
Mgr. Stanislava Prokešová, ČSSD
Zastupitelkou budu v druhém volebním období. 1. 
V předchozím období jsem byla předsedkyní Komise 
pro sport, tělovýchovu a volný čas při Radě města Jih-
lavy, členkou Komise pro územní plánování, členkou 
komise Zdravé město a MA 21, a současně jsem člen-
kou Rozpočtové komise pro zaměstnanost a podnikání 
Rady Kraje Vysočina. Pracovala jsem jako učitelka, později 16 let jako 
ředitelka Základní školy Seifertova, nyní řídím dva evropské vzdělávací 
projekty pro školy v jihlavském ORP a v dalším projektu Svazu měst 
a obcí ČR. Jsem metodik – analytik pro oblast školství. V mládí jsem 
byla 10 let v reprezentaci Československa ve sportovní gymnastice, půso-
bila jsem v různých sportovních funkcích. Za svoji pedagogickou a spor-
tovní činnost jsem byla v roce 2004 oceněna medailí J. A. Komenského 
z MŠMT a v roce 2008 Cenou primátora za přínos sportu.
Ráda bych aktivně pokračovala ve své práci v oblasti sportu, pracovala 2. 
na koncepci sportu a dokončila upřesnění kritérií pro rozdělování do-
tací. Byla bych ráda, kdyby se podařilo zabezpečit dostatečné fi nancování 
sportovních a kulturních aktivit. Zajímá mě nejen oblast sportu a kultury, 
školství, ale i další oblasti, jako je bezpečnost, životní prostředí, sociální 
věci, ekonomika a rozvoj města.
Trápí mě nedostatek míst pro děti v jeslích, nedostatek míst v MŠ je 3. 
téměř vyřešen. V základním školství je potřeba vyřešit nedostatečnou ka-
pacitu ve školních družinách v ZŠ. Problémů je víc, chtěla bych, aby se 
v první řadě řešily věci týkající se všech jihlavských obyvatel, jako je stav 
chodníků, silnic, parkování, městská doprava, bezpečnost atd.

František Zelníček, ČSSD
Narodil jsem se v Jihlavě, a o Vánocích tomu bude již 1. 
65 let. Svým způsobem jsem jihlavský patriot. S man-
želkou máme dva syny, jednu vnučku a tři vnuky. Pů-
vodním povoláním jsem projektant. V posledním ob-
dobí jsem působil jako náměstek primátora pro oblast 
správy majetku a informatiky. Po ukončení každodenní 
práce na radnici si chci ještě užít rodiny a pobytu na chatě a v přírodě.
Nejblíže mám k oblastem, které jsem  měl na starosti jako náměstek pri-2. 
mátora. Ale… nelze se soustředit pouze na jednu oblast. Nelze se věno-
vat pouze sportu, kultuře, cyklostezkám atd. Organizmus města má ši-
roký záběr a široké jsou i požadavky občanů. Asi nejblíže mám k citátu 
E. T. Setona: „Protože jsem poznal muka žíznivé touhy, chtěl bych vy-
hloubit studnu, z které by i jiní mohli pít“.
Problémů je více. Pokud nasloucháte lidem, tak je většinou tíží byznys s uby-3. 
tovnami a s tím související nedostatečný pocit bezpečí. Ať chceme nebo ne-
chceme, bude nutno investovat do Městské policie, pokud tak neučiní stát.

Mgr. Jana Nováková Hotařová, ČSSD
Pracuji na základní škole v Kamenici jako zástup-1. 
kyně ředitele, vyučuji matematiku, chemii a infor-
matiku. V minulém volebním období jsem pracovala 
jako členka komise Rady města Jihlavy pro sport, tě-
lovýchovu a volný čas a komise pro občanské záleži-
tosti. Jsem také členkou komise pro sport a volný čas 
Rady Kraje Vysočina. Aktivně se podílím na organizování  soutěže 
Běžec Vysočiny a na sportovních akcích Atletiky Jihlava.
Ve své práci městské zastupitelky bych se chtěla věnovat oblastem, 2. 
které jsou mi blízké – školství a sportu. Chtěla bych podporovat smys-
luplné projekty, které by vedly k podpoře rozvoje technických doved-
ností a manuální zručnosti na základních školách. Také bych se chtěla 
podílet na rozvoji koncepce sportu a volnočasových aktivit ve městě, 
určených dětem a mládeži. Chtěla bych se aktivně zapojit do projektu 
Zdravé město.
S nárůstem počtu dětí v prvních třídách na základních školách sou-3. 
visí problém školních družin. Proto bych se chtěla podílet na vhod-
ném řešení tohoto problému, které město musí řešit ve spolupráci 
s Krajem Vysočina. 

Ing. Vratislav Výborný, ČSSD
61 let, ženatý, absolvent VUT Brno, fakulta stavební. 10 1. 
let uvolněný člen zastupitelstva města Jihlavy, dalších 
deset let OSVČ – inženýrská činnost ve stavebnictví 
(z toho sedm let v Tunisu).
Vždy jsem se zajímal o rozvoj Jihlavy v širších souvis-2. 
lostech (velcí investoři, a tím vznik kvalitních pracovních míst, vznik 
a rozvoj vysoké školy, vytváření podmínek  pro sport a kulturu, realizace 
dopravních staveb, partnerství se zahraničními městy, …) a tomu bych 
se rád nadále věnoval.
Jednoznačně pokračování infrastrukturních projektů, i těch s vazbou na 3. 
dotační možnosti. Rád bych inicioval vznik „investiční komise“ Rady 
města, která by posuzovala a kontrolovala veškeré investiční akce, od pr-
votního záměru, přes projektové řešení, až po realizaci. Samozřejmostí 
by bylo projednávání záměrů s občany dotčených lokalit. Není možné, 
aby se občané dozvěděli o stavbě ve svém nejbližším okolí, až když už je 
vše rozhodnuto. 

Ing. Bc. Martin Hyský, ČSSD
39 let, ženatý, dvě děti, vysokoškolské vzdělání ekono-1. 
mického směru. Čtvrtým volebním obdobím jsem za-
stupitelem města Jihlavy. Nyní působím jako krajský 
radní pro oblast regionálního rozvoje a územního plá-
nování.
Které oblasti rozvoje Jihlavy se hodláte podrobněji věnovat při své práci 2. 
městského zastupitele? Chtěl bych se věnovat oblasti mého součas-
ného profesního zaměření, tedy regionálnímu rozvoji, respektive rozvoji 
města. Rovněž bych se chtěl věnovat posilování spolupráce se zahranič-
ními partnerskými městy a realizaci společných projektů. Velice rád také 
přispěji k efektivní komunikaci Město – Kraj.
Který problém z této oblasti vás osobně nejvíc trápí? Zmíním problémy, 3. 
které bude potřeba řešit a vyřešit právě v tomto volebním období – schvá-
lení nového územního plánu, nedořešené majetkové vyrovnání vodohos-
podářského majetku a nevyhovující stav Horáckého zimního stadionu.
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Voliči rozhodli a zvolili nové městské zastupitele. Poprosili jsme je, 
aby se krátce představili a odpověděli na základní otázky.

Prosíme, stručně se představte.1. 
Které oblasti rozvoje Jihlavy se hodláte podrobněji věnovat při své práci 2. 
městského zastupitele?
Který problém z této oblasti vás osobně nejvíc trápí?3. 

Představujeme nově zvolené členy 
městského zastupitelstva

PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek, ČSSD
63 let, ženatý (36 let), dvě dospělé děti, dvě vnoučata.1. 
Vzdělání: VŠCHT Pardubice (analytická a fyzikální 
chemie), Pedagogická fakulta UK Praha (matematika, 
chemie), management.

 Profesní dráha: chemik, učitel, státní správa, ředitel 
školy, náměstek primátora.

 Zájmy: cestování a turistika, příroda, literatura, dříve tenis a bridž.
Pokud bych zastával úřad primátora, nemohu žádnou oblast pominout, 2. 
naopak bych měl všechny koordinovat. Jsou však oblasti, které jsou mi 
bližší – ekonomika, životní prostředí, vzdělávání.
Největší problémy čekají právě zvolené zastupitele v oblasti infrastruk-3. 
tury, zejména dokončení převzetí vodohospodářské infrastruktury a její 
následné údržby a oprav. Obtížné bude i řešení dopravy včetně parko-
vání. Ve výše uvedených oblastech je to pak zachování vyrovnaného 
rozpočtu města při vyšších nárocích na mandatorní výdaje a ztrátu ně-
kterých zdrojů, smysluplné čerpání zdrojů z EU na udržitelné projekty. 
V oblasti životního prostředí půjde o vytváření rekreačních a volnočaso-
vých prostředí, ochranu zeleně při revitalizaci částí města, a zejména do-
řešení systému nakládání s odpady.

 V oblasti školství zbývá dokončit rozjeté projekty mateřských škol 
a DDM. Kromě investic na větší opravy se pozornost zaměří zejména na 
kvalitu škol a dostupnost pro každého.


