění, nové sběrné 
dvory, ale také o rozšíření skládky nebo jinou likvidaci od-
padů. Bohužel ať se nám to líbí nebo ne, její kapacita se 
pomalu, ale jistě naplňuje a odpady lidé produkují a pro-
dukovat stále budou. Nadále mojí prioritou také zůstává 
podpora sportovním klubům, zejména pracujících s mlá-
deží, a důrazně podotýkám, nejen sportu vrcholového, i 
když jak hokejisté, tak fotbalisté mají své místo v krajském 
městě. Nesmíme také zapomenout na naše nejmenší a no-
vé zařízení pro ně, což je další mateřská škola. Také bych 
přivítal doladění MHD pro cestující, zejména její odbavo-
vací systém a možnost využívat kartu i v jiných zařízeních 
např. (bazény, zoo a další). Určitě by se mohl vylepšit i 
úklid města, takže těch úkolů, tak aby se občanům v Jihla-
vě dobře a šťastně žilo, je před námi stále hodně v mnoha 
oblastech.

2. Špatný stav kanalizací v krajském městě a například i 
to, že spousta kilometrů kanalizace je v „majetku“ takzva-
ného neznámého vlastníka. Dalším problém je ovzduší ve 
městě, protože si myslím, že společnost Kronospan nedělá 
všechno pro to, aby se lidem dýchalo dobře a vzduch byl 
čistý. Stačí si jen poslechnout názory lidí například z loka-
lity Bedřichov, jak to (ne)funguje.

MVDr. Přemysl Novák, ODS, 40 let
1. Rozvoj města (kvalitní územní plán, investiční akce, 

zlepšování infrastruktury atd...), kvalita a zlepšování život-
ního prostředí (profesně k tomu mám blízko).

2. Místy nevyhovující infrastruktura (kanalizace, vodo-
vody, komunikace, chodníky, parkovací místa), některé dle 
mého úsudku zbytečné předražené investice, jinde naopak 
nedostatečné.

Mgr. Jana Nováková Hotařová, ČSSD, 46 let
1. Chtěla bych se podílet na práci v oblasti volnočasových 

aktivit dětí a mládeže a v oblasti rozvoje sportovišť města, 
na kterých budou moci občané Jihlavy rozvíjet pohybové 
aktivity.

2. Mezi důležité problémy z těchto oblastí bych zahrnula 
výstavbu haly u atletického stadionu. Výborné by bylo, kdy-
by se podařilo zrealizovat projekt „ Lyžařské Jihlavsko“. 

Věra Podhorská, TOP 09, 58 let
1. Při mé práci v městském zastupitelstvu se chci podrob-

ně věnovat fi nancování kultury a neprofesionálního sportu 
v návaznosti na efektivní využití příjmů rozpočtu města.

2. Nejvíce mě trápí složitost a hlavně vyúčtování přiděle-
ných prostředků a mylný názor, že kulturu, ať už je komerč-
ní či nekomerční, lze v Jihlavě realizovat bez dotací, stejně 
jako se sportovní kluby a jednoty neobejdou bez dotací na 
údržbu sportovních zařízení.

Bc. Lenka Rokosová, ČSSD,  41 let
1. Podrobněji bych se chtěla věnovat otázkám v oblasti 

předškolního vzdělávání, a to zejména docílení dostatečné-
ho počtu míst pro děti v mateřských školách popř. jeslích. 
Budu také podporovat aktivity v oblasti sportu a  dalších 
zájmových aktivit, které vedou k vyplnění volného času dě-
tí a mládeže. 

2. Osobně mě nejvíce trápí nedostatek míst pro děti v ma-
teřských školách. 

 (Pokračování na str. 21)

Eva Krpálková, ODS, 54 let
1. V minulém období jsem pracovala v kulturní komisi a 

ráda bych v „kulturní oblasti“ pokračovala. Velké možnosti 
vidím ve spolupráci města s Hospodářskou komorou, která 
zastupuje jihlavské podnikatele.

Podnikatelé nechtějí vstupovat aktivně do politiky, ale 
chtějí nabídnout své zkušenosti ze svého podnikání městu. 
Nabízejí své zkušenosti, nápady a rady v určitých oborech, 
bylo by škoda jejich znalosti nevyužít.

2. Problémů je celá řada, ale mám-li říci jen jeden, tak je to snad pokřivová-
ní tržního vztahu v kultuře. Dotovat kulturu ano, ale na činnost, nebo přispí-
vat pořadatelům na ztrátovost akce, vždy však vybírat vstupné. Je chybou ko-
nat pořady za městské peníze zdarma, protože tím podrážím další pořadatele, 
kteří příspěvek od města nedostanou.


