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Náměstek primátora  
Jaromír Kalina (KDU-ČSL) 
se ohlíží zpět a hodnotí,  
co se podařilo, a co ne.   
Stejně tak vzhlíží   
do budoucnosti a přemýšlí, 
co je třeba „dotáhnout“,  
aby vynaložené úsilí mělo 
smysl. Hodlá znovu  
kandidovat v komunálních 
volbách.
� Lubomír Maštera

Blíží se termín komunálních vo-
leb do zastupitelstev obcí, a mož-
ná je čas k bilancování vlastní 
práce. Co se vám podařilo, a s čím 
naopak nejste spokojen?

Moje rozhodnutí jít do komunál-
ní politiky bylo vědomé, racionální, 
v ten správný čas. Šel jsem do této 
výzvy s jistou dávkou zkušeností jak 
z osobní, rodinné, tak společenské a 
profesní oblasti. Také s optimismem, 
vědomím, že to nebude lehké, a s jis-
tými představami. 

Realita předčila očekávání, a po-
tvrdilo se mi mé přesvědčení, že do 
politiky musí jít člověk osobnostně 
vyzrálý a odolný, s notnou dávkou 
sebereflexe. Zachovat si nadhled, 
spojení s realitou, odolat atakům 
a intrikám, stojí spoustu sil a času. 
Bez podpory manželky a široké rodi-
ny by to pro mne bylo daleko těžší. 
Souhlasím s názorem kolegy Vítka 
Kaňkovského, poslance za KDU-Č-
SL, že reálná politika se dá naplno 
dělat dvě volební období, a to zvláš-
tě s ohledem na vnímání reality běž-
ného života. Pokud to někdo vydr-
ží déle, musí být buď výjimečnou 
osobností, nebo mu zachutnala moc, 
nebo má jiné důvody.

Hodnotit moji práci budou jiní, 
především voliči. Pro mne je důležitá 
spolupráce s kolegy z mně svěřených 
odborů, městských společností, ko-
misí, jejich  vedoucími, sekretariá-
tem a nejbližšími spolupracovníky. 

Profesionalita, vyzrálost a komu-
nikace vedoucích IT Vladimíra Kři-
vánka a MO Petra Štěpána, také 
Edity Kotenové a Petry Štollové 
z kanceláře primátora, patří bezespo-
ru k tomu, čím se MMJ může pyšnit, 
a co může být vzorem ostatním.  

Oceňuji práci také spousty dalších 
zaměstnanců a vedoucích městem 
zřizovaných společností, děkuji Jin-
dřichu Klegovi, Janu Frencovi a Jiří-
mu Benáčkovi.

Můj osobní pocit je dobře naplně-
ná mise ve službě občanům Jihlavy. 

Pojďme prosím ke konkrétním 
bodům vašeho působení…

V oblasti mého působení v Ko-
misi prevence kriminality a oblasti 
bezpečnosti města patří ke kladům 
vyhlášky o zákazu pití alkoholu na 
veřejnosti, a proti žebrotě. Řešení 
podnětů občanů v exponované lo-
kalitě společenského centra na Bře-
zinách. Přes úvodní opatrný a rezer-
vovaný přístup oceňuji, po osobních 
jednáních, přístup MP a všech zain-
teresovaných, podnikatelů, provozo-
vatelů, působících v této lokalitě. 

Pokračující podpora nulové to-
lerance hazardu, a spolupráce a 
podpora činnosti celní správy. Vel-
mi oceňuji celorepublikovou akci 

STAR, která byla zaměřena na kví-
zomaty II. generace. V období od 28. 
3. do 2. 4. 2018 téměř stovka kontrol 
odhalila 79 nelegálních heren v ČR. 
Největší počet herních zařízení zadr-
želi jihomoravští celníci (58), celníci 
na Vysočině (40) a v Praze 37.  

Navýšení počtu strážníků MP o 
osm v tomto volebním období. Pro-
jevilo se to i zvýšenou přítomností 
v centru města, MPR. Činnost MP 
je v rámci ČR opakovaně vyhodno-
cena jako jedna z nejlepších. Svědčí 
to o skvělém vedení a profesní od-
bornosti, zájmu a cti pracovníků MP. 
Je třeba ocenit preventivní činnost 
na školách, spolupráce se seniory 
nebo třeba výstavní akci „Silák roku“, 
kladně přijímanou školami a podpo-
rovanou podnikateli.

Společně se povedla, a to díky MP, 
MO, SÚ, SKP Davidu Chlupáčkovi, 
kolegům z vedení Města a Kraje, i am-
bulantní pomoc v nepříznivých klima-
tických podmínkách bezdomovcům 
v lokalitě Na Havaji. Cílem je zřízení 
celoroční registrované kamenné služ-
by. SKP podniká příslušné kroky.

Rezervou, časovou i odbornou, a 
zároveň i výzvou pro další období je 
řešení problematiky vyloučených lo-
kalit a národnostních menšin.

Majetková komise je jedna z nejlé-
pe fungujících komisí RM. Je dělná, 
věcná a řeší problematiku racionálně, 
podle pravidel a s dostatečným nad-
hledem. Děkuji všem za spolupráci.

JVAK, a. s., a provozování vodo-
hospodářské infrastruktury v našem 
městě, po vydání majetku SVAK Jih-
lavsko, vnímám jako nanejvýš strate-
gický cíl Města, a jednu z největších 
příležitostí rozvoje. Tak to cítí i mno-
ho dalších jedinců a zájemců. 

Ne vždy jsou však jejich aktivity a mo-
tivace vedeny úmysly čisté veřejné služ-
by pro obyvatele města, a na „tanečcích“ 
okolo této společnosti je to vidět. 

Držím od začátku pevný a jasný po-
stoj, je zakotven v programovém pro-
hlášení Rady, a nikdy jsem z něj neuh-
nul. Je to jedna z mých jasných priorit, 
životně důležitá pro toto město. 

Oceňuji přístup Jiřího Benáčka a 
pracovníků JVAKu na této trnité ces-
tě. Je třeba si uvědomit, že dnes regu-
lérně provozují úpravnu vody Kosov, 
ČOV Hosov, dešťovou zdrž, přečer-
pávací stanice na páteřní kanalizaci, 
vybudované v rámci investiční akce 
SZV, a část VHI. Odborně se podíleli 

či realizovali rekonstrukce či odkana-
lizování příměstských částí SMJ. 

Pokud by nebylo vnitřních i vněj-
ších nepřátel a protivenství, byli by-
chom blíže naplnění cíle plnohod-
notného provozování VHI. 

Personální změna na pozici jedna-
tele SMJ je příkladem naplnění ko-
aličních programových priorit. Pře-
devším je však uměním odejít se ctí 
v pravou chvíli – děkuji Jindřichu Kle-
govi za jeho práci a noblesu, a také na-
ději, že lze realizovat regulérní, trans-
parentní a otevřené výběrové řízení 
a dát příležitost nejlepšímu. Oceňuji 
postup výběrové komise a odbornost 
uchazečů zúčastněných ve VŘ.

Majetkový odbor realizoval řadu 
drobných i velkých počinů v jemu svě-
řené oblasti. V královském městě, z vůle 
krále založeném měšťany, oceňuji pro-
dej domů do osobního vlastnictví li-
dem, kteří prokázali, že jejich odvede-
ná práce i potenciál, je a dále může být 
prospěchem pro naše obyvatele.

Podařilo se koupit areál Modety, 
s potenciálem pro další rozvoj ZOO 
a celkové koncepce relaxačně od-
počinkové zóny Stříbrného údolí, 
s velkým turistickým potenciálem. 
Do konce volebního období chce-
me ještě do zdárného konce předlo-
žit do ZM záměr  nákupu pozemků 
v k.ú. Pávov, resp. Bedřichov, od ČD 
pro řešení odstavného parkoviště 
Kronospanu, a dále potenciální roz-
voj průmyslové zóny.  

Další záměr je zřízení práva stav-
by a bezúplatná výpůjčka pozemků 
z vlastnictví ČR ve spolupráci s Mi-
nisterstvem obrany pro stavbu zpev-
něné dráhy letiště Henčov. 

Co vnímáte jako dluh?
Jako dluh vnímám vytváření pod-

mínek pro živnostníky a nájemce ne-
bytových prostor v MPR. Uplatnili 
jsme po dlouhých letech valorizaci 
nájemného, byť jsem s ní nesouhlasil. 
Společně s objektivními příčinami, 
jako je blízkost „chrámu konzumu“. 
(City Park) a nešťastně nerealizo-
vané komunikační propojení mezi 
City Parkem a náměstím, rozmach 
nakupování po internetu, kompliko-
vané zásobování, omezené parková-
ní, a pak je společným zájmem Měs-
ta a provozovatelů mít zde pestrou 
nabídku služeb. 

Jako vlastní prohru vnímám a za 
vinu si kladu zmaření záměru umož-

nit vybudovat v lokalitě Pod rozhled-
nou kamenný hospic.  

IT oddělení dokázalo na sklonku 
minulého dotačního období reali-
zovat v neuvěřitelně krátkém čase 
významné investice. Nabídku čer-
pat jsme dostali až na úplném konci 
možného. Metropolitní síť, obměna 
„železa“, ekonomický software, vše se 
povedlo realizovat za mimořádného 
úsilí a v rekordním čase. Samostatnou 
kapitolou je nový web města a Gis 
aplikace. Letos nás čeká další várka 
investic, IS pro městskou policii, per-
sonální agenda a vyvolávací systémy, 
úsekové měření rychlosti, Portál ob-
čana atd. Tady není čas zpomalit.

Problematiku řešení náměstí 
vnímáte jak?

Velmi si cením, kromě hlavních 
aktérů, což jsou David Beke, Martin 
Laštovička, Lenka Tomášová, Tere-
za Kafková a ORM, svého podílu na 
vzniku a podpoře myšlenky řešení 
problematiky náměstí. Celé úsilí se 
přetaví architektonickou soutěží, a 
pro další období vznikne program a 
nástroj pro lepší funkčnost, užitek a 
majestát náměstí a MPR. 

A Horácký zimní stadion?
Co vnímám jako selhání, a dosta-

neme za to právem „kuli“, je řešení 
rekonstrukce či novostavby HZS.

Něco o sobě?
Na závěr snad osobně, platím za 

vtipného glosátora, umím komu-
nikovat a vystupovat, uplatňuji se 
jako vlídný ceremoniář, moderátor 
a oddávající. Pokud tedy nemám vý-
jimečně „ blbou“ náladu, což se mi 
nestává často. Jsem racionálně kon-
struktivní, přiměřeně konzervativní 
a neuhýbám. 

Na závěr - snad osobně platím za 
vtipného glosátora, umím komu-
nikovat a vystupovat, uplatňuji se 
jako vlídný ceremoniář, moderátor 
a oddávající. Pokud tedy nemám vý-
jimečně „ blbou“ náladu, což se mi 
nestává často. Jsem racionálně kon-
struktivní, přiměřeně konzervativní 
a neuhýbám. 

V tomto měsíci jste uspořádal 
setkání s občany města a zástupci 
SVAKu v městské knihovně k vo-
dohospodářské problematice, ale 
zájem veřejnosti nebyl velký. Při-
tom se jedná o velké problémy 
hospodaření Města. Čím vysvětlu-
jete nezájem občanů o tak důleži-
tou problematiku?

Na letošním únorovém zastupitel-
stvu Města jsme se shodli na větší ko-
munikaci této problematiky směrem 
k členským obcím SVAK Jihlavsko a 
obyvatelům Jihlavy, i těchto členských 
obcí. Pravidelně zveřejňujeme doku-
menty týkající se vystoupení Jihlavy 
ze SVAK Jihlavsko na našem webu. 

Ještě dříve, než jsem vstoupil do poli-
tiky, jako sládek Jihlavského pivovaru, 
jsem se o tuto problematiku zajímal a 
organizoval besedy na toto téma. 

Na vámi uvedenou konkrétní bese-
du jsme zvali především zastupitele 
členských obcí, a jsem rád, že se jich 
pět besedy účastnilo. Došlo k velmi 
bouřlivé a vzrušené diskuzi. 

 (Pokračování na str. 12)
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