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Ing. Jaroslav Jirků, KSČM
Je mi 44 let, bydlím v Jihlavě, ul. Široká 9, mám 1 syna, 1. 
v roce 1988 jsem ukončil maturitou SPŠ stavební v 
Havlíčkové Brodě a v roce 1995 státní závěrečnou 
zkouškou fakultu stavební ČVUT v Praze. Do roku 
1999 jsem soukromě podnikal, od roku 2000 se pro-
fesně věnuji činnostem ve stavebnictví, obory pozemní 
stavitelství, dopravní stavby, vodohospodářské stavby, na pozicích stav-
byvedoucí, hlavní stavbyvedoucí. V současné době jsem zaměstnán na 
KSÚSV v Jihlavě na pozici technický dozor staveb, koordinátor BOZP. 
Od roku 2012 jsem členem Dopravní komise Kraje Vysočina.
Chtěl bych se věnovat projektům zabývajícím se rozvojem města v in-2. 
vestiční oblasti a oblasti majetku, zejména přípravě stavebních investic, 
shromažďování a vyhodnocování požadavků na výstavbu, realizaci inves-
tičních záměrů města v oblasti výstavby, dále zajišťování správy, údržby 
městských komunikací, dopravních investic a technického zhodnocení.
Provedení nutných rekonstrukcí kanalizací, vodovodů, komunikací města.3. 

 Rozšíření parkovacích míst ve městě.
 Opravy chodníků ve městě.
 Zlepšení infrastruktury v příměstských obcích.

Stanislav Doležal, KSČM
Je mi 35 let, jsem ženatý a mám dvě děti. Mám středo-1. 
školské vzdělání v oboru dopravy. Do Jihlavy jsem se při-
stěhoval v roce 2005 z Brna. V současné době pracuji jako 
kontrolor 3D pracoviště v Tesle Jihlava, s. r. o. Mezi moje 
koníčky patří počítače, fotografování, literatura a potápění.
Od svého působení v městském zastupitelstvu si sli-2. 
buji přiblížení členů zastupitelstva a občanů, dále bych se chtěl zaměřit 
na fungování MHD, činnost městské policie a ekologii. Doufám, že se mi 
podaří předložit kvalitní návrhy a získat pro ně i zastupitele ostatních po-
litických stran, kteří jak doufám, se „povznesou“ nad stranickou přísluš-
nost a dokáží podpořit návrhy KSČM ve prospěch občanů Jihlavy.
Rád bych dosáhl změn ve fungování MHD a přizpůsobení linek a jízd-3. 
ních řádů potřebám uživatelů. Týká se to především spojení sídliště Bře-
zinky a průmyslových zón, linky 6 a ul. Vrchlického. Ing. arch. David Beke, ODS

34 let. Pracuji jako architekt, designér interiérů a urbanista. 1. 
Jsem majitel atelieru Schrapnel. Absolvoval jsem fakultu 
architektury na ČVUT, obor „Architektura a územní plá-
nování“. Pracovní zkušenosti jsem sbíral i v zahraničí. Zají-
mám se o věci veřejné a rád pomáhám při jejich zlepšování. 
Příležitostně působím jako pedagog. Jsem členem Komise 
města Jihlavy pro územní plánování a strategický rozvoj. Má práce je mým ko-
níčkem.
Z povahy své profese se cítím být nejvíce kompetentní v oblastech ob-2. 
novy a rozvoje města a územního plánování. K těmto oblastem je nutné 
přidat ještě dopravu, protože bez ní se rozvoj města plánovat nedá.
Absence architektonických soutěží na veřejné stavby a investice. Soutěž o 3. 
cenu je důležitá, ale měla by jí vždy předcházet soutěž idejí (nápadem se 
dá i ušetřit).

 Neexistence vize a koncepce obnovy Masarykova náměstí. Prosazuji 
tento svůj názor dlouhodobě a cítím, že nyní bych v jeho prosazování ne-
musel zůstat sám.

 Parkování neboli doprava v klidu. Vnímám zavedení parkovacích zón jen 
ve vybraných lokalitách jako nešťastné. Některým to problém vyřešilo, 
mnohým však zvětšilo, či přidělalo.

Ing. Ladislav Zadražil, KSČM
V letošním roce jsem dosáhl věku již 65 let, stal se důchod-1. 
cem, a s tím souvisí známý a zajímavý úkaz – divím se, jak 
jsem mohl všechno stíhat, když jsem chodil do práce.

 Nicméně stále mám optimistické přesvědčení, že lze život 
v městě pro občana zlevnit, správu města lze více zprů-
hlednit, a tím přiblížit k občanovi. Aby věděl, kolik co stojí, 
i co kdo vlastně dělá. Aby se mohl podílet například i na stanovení priorit ve 
výdajích města, tedy například na poměr výdajů na sport, kontroverzní cyk-
lostezky, kulturu, trvale připomínkované opravy chodníků a podobně.

 Přál bych si, aby si občané více všímali toho, co se kolem nás všech 
vlastně děje. Co se kde za městské peníze staví, opravuje, a s jakou kvali-
tou. Tuto veřejnou kontrolu za nás nikdo dělat nebude, ani nás nikdo do 
ní nebude nutit. Za největšího nepřítele občana pokládám jeho vlastní 
lhostejnost a nezájem o věci veřejné.
Myslím, že nelze vyčlenit jednu oblast. Oblasti problémů města jsou 2. 
zdánlivě různorodé, a přitom se mnohdy prolínají.

 Na prvním místě je často vzpomínaná ochrana životního prostředí. Přes 
tu se dostaneme k problematice nakládání s komunálním odpadem, dále k 
dopravě a k dalším.
Když vezmeme zmíněné nakládání s komunálním odpadem: podle značné 3. 
podpory referenda o spalovně komunálního odpadu tato záležitost občany 
zajímá. Ať už bude pokračování jakékoliv, bude nutné se nejprve dohodnout, 
zda chceme spalovnu odpadů pro celý kraj, nebo menší (pouze pro Jihlavu), 
na likvidaci toho, co už žádným způsobem dále nepůjde z odpadů města vy-
třídit.  Podrobná studie, která by se zabývala reálným stavem místních pod-
mínek a případným ekologickým dopadem, nebyla dosud předložena. 

 Dále – s ekologií související doprava. Nelze nevidět, že se nám v doprav-
ních špičkách, které se spíše rozšiřují, už auta (s trochou nadsázky) na sil-
nici ani nevejdou. 

 Nutno vypracovat dopravní koncepci města. Ta by měla zahrnovat zá-
chytná parkoviště, městskou hromadnou dopravu, a také její cenu, pří-
padně začít uvažovat o její bezplatnosti, tedy MHD v Jihlavě také zdarma.

 Problémů je mnohem více, a nepochybuji o možnosti je společně vyřešit.

Ing. Milan Kolář, FORUM
Nadšený patriot města Jihlavy, organizátor a pořada-1. 
tel kulturních a společenských událostí nejen v Jihlavě. 
První koncert, který v Jihlavě uspořádal, byl recitál Ja-
roslava Hutky v Dělnickém domě v roce 1974. Bylo to 
za slavné éry klubu „Kafemlejnek“, který společně s ka-
marády v Jihlavě založil.

 Od roku 1982 nastoupil do Okresního klubu mládeže, který vedl až 
do sametové revoluce. Protože to v Jihlavě v té době nebylo možné, 
tak začal pořádat folkový festival na zámku v Telči, a založil tak 
Prázdniny v Telči. V roce 1991 krátce pracoval na jihlavské radnici. 
V té době uspořádal oslavu 555. výročí přijetí Basilejských kompak-
tát.

 Učí na Soukromé vyšší odborné škole sociální v Jihlavě počítačovou gra-
fi ku.

 Obnovil s hrstkou nadšenců již skoro zapomenutý Jihlavský havířský 
průvod a s ním spojenou Pouť ke svatému Janu. Založil také tradici pří-
jezdů svatého Martina do Jihlavy, který letos přijede již po sedmnácté.

 Je držitelem skleněné medaile Kraje Vysočina a držitelem Ceny města 
Jihlavy.

 Ženatý, má rád velkou rodinu a své tři syny - Matěje, Ondřeje a Vojtu - od 
Matěje má vnoučata Aničku, Jáchyma a Toníčka.
Nebude asi žádným překvapením, že by mě zajímala kultura a společen-2. 
ské události, které se celý život snažím ve městě Jihlavě pořádat, protože 
si myslím, že je to velmi důležité.

 (Má oblíbená moudrost: „Kdo svoji tradici a jedinečnost umí zachovat, 
ten obhajuje svoji sílu. Národ bez tradice si nezaslouží, aby existoval.“) K 
těm tradicím bych ještě připojil identitu, která je velmi důležitá pro nale-
zení vztahu k městu a místu, kde žijeme. 

 Protože to místo mám rád, tak bych chtěl usilovat o to, aby bylo 
krásné, zdravé, čisté a bezpečné. Takže životní prostředí (to pro mě 
znamená také především kulturní prostor pro život), sport a zdravý 
životní styl, čistota a pořádek. To vše samozřejmě také pokládám za 
kulturu života.

 Rád bych, aby naše město bylo atraktivnější nejen pro místní obyva-
tele, ale také přitažlivější pro turisty. Určitě máme co nabídnout! Rád 
bych se pokusil o oživení některých jihlavských zákoutí. Parkánu u 
brány Matky Boží, domu Gustava Mahlera, kostela Povýšení svatého 
Kříže... 
Pokusím se pojmenovat něco, co cítím, a těžko se mi o tom píše. Je to 3. 
atmosféra ve městě, nálada obyvatel, duch místa, který na vás dýchne, 
když do města vstoupíte. Potkávám v Jihlavě bohužel spoustu spíše 
zakaboněných a smutných lidí. Ti usměvaví, s dobrou náladou, jsou 
spíše výjimkou. Myslím, že nálada je většinou mizerná. Věřím, že 
se s tím dá něco udělat. Je to o komunikaci, o příjemných akcích, 
možná společných otevřených snídaních a večeřích, komunitních 
zahradách... Prostě užít si to město a to společenství. Věřím, že je to 
možné!

STRANA 8

Představujeme nově zvolené členy …
(Pokračování ze str. 6)

(Pokračování na str. 10)


