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(Dokončení ze str. 3)
Jedna strana mince je něco chtít 

a mít nápady, druhá strany mince je 
mít na to fi nance. Je to srážka s reali-
tou, která se jmenuje městský rozpo-
čet. 

Můžete být konkrétní?
Tak třeba MHD pro někoho za-

darmo. A jsou města, která to zavedla. 
Jenže – ne každé město má stejné pří-
jmy a priority. Jsou například města 
lázeňského typu, která mají příjmy 
jinde, a ty si pak mohou leccos dovo-
lit. Ale dovedu si výhledově předsta-
vit, že i Jihlava si bude moci dovolit 
jízdné zadarmo pro některé kategorie.

Ptal jste se, jestli to není jedno, kdo 
město povede. Není to jedno, pro-
tože vedení města by mělo nastavit 
směr, kterým se to město bude ubí-
rat. V konkrétních věcech pak by měli 
dávat podklady pro rozhodování ve-
dení města odborníci.

Koaliční smlouva by měla zabez-
pečit jednadvacet hlasů z potřeb-
ných devatenácti. Přitom jste opět 
dali přednost ODS, která v minu-
lém období řešila dva své odpad-
líky – pana Janderku a pana Dršatu. 
Co vás nejvíc vedlo k zamítnutí 
koalice s ANO? Jak moc je koalice 
z tohoto pohledu „křehká“?

S ANO byl hned od počátku pro-
blém, když se tradiční strany rozhodly 
s ANO nejednat. My (ČSSD) jsme 

tohle vyhranění neměli, ale chtěli 
jsme vytvořit vyváženou koalicí z lidí, 
kteří o vedení města mají reálné před-
stavy, kteří jsou známí a pro Jihlavu již 
něco udělali.

Uvažovali jsme o koalici s ANO 
a Fórem, ale to by dalo jen dvacet 
hlasů, a navíc by taková koalice byla 
hodně riskantní. 

Jiné modely uvažovaly o komunis-
tech, ale s těmi také nikdo nechtěl do 
koalice. Tedy ANO a komunisti měli 
prakticky nulový koaliční potenciál.

Navíc, představy ANO byly trochu 
nadčasové, chtěli množství změn na 
funkcích vedoucích odborů magis-
trátu atd. Nepopírali, že chtějí ovlád-
nout ekonomiku města.

Takže věříte, že roky vydržíte?
Věříme. I když obměna je docela vý-

razná, ať se to již týká rady, nebo i za-
stupitelstva. 

Jak vnímáte jako politik onu hra-
nici možného a morálního? Tedy 
– zákon jsem neporušil, ale k mo-
rálce to má daleko? Například pl-
nění volebních slibů?

Byl jsem volebním lídrem jihlavské 
ČSSD podruhé a snažil jsem se vo-
lební program sestavovat reálně. Ne-
zapomeňme však, že koaliční partneři 
mají také své představy. 

Výsledkem je určitý kompromis, 
a není fér pak svalovat určitý posun 
v konání na pokleslou morálku. Proto 

nemůžete postavit volební program 
na vzdušných zámcích, což zahrno-
val mimochodem i program ANO. 
Pokud tedy nyní musíme z některých 
našich slibů ustoupit díky kompro-
misu, je férové to říct teď, na začátku 
naší práce.

Jaký je váš názor na chápání 
trestně právní odpovědnosti vyso-
kých politiků?

To mne hodně štve, že na vládní 
úrovni, na ministerstvech, se penězi 
hýří. Přijde mi docela zvláštní, když 
se nyní „šlape“ po samosprávách, že 
se na ministerstvech některé zakázky 
přidělují bez výběrových řízení. Kolik 
již bylo starostů malých obcí v problé-
mech kvůli hospodaření?! 

Ale opět bych varoval před paušali-
zací. Nyní napadá pan Babiš ministra 
zdravotnictví Němečka za předra-
žený nákup, ale dokážeme to opravdu 
přesně posoudit? 

Pojďme s příkladem do Jihlavy – 
vyhřívaný trávník FC Vysočina. Po-
miňme otázku, jestli do krajského 
města patří vrcholový fotbal, a podí-
vejme se na argumenty, že se vyhří-
vaný trávník dal pořídit za polovinu 
ceny. Ano, dal, ale jaké kvality? A už 
padají trestní oznámení atd. A to mi 
hodně vadí. Lidé si zvolili své zastu-
pitele, a ti by měli rozhodovat na zá-
kladě expertiz.

Jestli někdo něco přihraje svému ka-
marádovi, nebo se chce obohatit, ať za 

to nese odpovědnost, to je jasné.
Nebo Teniscentrum. Existovaly tři 

právní názory, že nemusela být vy-
hlášena veřejná soutěž, ale protože si 
jeden pan radní myslel něco jiného, 
podal trestní oznámení. Jenže jak 
jinak se chcete rozhodnout, když ne-
jste stavař nebo odborník na danou 
oblast, než na základě posudků 
znalců? Není to tak, že vedení města 
je nějaký Děd Vševěd.

Presumpce neviny a kauza ná-
městka Pospíchala. Jak moc to z va-
šeho pohledu poškodilo jihlavskou 
ČSSD?

Nevidím do hlav voličů a neumím 
říct, kolik z nich se rozhodlo ČSSD 
nevolit z tohoto důvodu. Myslím si, 
že presumpce neviny by se měla ctít. 

Druhou věcí je to, jaké důsledky vy-
vodí postižený. Jen on totiž ví, jak to 
doopravdy bylo. A jestliže jsou takové 
prokazatelné důkazy, měl by odstou-
pit z funkce hned.

Kauza náměstka Pospíchala vygra-
dovala k závěru volebního období, tak 
řešit něco razantně již nedávalo smysl. 

Samozřejmě je ve hře i fi nanční 
otázka – pro někoho je zastávaná 
funkce důležitým ekonomickým sti-
mulem, pro jiného tomu tak není. 
Takže ve hře je potom i lidský pro-
blém, jestli kvůli podezření opustit 
funkci a vystavit například rodinu 
do problémů, když věříte, že jste ne-
vinný.

Opravené schody z Jakubského náměstí do Heulosu jsou opět otevřené. 
Parkán (směrem k penzionu Mahler v Brněnské ulici) a nově vybudovaný 
průchod do Heulosu z Hluboké ulice zatím ještě budou uzavřeny.

Oprava schodiště je součástí projektu, který řeší regeneraci veřejných pro-
stranství v historicky cenném jádru města Jihlavy, v městské památkové re-
zervaci. Jedná se o zprůchodnění další části hradebního parkánu, konkrétně 
v úseku od ulice Brněnská po Jakubské náměstí, a dále zpřístupnění nevyu-
žívaného prostoru při ulici Hluboká, včetně vybudování nového průchodu 
z centra města do lesoparku Malý Heulos. Projekt obsahuje vybudování no-
vého chodníku a vybavení území potřebným mobiliářem, herními a nauč-
nými prvky pro děti a potřebnými schodišti.  -lm-

S velkým zájmem veřejnosti se se-
tkalo listopadové žehnání opravené 
kapličky v Heleníně, části města Jih-
lavy. Na malou slavnost, která ofi ci-
álně ukončila kompletní renovaci 
památky, dorazila o pozdním stře-
dečním odpoledni stovka lidí. Slav-
nostnímu rázu akce přispělo vystou-
pení jihlavského pěveckého sdružení 
Campanula. Kapličku požehnal farář 
Ivan Petr Božik z farnosti U kostela 
sv. Jakuba. Za investora opravy, jihlav-
skou radnici, k přítomným promluvil 
primátor města Jaroslav Vymazal.

Pod lesem v prudkém svahu stojí 
kaplička se sochami Panny Marie, 
Ježíška a andělů bezmála sto let. V 
posledních letech upadla takřka do 
zapomnění, poškozená, posprejo-
vaná, porostlá lišejníkem a zarostlá 
v zeleni nebyla z nejbližší cesty ani 
vidět. Radnice ale v posledních le-

tech, kromě oprav velkých památek, 
investuje také do obnovy drobněj-
ších památek, jako jsou boží muka, 
křížky, sochy. Do seznamu se tak 
dostala i kaplička v Heleníně. „Tyto 
menší památky dodávají zákoutím 
města atmosféru, lidé k nim mají 
blízký vztah. Jsem rád, že se podařilo 
na renovaci najít peníze. Přeji obyva-
telům i kapličce, aby byla dlouho v po-
řádku, aby se jí vyhýbali vandalové a 
přinášela lidem radost a klid,“ uvedl k 
dokončené renovaci bývalý primátor 
Jaroslav Vymazal.

Jihlavská radnice v posledních le-
tech nechala zrenovovat více podob-
ných drobnějších památek, například 
křížek na vrchu Větrník, studánku a 
sochu na Skalce, boží muka, kříž a 
kapličku v Kosově, sochu madony s 
dítětem ve Strojírenské ulici, nebo 
kříž u dubu v polích u Heroltic. -tz-

Žehnání kapličky přilákalo stovku lidí 

KA PLIČKA  v Heleníně se v péči restaurátorů proměnila. Původně špinavý a po-
čmáraný objekt je vyčištěný a ošetřený proti povětrnostním vlivům, zničené sochy 
Panny Marie s Ježíškem a andělů jsou opět kompletní, rozpadlé schodiště je zpět 
na svém místě, opravena je i masivní lavice z kamení a dřeva. Práce prováděl re-
staurátor Otakar Marcin se spolupracovníky. Celkově přišla oprava kapličky jih-
lavskou radnici asi na 750 tisíc korun. Foto: archiv MMJ

Do Heulosu po schodech


