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Zvládnout problematiku škol-
ství, kultury, sportu a sociální ob-
last a zároveň být senátorem, to 
není práce pro jednoho člověka, 
říká náměstek primátora Milan 
Kolář (Fórum Jihlava).

 Lubomír Maštera

Forum Jihlava, jehož jste vrchol-
ným představitelem, podepsalo 
Koaliční smlouvu.  Na vašich we-
bových stránkách si však můžeme 
přečíst:

Jsou lidé, kteří stále nechápou, že 
nejsme politickou stranou, tudíž 
nás nesvazuje žádná „stranická 
disciplína“. Naši zastupitelé hlasují 
podle svého nejlepšího přesvědčení, 
ne podle pokynů stranických orgá-
nů, jak je tomu u politických stran.

Jak tomu máme rozumět?
To přeci ještě nemusí být v rozpo-

ru. Chápejte to tak, že koalici pod-
porujeme. Jenom jsme se někdy 
nenaučili počítat do devatenácti 
(většina hlasů potřebná ke schvá-
lení návrhu v Zastupitelstvu města 
Jihlavy), což se ostatně někdy stává 
i našim koaličním kolegům. Takže 
pokud nepodpoříme neúplná, polo-
vičatá řešení, navíc narychlo „upeče-
ná“, nesmí se na nás nikdo zlobit.

Prosím o větší konkrétnost. Na-
příklad v Koaliční smlouvě se jako 
o jedné z priorit koalice hovoří o 
schválení územního plánu (ÚP).  O 
ÚP jednalo zastupitelstvo již něko-
likrát, ale na posledním hlasování 
jste se zdržel, další tři členové Fóra 
hlasovali proti.

Územní plán je důležitý dokument, 
který město potřebuje, aby se mohlo 
rozvíjet. Jsme samozřejmě pro jeho 
schválení. Ale ruku pro schválení zved-
neme až teprve tehdy, budou-li naše 
výhrady vypořádány. Usilujeme o 
územní studie a regulační plány na ně-
která území.  Ne na poslední chvíli, ne 
bez odpovědí na naše otázky a ne pod 
časovým tlakem. 

Myslím si, že schvalování ÚP mělo 
jít do zastupitelstva až v okamži-
ku, kdy by byla domluvena shoda, 
a ne pod tlakem koaliční smlouvy. Ne-
budeme podporovat neúplná řešení.

Takové řešení je možné v přípa-
dě, že jste ochotni ke kompromi-
sům, protože jinak hrozí kolaps. 

Myslím, že já jsem nejvíc ze všech 
otevřen kompromisům. Navíc po 
svých zkušenostech v politice pre-
feruji širší přístup, než jenom úzké 
stranické zájmy a disciplínu. 

Dokonce se domnívám, že i pojem 
koalice a opozice by v podmínkách 
Jihlavy nemusel být brán tak striktně 
a vážně, jak tomu je. Připomíná mi 
to spíše hrátky z vyšší politiky, kdy 
je hranice opozice a koalice striktně 
vymezena. 

Já jsem spíše pro hledání shody. 
Pro mě znamená slovo konsenzus 
víc, než slovo demokracie. Dávno už 
nemám radost z toho, když někoho 
přehlasujeme. Mnohem více se ra-
duju, když najdeme společné řešení 
přijatelné pro všechny. 

Platí tedy názor, že současná ko-
alice na radnici je nefunkční?

Nemyslím si to. Jen musíme hle-
dat cesty k sobě. Jsem rád, že se ko-
nečně z podnětu Karolíny Koubové 
(Fórum Jihlava) bude konat výjezd-
ní zasedání Rady města. Slibuji si od 
toho, že si konečně společně sedne-
me a budeme v klidu a pohodě dis-
kutovat a hledat nejen možnosti ře-
šení, ale i cestu k sobě navzájem.

Jakou roli podle vás v koalici hra-
jí osobní vztahy?

Řeknu vám to takto – někdy mám 
pocit, že můj návrh není přijat prá-
vě proto, že jsem ho podal právě já. 
A není to osobní, jako by to platilo i 
pro jiné. A to není dobré. 

Dokonce někdy hledám cesty, aby 
můj návrh nevypadal jako můj návrh 
a stal se tak přijatelným. Zkušenost 
mi říká, že takové vztahy se mají řešit 
posezením u piva, a ne stranickými 
direktivami nebo máváním Koaliční 
smlouvou.

Nemohu se nezeptat na váš po-
hled na současné zastupitelstvo. 
Během jednání dochází ke kon-
fl iktům a někteří diskutující jsou 
nařčeni z toho, že se nedostatečně 
připravují na schůze?

Nemyslím si, že by se někdo ne-
připravoval na jednání. Jde spíše o 
horlivost, mladickou nerozvážnost 
nebo o snahu být viděn a slyšen. :-)
Já jsem už smířen s tím, že s demo-
kracií jde všechno pomaleji a že je 
lepší postupovat po malých krůč-

cích. A někdy si prostě počkat. O 
havířském průvodu jsem snil celý 
život. 

Byl jsem už smířen s tím, že se to 
nikdy nepovede. Myšlenku obnovit 
tuto tradici shazovala Rada města 
ještě celých deset let po revoluci. A 
nakonec se to podařilo. Stačilo si po-
čkat. Věřit a být trpělivý. A vytrvalý. 
S příjezdem svatého Martina to bylo 
stejné. Ale tohle poznání souvisí 
s věkem nebo časem prosezeným na 
jednáních. Asi jsem nebyl ve svých 
začátcích jiný. 

Kandidujete do Senátu. V přípa-
dě zvolení si ponecháte obě funk-
ce?

No, to v žádném případě! Nemys-
lím, že lze současně dělat senátora a 
poctivě se starat se o tak širokou ob-
last, jako je městský sport, kultura, 
školství a sociální věci. 

A nebude vám líto opustit Jih-
lavu, když  - jak sám s oblibou o 
sobě prohlašujete – jste městský 
patriot?

Patrioti by neměli sedět v Sená-
tu?  :-) A o opuštění Jihlavy by asi 
taky nešlo. Jsem tu do některých 
akcí tak zapojen, že to mám nejspíš 
nadosmrti. Ale nepředbíhal bych. 
Nestahoval bych kalhoty, když volby 
jsou ještě daleko. :-) Nechal bych to 
na voličích. Buď mi dají ten mandát, 
abych je zastupoval v Senátu, abych 
tam prosazoval jejich názory a já to 
potom přijmu, jako službu. A půjdu 
sloužit. Nebo ten mandát dostane 

někdo jiný a já budu dál sloužit tady. 
Beru to jako takovou hru. Sportovní 
utkání, ve kterém není ostuda pro-
hrát.

Jste pedagog, a proto se i vás 
zeptám na váš pohled na inkluzi 
ve školství?

Rozumím tomu, že by některé 
děti s určitou mírou nějakého po-
stižení mohly mít možnost vzdělá-
vat se v běžných třídách. Vnímám 
však také, že slovo inkluze je v 
dnešní době téměř zařazeno mezi 
sprostá slova. Ani já s ní nemohu 
zcela souhlasit. Snažím se pocho-
pit paní ministryni, proč inkluzi 
tak vehementně prosazuje. 

V našich podmínkách je to tro-
chu jiné hlavně tím, že máme vý-
jimečná zařízení jakými jsou ZŠ 
speciální a Praktická škola a MŠ a 
Speciálně pedagogické centrum. 
Tato zařízení, na která jsme prá-
vem pyšní, jsou moderně vybavená 
s vynikajícími odborníky na  tuto 
problematiku a toto považuji za 
správnou cestu. Inkluze je možná 
dobrá pro obce, kde nic takového 
nemají. 

Ale obecně si myslím, že inkluze 
je v současné době unáhlená, ne 
zcela dobře připravená s mnoha 
nejasnostmi, navíc finančně nepo-
krytá.

Pojďme do vaší oblasti, za kte-
rou ve městě zodpovídáte. Za-
vedl jste Den sociálních služeb. 
S jakým výsledkem?

Jedná se o jakýsi veletrh nebo vý-
stavu sociálních služeb v malém 
a odezvy jsou úžasné. Sociálním 
službám se věnuje celá řada orga-
nizací a nyní mají tyto organizace 
možnost se prezentovat svými na-
bídkami a výsledky práce. 

Zájem o tuto akci předčil všechna 
očekávání. Jihlava má desítky po-
skytovatelů nejrůznějších služeb, 
kteří loni v říjnu zaplnili všechny 
stánky a celé náměstí. Měli příle-
žitost se ukázat, prezentovat svou 
činnost, potkat se. Letos chystáme 
pokračování opět v termínu Týdnu 
sociálních služeb na začátku října.

V minulých rozhovorech jste 
projevil přání, aby se změnila 
podoba jihlavských jarmarků. 
Jak jste s tím spokojen?

Spokojen jsem. Myslím, že ten 
poslední řemeslný trh, který byl 
koncem června, patřil mezi nejhez-
čí, jaké kdy v Jihlavě byly.  Cesta to 
není jednoduchá. Jsem rád, že zmi-
zely stánky s povlečením, legínami 
a podprsenkami. Myslím, že směr 
je správný a je potřeba v něm vytr-
vat. Je na čem stavět.

Docela markantně je asi vidět 
spolupráce města a Horáckého 
divadla. Herci jsou na náměstí 
vidět a jejich vystupování při-
táhne diváky...

Ano, to jsem moc rád. Mnohé se 
změnilo. 

(Dokončení na str. 25)
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