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Vážení čtenáři Novin jihlavské 
radnice, považuji za potřebné Vás 
seznámit s plněním volebního 
programu naší strany v letošním 
roce. 

Přednostně jsme chtěli zlepšit stav 
jihlavských chodníků. Daří se to po-
malu a částečně. Je však třeba ocenit 
na příklad opravu chodníku ulic U 
Cvičiště, Žižkova. Nebyli jsme spo-
kojeni se zimní údržbou chodníků. 

Lidé tak museli chodit po prohr-
nutých  vozovkách a po chodnících 
plných ledu. V nadcházející zimě by 
se měl tento stav  rozhodně zlepšit. 
A také včas otevřít nocležnu pro lidi 
bez domova, aby již nedocházelo k 
tragickým událostem. 

Nepodporujeme rozprodej měst-
ského majetku. Bohužel do zastupi-
telstva přichází tyto návrhy opakova-
ně, až se to podaří a těsnou většinou 
projdou. Tak tomu bylo i u domu 
Masarykovo náměstí 47, s prodejnou 
knih Orbis Pictus, kde byla Městem 
provedena nová, zdařilá fasáda, a v 
druhém roce Město dům prodalo. 
Domy se tak úspěšně prodávají, a o 
sociálních, startovacích bytech se v 

Jihlavě většinou jen mluví - s tím, že 
se čeká na  příslušný zákon. 

Jsme naopak rádi, že došlo v letoš-
ním roce ke splnění některých bodů 
našeho volebního programu. 

Před dokončením je trolejové ve-
dení z ulice Vrchlického do Horního 
Kosova. V důsledku toho dojde  k 
radikální změně trolejbusové sítě ve 
městě. Občané ze Slunce se tak po 
prvé přímým spojem dostanou k ne-
mocnici, a naopak u některých spojů 
k hlavnímu hřbitovu budou muset 
lidé přestupovat. 

V letošním roce byla Městem kou-
pena budova Modety na Březinkách.  
Dlouhodobě jsme toto prosazovali,  
s využitím  budovy pro zoologickou 
zahradu.  

Podpořili jsme fi nanční účast Měs-
ta na opravě sportovní haly proti 
Kalvárii. V Jihlavě se poprvé v histo-
rii  hraje nejvyšší soutěž ve fotbalu a 
hokeji. Kéž by tomu  tak bylo i nadá-
le. Osobně mě těší  zájem diváků o 
utkání Dukly. 

Přes značné pochybnosti jsme 
podpořili stavební průzkum při ulici 
Pelhřimovská pro multifunkční halu 
se zimním stadionem, nebo jinou 

O plnění volebního programu KSČM 
v letošním roce 2017

Stanovisko hnutí Forum Jihlava 
k aktuálním byrokratickým sna-
hám koalice

Vedení města na posledním zase-
dání zastupitelstva zúčastněné pře-
kvapilo novým návrhem jednacího 
řádu. To je dokument, který dává de-
mokratickému jednání zastupitelstva 
pravidla.

Nad předloženým návrhem však 
zůstával rozum současníka stát. 
Upravený dokument čpěl zatuchli-
nou normalizace. Návrhy zásadním 
způsobem omezovaly opozici i veřej-
nost v možnostech diskutovat, ptát 
se, navrhovat atd. Zkráceně by se 
dalo říct, že primátor se svými bliž-
ními ušil náhubek nepohodlným ob-
čanům města.

Opozice pochopitelně nemá mož-
nost být na radnici při mnoha jed-
náních, a tak v podstatě jedinou 
příležitostí zajímat se, ptát se, něco 
navrhovat, natož se  vyjádřit, je pak 
pouze jednání zastupitelstva. Které 
je, k nepohodlí jihlavské vlády, ve-
řejné. 

Trefný byl postřeh zastupitele, kte-
rý poznamenal, že návrh na omezení 
odmítá i nástupce totalitní KSČ, ale 
naopak jej prosazují zástupci stran, 
které pořád ještě mají ve svém ná-
zvu přídomek demokratická... Tedy 
KDU ČSL a ČSSD. Vrcholem této 
frašky bylo, že návrh v diskuzi od-
mítla nejen opozice, ale i řada koalič-
ních zastupitelů.

Budiž předkladatelům návrhu ke 
cti, že pod tíhou argumentů dokázali 

přiznat chybu stáhnutím návrhu.
Tím by celá záležitost mohla skon-

čit.
Ale velký omyl! Snahy o umlčení 

opozice a veřejnosti  pokračují. Za-
stupitelé dostali žádost o připomín-
ky k původnímu návrhu s tím, že 
v prosinci se bude návrh pravděpo-
dobně znovu projednávat.

Hnutí Fórum Jihlava se něčeho 
takového  nebude účastnit. Žádné 
připomínky dávat nebude, a takový 
postup opětovně  odmítá. Máme 
za to, že stávající úprava plně vyho-
vuje, a schopný vedoucí schůze na 
vedení zastupitelstva nepotřebuje 
papír. 

Mimo jiné tyto návrhy považuje-
me za kontraproduktivní a obludně 
byrokratické. Místo toho, aby se za-
stupitelé zabývali skutečnými pro-
blémy města, se budou zabývat tím, 
jestli se jedná podle nového řádu, či 
nikoliv. A že těch problémů k řešení 
Jihlava má! 

Pokud budou jakékoliv podobné 
úpravy v prosinci většinově z pozice 
moci prosazeny, budeme to považo-
vat za další příklad omezování de-
mokracie. 

Mimochodem, právě opozice je to, 
co dělá demokracii tím, čím je. Vlá-
da bez kontroly, bez nastaveného 
zrcadla, „odpovědní bez odpovědí“, 
to je hladká dlažba na cestě k poho-
dlnému vládnutí bez ohledů, k vládě 
bezohlednosti… O to tady zřejmě 
někomu jde. 

Miroslav Tomanec,
zastupitel za hnutí Fórum Jihlava 

Skutečně snaha dát jednání 
řád? Nebo někoho umlčet? Zastupitelstvo po prázdninách 

opravdu nezahálí. Tři řádná zase-
dání, stovky bodů k projednání, 
tisíce stran podkladů. Dále pra-
covní seminář, workshopy, rozpo-
čet, Modeta, územní plán. 

Dosti zásadní věci. Jaký je náš 
postoj k některým důležitým 
městským problémům a událos-
tem?

- Objekt MODETA u ZOO. Chvá-
líme pracovní skupinu i vedení měs-
ta za to, jakým způsobem se projekt 
zpracovává. Příkladná příprava stu-
die proveditelnosti a následných kro-
ků, věříme v nadějné pokračování.

- Vodárenství. S vývojem jsme ab-
solutně nespokojení. Stále se neřeší 
podstaty jednotlivých podoblastí, 
vedení města tápe a není jednotné. 
Řeší se marginálie na úkor důleži-
tých problémů, chybí jasná vize. 
Znepokojuje nás lavírování vedení 
města při akci Telečská.

- Personální změny ve vedení 
radnice. Máme pochopení pro zdra-
votní problémy Ing. Jany Mayerové, 
o to více však nesouhlasíme s přija-
tým polovičatým řešením – rozdě-
lením pracovní agendy náměstkyně 
mezi ostatní náměstky a vyvázání z 
funkce „uvolněné radní“. 

Vyvstává pro nás otázka do příš-
tích voleb, kolik náměstků a radních 
vlastně potřebujeme, a jak by měla 
rada města vůbec fungovat. 

- Psí vyhláška. Nesouhlasíme s 
předloženým postupem přípravy, 
ani se současným zněním (zatím ne-
přijaté) vyhlášky. 

Bez projednání s veřejností, odbor-
níky, ani bez jasného cíle není mož-
né takto širokou problematiku zpra-
covat. Salonní, kancelářský postup u 
věci, která se týká velké skupiny na-
šich spoluobčanů.

- Nový jednací řád. Jakékoliv 
omezování demokratických svobod 
projevu či diskuze zastupitelů i ob-
čanů, o které se snaží vládnoucí ko-
alice změnou řádu, je pro nás zcela 
nepřijatelné. 

- Kultura, strategie, granty a ko-
mise. Nadšení ze strategie pro kultu-
ru nás pomalu opouští. Skvěle zpra-
cované návrhy řešení problémů jako 
by neexistovaly, grantový systém je 
i nadále velice zvláštně ohýbán, kul-
turní komise je obcházena. 

Velkou radost nám ale dělají úspě-
chy, jako např. Urban game, nebo 
konference Jihlava vzdělává kulturou. 
Poslední zastupitelstvo tohoto roku 
bude mít  na programu  mimo jiné 
schvalování rozpočtu, který bohužel 
nemůžeme podpořit – třetím rokem 
voláme po systémových změnách, 
které nejsou nijak zohledněny.

FORUM JIHLAVA 
PŘEJE VŠEM SPOLUOBČANŮM  

KLIDNÉ A PŘÍJEMNÉ  PROŽITÍ 
SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH 
A DOBRÝ ROK PŘÍŠTÍ !

Za zastupitelský klub 
Fórum Jihlava

Karolína Koubová
Miroslav Tomanec

Fórum Jihlava k aktuálním 
tématům vedení města

občanskou vybavenost. Samotné 
Město však na halu téměř miliardu 
Kč nemá, a potřebné dotace zatím 
nejsou. 

Pokud se dotace nezajistí, je nutné 
zahájit rekonstrukci Horáckého zim-
ního stadionu, což zahrnuje i náš vo-
lební program. 

Podpořili jsme v zastupitelstvu i 
schválení nového Územního plánu 
města. Připravoval se osm let, inten-
zivně v minulém volebním období. 
Návrh byl opakovaně projednáván s 
veřejností. Nechtěli jsme tak již po-
kračovat v anabázi stálých  diskuzí v 
zastupitelstvu.

Pokud se týká  vlastního jedná-
ní jihlavského zastupitelstva,  často 
dlouhého a bouřlivého, mně osob-
ně nevadí. Zastupitelé za naši stranu 
se snaží  vystupovat slušně a k věci. 
Diskuze je solí demokracie. Proto 
jsme nemohli podpořit koaliční ná-
vrh k omezení projevů zastupitelů 
na dvakrát pět minut a veřejnosti na 
tři minuty.

V prosinci zastupitelstvo čeká 
schválení rozpočtu na rok 2018. 
Předcházelo mu přijetí dalšího úvěru 
Města - sto milionů Kč pro  akce, na 
které byly žádány dotace u Evropské 
unie. Úvěr se netýkal řešení zimního 
stadionu. Zastupitelé za KSČM se 
při hlasování o stomilionovém úvě-
ru zdrželi hlasování. Tolik asi k roku 
2017. 

Děkuji čtenářům Novin jihlavské 
radnice za trpělivost při čtení mého 
příspěvku. 

VŠEM OBČANŮM JIHLAVY 
JMÉNEM  JIHLAVSKÝCH 
ZASTUPITELŮ ZA KSČM 

I JMÉNEM SVÝM PŘEJI 
KRÁSNÉ A KLIDNÉ VÁNOCE 
A MNOHO ŠTĚSTÍ A ZDRA VÍ 

V NOVÉM ROCE 2018.

Pavel Šlechtický,
předseda zastupitelského 

klubu KSČM


