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Současné spory uvnitř koalice 
se promítají do rozhodování za-
stupitelstva, např. v případu re-
konstrukce Horáckého zimního 
stadionu. Nicméně koalice v tak 
důležitých otázkách, jako je právě 
budoucnost HZS, preferuje širo-
kou dohodu před silovým řeše-
ním. Koalici se v některých otáz-
kách nedaří držet jednotný postoj, 
na druhou stranu je zde vůle k 
širokému konsenzu napříč poli-
tickým spektrem. Nekompliku-
je takový přístup akceschopnost 
rozhodování zastupitelstva? Jaký 
je váš pohled na stabilitu jihlavské 
koalice?

KSČM
Současné spory uvnitř koalice jih-

lavského zastupitelstva nemají   vliv 
na rozhodování jihlavských zastupi-
telů za KSČM. 

Na zastupitelstvu se řídíme naším 
volebním programem a názory na-
šich voličů, občanů Jihlavy, které si 
ověřujeme při každodenním jednání 
s lidmi i při besedách o plnění naše-
ho volebního  programu, naposledy 
20. dubna tohoto roku. 

Jsme důslednou a hlasitou opozicí. 
To však není překážkou pro náš sou-
hlas s návrhy současné koalice, které 
nejsou v rozporu s naším volebním 
programem a názory našich voličů. 

Osobně nevidím situaci v jihlav-
ském zastupitelstvu nijak dramatic-
ky. Vztahy v zastupitelstvu jsou ko-
rektní a politické spory považuji za 
normální.  Za normální považuji i to, 
když někteří zastupitelé koalice mají 
odlišné názory vyjádřené i v hlaso-
vání. Zastupitelé by měli vždy hlaso-
vat podle svého nejlepšího vědomí a 
svědomí. 

Pokud se týká tvrzení, že současná 
koalice preferuje širokou shodu t.j. i 
s opozicí před silovým řešením, ne-
byla to dosud úplná pravda. Nejsou 
všechna zastupitelstva stejná a řada  
usnesení není konfl iktní. Někdy se 
však tak zvaně láme chleba, což byl 
případ zastupitelstva konaného 12. 
dubna,  kdy se rozhodovalo o letišti 
v Henčově a zejména o rekonstrukci 
Horáckého zimního stadionu. 

Pokud se týká rekonstrukce zimní-
ho stadionu, nebyl spor o nutnosti 
jeho rekonstrukce, tu měla většina 
stran zastupitelstva ve svých voleb-
ních programech, ale o postup při 
jeho realizaci. 

Koalice předložila návrh začít se 
stadionem od začátku - tj. architek-
tonickou soutěží za osm milionů, 
novým projektem za 20 milionů 
Kč, novým stavebním povolením a 
termínem realizace duben 2019 až 
2021. Znamenalo to nevyužít prová-
děcí projektovou dokumentaci Ing. 
Žáka, nevyužít platné stavební povo-
lení ani studie arch. Buchty. A vyho-
dit již uhrazené  miliony Kč za pro-
jekt i studie obrazně řečeno oknem. 

Návrh koalice nebyl s naší stranou 
projednán. Při hlasování o stadionu 
se ukázalo, že kromě opozice mají s 
tímto návrhem problémy i někteří 

zastupitelé z řad koalice a návrh ne-
byl přijat. Jistě k tomu přispělo i to, 
že o stadionu jsme začali jednat až 
po sedmé hodině večer za nepřítom-
nosti předkladatele návrhu. 

Koalice se myslím z toho poučila 
a další jednání již probíhají za účasti 
opozice a věřím, že dospějí ke zdár-
nému závěru. Možná to přispěje i k 
dalším jednáním a konsensu napříč 
politickým spektrem, což bych sám 
osobně jen přivítal. Zda stávající koa- 
lice dále vydrží i při možných dalších 
sporech bych přenechal všímavým 
novinářům. Ze zkušenosti však vím, 
že často  fi nanční profi t z funkcí ně-
kterých členů koalice překonává  i 
tak médii oblíbené koaliční spory.

Pavel Šlechtický,
zastupitel města

ANO
Koalice je dle mého názoru nesta-

bilní. Tento vývoj je však přirozený 
s ohledem na různorodost stran a 
osobností zastoupených v koalici. 
Potkalo se tam „staré“ a „nové“, tj. ti 
co chtěli zásadní změny s těmi, kteří 
jsou za současný stav odpovědní. To 
je dlouhodobě neudržitelné. 

Na druhou stranu, vůle po širo-
kém konsenzu v případě důležitých 
otázek je podle mého názoru správ-
ná. V městě jako je Jihlava neřešíme 
politiku v pravém slova smyslu, ale 
podmínky pro každodenní život ob-
čanů. 

A na tom je dobré se shodnout 
nezávisle na straně – aby pak 
křehká většina neschválila něco, 
co na dalším  zasedání zastupitel-
stva – opět křehká většina, zruší. 
A přesně tam by to směrovalo. 

Ostatně, i současný stav kolem 
HZS má na svědomí někdo kon-
krétní – kdo, úplně nekoncepč-
ně, rozhodl o výstavbě dvou hal 
v centru města, té menší navíc bez 
odpovídajícího zázemí, tj bez ša-
ten.

Zdá se, že na tomto nekoncepč-
ním rozhodnutí měla svůj podíl i 
snaha  za každou cenu vyúčtovat 
dotační peníze. 

A teď se k tomu nehlásí a ta samá 
strana mluví o architektonické 
soutěži? 

Pravděpodobně zde chyběl a 
chybí právě ten široký konsen-
zus… jinak by snad nebylo mož-
né, abychom dnes diskutovali tak 
široce, jak diskutujeme. 

Jana Mayerová,
zastupitelka města     

KDU-ČSL
Preferuji nejlepší možné řešení pro 

stavbu HZS. Jsme limitováni velkým 
množstvím faktorů. Je to chybějící 
zázemí malého zimáčku, omezený 
prostor pro stavbu a realizaci plně 
funkčního extraligového zimního 
stadionu. Na prvním místě je pak 
cenový limit. U žádného, dosud na-
vrhovaného a projednaného řešení, 
jsem nezaznamenal shodu napříč 

(dokončení ze strany 4)
Kamerový systém ale také něco 

stojí. Uvažuje město o dalších tak-
to monitorovaných křižovatkách?

Zatím ne. Věříme, že toto opatření 
přispěje k větší ohleduplnosti a od-
povědnosti řidičů.

Především obyvatele Pístova zají-
má, co se bude dít s vozovkou, kte-
rá je dlážděná a ve špatném stavu?

Na příští rok plánujeme sdruženou 
investici statutárního města Jihlavy a 
Kraje Vysočina. Město zrekonstru-
uje kanalizaci, vodovod, zastávky 
MHD a dostaví chybějící chodníky. 
Kraj potom nechá zhotovit asfaltové 
povrchy, to vše na ulicích Wolkerova 
a Telečská. 

Termín realizace?
Počítáme s příštím rokem.

Křižovatka u ONO je již několik 
let problémem města. Co s tím?

Rada města schválila řešení. Dojde 

k vybudování dvou nových protileh-
lých zastávek, jedné na novém pro-
pojení za benzínovou stanicí a druhé 
v místě „Havaje“. Světelná křižovatka 
umožní preferenci MHD a vozidel 
Integrovaného záchranného systé-
mu Kraje Vysočina, její dynamické 
řízení a vyšší kapacitu.

Současně vybudujeme u západní 
zdi hřbitova parkoviště typu P+R, 
z kterého bude také možné vstoupit 
na hřbitov novým vstupem. Součás-
tí tohoto projektu budou i tři nové 
bezpečné přechody.

Pane náměstku, chtěl jsem se 
zeptat na cyklodopravu, opravy 
chodníků, využití jihlavské karty. 
Máte na starosti úsek služeb a také 
správy realit a bytů ve vlastnictví 
města.

Bohužel prostor pro tento rozho-
vor jsme naplnili. Nechme na posou-
zení čtenářů, jak hodnotí výsledky 
vaší práce. Děkuji za rozhovor.

Náměstek J. Vymazal...

politickým spektrem. Čas je další 
stresující činitel. Je nespornou,  že se 
zaspalo a koncepčně nebylo řešeno 
po dostavbě malého zimáčku. 

Koalice nedořešila sporné body z 
posledních dvou koaličních schůzek. 
Pokud to nedokáže,  není opodstat-
něný důvod, proč by pokračovala. 
Jde nám přece v první řadě o zájmy 
občanů Jihlavy!   

Jaromír Kalina,
náměstek primátora

Forum Jihlava
Ptáme-li se, jestli diskuze neohro-

žuje akceschopnost zastupitelstva, 
tak je samozřejmě odpověď jasně 
pozitivní. 

Podle mě ale takto otázka nemá 
stát, protože jestli chceme být ma-
ximálně akceschopní, nechme veš-
keré rozhodování na jedné oso-
bě, která nebude s nikým nic řešit, 
bude rozhodovat sama o sobě, a 
o rychlost jednání a rozhodování 
bude okamžitě postaráno. 

V demokracii je takové řešení ne-
myslitelné, brání nám v tom onen 
důmyslný systém orgánů obce, jako 
je zastupitelstvo a rada, kde je nut-
né problémy nejdřív diskutovat, než 
dojdeme k jejich řešení. V praxi se 
ale bohužel setkáváme s tím, že na 
diskuze opravdu není čas, problémy 
se chtěně i nechtěně bagatelizují, 
řečníci navzájem neslyší své argu-
menty. 

Všichni máme co dělat, abychom 
vnímali, co si vlastně chceme sdě-
lit, aby informace vypouštěná z úst 
nesla v uších ostatních stejné sděle-
ní, které máme my na mysli. 

V tuto chvíli jsme podle mě v koa-
lici dospěli do bodu, kdy si uvědo-
mujeme, že se nám to nedaří a že je 
potřeba se pozastavit nad tím, jak 
komunikujeme, a říci si jasná pra-

vidla, protože pokud chceme toto 
město rozvíjet, tak je třeba se pře-
stat handrkovat mezi sebou, věno-
vat více času diskuzi (a hlavně dis-
kuzi otevřít i široké veřejnosti, a to 
ve všech oblastech života ve městě), 
a nejlépe nastartovat proces partici-
pativního plánování a řízení města.

 Ano, je to náročná cesta, je to ces-
ta zdlouhavá a ze začátku procesu 
velmi složitá a náchylná k chybová-
ní, ale nese své ovoce. Název Forum 
Jihlava vychází z fóra = diskusní-
ho kruhu, kde se má o problémech 
mluvit a mluvit, nacházet varianty, 
navrhovat řešení, znovu mluvit (ale 
pozor, ne plkat!). Bez funkční dis-
kuze nemůže demokratická společ-
nost fungovat, a pokud ano, bude 
stavět právě pouze na síle většiny, 
což povede akorát ke zhroucení ko-
munity. 

Chceme-li budovat občansky 
zodpovědnou společnost, musíme 
diskuzi pěstovat a hýčkat si ji, učit 
se, jak ji vést a jak ji řídit, jak ji vy-
hodnocovat, jak ji rozvíjet. Naše 
koalice to stále ještě neumí. Jestli 
se to naučí, to je otázka nynějších 
jednání a vůle jednotlivých partne-
rů. Uvidíme.

Karolína Koubová,
zastupitelka města

Zeptejte se 
politiků

Máte otázku pro městské zastu-
pitele, politické kluby nebo ve-
dení města? Pošlete ji na adresu 
redakce njr.redakce@centrum.
cz. Pamatujte ale na to, že  vy-
cházíme jako měsíčník, tedy 
otázky posílejte nejlépe první 
týden v měsíci.
 Redakce NJR

Široká dohoda stran zpomaluje rozhodovací 
proces o HZS. Proč koalice postupuje takto?


