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Nar. 1951
� 1. Narodil se v Brně, ale celý život 

žije v Jihlavě. Vystudoval v roce 1975 
obor technická analytická a fyzikální 
chemie na Vysoké škole chemicko-
technologické v Pardubicích (Ing.), v 
letech 1982 až 1988 navíc vystudoval 
matematiku a chemii na Pedagogic-
ké fakultě Univerzity Karlovy v Praze 
(PaedDr.), na Pedagogické fakultě UK 
v Praze pak ještě v letech 2000 až 2003 
absolvoval obor školský management. 
Pracoval jako chemik, pedagog a ředitel 
na ZŠ Dušejov a ZŠ Kollárova v Jihlavě. 

Mezi jeho koníčky patří klasická hud-
ba, kultura, péče o zahradu.

Do komunální politiky kandidoval již 
v roce 1998, jako nestraník za Jihlav-
skou alianci. Neuspěl ani o čtyři roky 

později, kdy kandidoval jako nestraník 
za ČSSD.

Do zastupitelstva vstoupil až v roce 
2006, již jako člen ČSSD. V roce 2010 
se stal náměstkem pro školství, kultu-
ru a tělovýchovu, o čtyři roky později, 
v roce 2014, se stal primátorem města 
Jihlavy.

V jeho oblasti zájmu je především 
školství, životní prostředí a finance.

Stranická historie: V roce 2004 vstou-
pil do ČSSD.

� 2. Ve chvíli, kdy není přesně známo 
ani složení koalice, natož obsazení pozic 
ve vedení města, nelze dát vyčerpávají-
cí odpověď. Vzhledem k tomu, že nám 
zbyly jenom dva mandáty, budeme se 
muset všemi tématy alespoň zběžně 
zabývat s pomocí odborníků na danou 
oblast.

Mým zájmem je udržet zájem zastu-
pitelů o udržitelný rozvoj města, strate-
gické plánování. To znamená řešit věci 
s rozmyslem, s uvědoměním si dopadů 
rozhodnutí, realizací požadavků obyva-
tel podepřenou odbornými stanovisky, 
a to vše zakotvené ve veřejně projedna-
ných a přístupných dokumentech, včet-

Představujeme zvolené členy 
městského zastupitelstva

Voliči rozhodli, a zvolili nové městské zastupitele. Poprosili jsme je o krátké představení se a odpovědi na otázky. Staronovým zastupitelům jsme položili 
následující otázky:

1. Prosím, přestavte se znovu voličům.
2. Které oblasti rozvoje Jihlavy se hodláte podrobněji věnovat při své práci městského zastupitele?
3. Kde by nové zastupitelstvo mělo zlepšit svoji práci oproti minulému období, a co pro to uděláte? 
(Do uzávěrky NJR nám zaslali odpovědi tito zastupitelé; v dalším čísle přineseme představení dalších – pozn. red.)

ČSSD

PaedDr. Ing.  
Rudolf Chloupek

22. 12. 1974
� 1. Narodil se v Jihlavě, kde také 

žije. Vystudoval Střední zdravotnic-
kou školu Jihlava – obor zdravotnic-
ká sestra. Dále absolvoval Slezskou 
univerzitu v Opavě a Vysokou školu 
ekonomickou v Praze.

Úspěšně kandidoval do Zastupi-
telstva města Jihlavy (2002), kde 
v letech 2006–2008 vykonával 
funkci náměstka primátora, a od 
roku 2010 je městským radním.

V roce 2008 úspěšně vstoupil do 
krajské politiky. Od téhož roku je 
krajským radním. Od roku 2016 je 
členem Kongresu místních a regio-
nálních samospráv Rady Evropy.

Stranická historie: Od roku 2000 
1997 je členem ČSSD. Je předse-
dou Okresního výkonného výboru 
ČSSD Jihlava.

� 2. Vzhledem k tomu, že s Ru-
dolfem Chloupkem jsme v zastupi-
telstvu za ČSSD pouze dva, tak jako 
zastupitel se hodlám v přiměřené 
míře zabývat oblastmi průřezově, 

přičemž podporu budu mít v od-
borném zázemí členů ČSSD a sym-
patizantů. Detailněji bych se chtěl 
zaměřit na oblasti, se kterými mám 
nějaké zkušenosti, a to zejména v 
souvislosti se svým minulým i sou-
časným angažmá v krajské samo-
správě. Jedná se o regionální rozvoj, 
územní plánování a životní prostře-
dí. Zejména kvalitní životní prostře-
dí, či chcete-li podmínky, hrají ve 
městech stále důležitější roli. Jde to 
od zeleně, přes odpady, až po účel-
né hospodaření s vodou, jako stra-
tegickou surovinou. S rozumným 
rozvojem města samozřejmě souvi-
sí i udržitelný rozvoj dopravy a fi-
nančně dostupné nájemní bydlení, 
včetně sociálních služeb.

� 3. Za předchozího vedení, je-
hož součástí byla za posledních 20 
let i ČSSD, se udělal obrovský kus 
práce. Vše se samozřejmě vyvíjí, 
prostředí kolem nás, lidé i nálady ve 
společnosti. Přemýšlím například o 
tom, jak skloubit dohromady roz-
voj města a oprávněné požadavky 
na ochranu životního prostředí, ať 
už přímo ve městě, či na jeho okra-
ji. Jako výzvu vidím např. postupné 
snižování výměry zabetonovaných 
ploch a jejich nahrazování technic-
kými prostředky a opatřeními, které 
budou vstřícnější k zadržování deš-
ťové vody.

ČSSD

Ing. Bc. Martin 
Hyský

Podporovat zájem zastupitelů o udržitelný rozvoj

Ochrana životního prostředí

ně cesty k uskutečnění jednotlivými, 
navzájem provázanými projekty.

Pochopitelně nejvíc mohu přispět 
v oblastech, kterými se zabývám dlou-
hodobě, tedy rozvoj školství a výchovy, 
kultura a sport, životní prostředí, finanč-
ní plánování.

� 3. Odpověď je už částečně nazna-
čena u předchozí otázky. Každé vedení 
města, i zastupitelstvo, se snaží, a ob-
vykle i významnou měrou přispěje, 
k rozvoji města. Když srovnáme Jihlavu 
před deseti lety a nyní, v mnoha oblas-
tech je rozvoj zřejmý. Pochopitelně ne 
všechno se zcela povedlo, ne všechno 
se stihlo udělat. Největší chybou (ze-
jména u nováčků v politice) je zatratit 
všechno, co se udělalo, a snaha začít „na 
zelené louce“. Než pak zjistí, že zdaleka 
vše nejde podle jejich leckdy  naivních 
představ, volební období je u konce a 
výsledek nikde.

Proto bych si přál, aby se noví zastupi-

telé dokázali shodnout na zásadních vě-
cech ke zlepšení spokojenosti občanů, a 
na způsobu jejich realizace, které vychá-
zí z již zpracovaných  analýz a koncepcí 
tak, aby na konci začínajícího období 
vzniklo v našem městě mnoho pozitiv-
ního a občané mohli být na své město 
hrdí. (Což mohou být i nyní, pokud 
odloží nenávist a všeobecnou „blbou 
náladu“.)

Za hlavní úkoly považuji dokončení 
oprav Horáckého zimního stadionu, 
a nalezení vhodné plochy i finančních 
zdrojů pro výstavbu multifunkční kraj-
ské arény, smysluplné nalezení formy a 
náplně objektu Modety, opravení mos-
tů, ulic a chodníků, postupnou realizaci 
revitalizace sídlišť, zlepšování dopravní 
situace. Přál bych si také rychlé vyřešení 
letitého problému s vodohospodářskou 
infrastrukturou (nejde jen o peníze, ale i 
o blokování mnoha potřebných oprav).

Ale to už opět začíná přesahovat jed-
no volební období.

 (Pokračování na str. 10)

Městu bude vráceno 600 tisíc 
U Okresního soudu v Jihlavě padl další z rozsudků týkajících se sporu mezi 

Jihlavou a Svazem vodovodů a kanalizací Jihlavsko (SVAK). Svazek na začát-
ku října stáhl v návaznosti na rozhodnutí Městského soudu v Praze dřívější 
žalobu vůči Jihlavě o více než 134 milionů korun. Okresní soud nyní řízení 
zastavil a v usnesení ze dne 22. října 2018 uložil svazku uhradit městu nákla-
dy řízení ve výši 594.594,- Kč. Rozhodl také o vrácení poměrné části soud-
ního poplatku zpátky svazku. Poplatek zaplacený při podání žaloby bude 
pokrácen o 20% srážku, svazku bude vráceno 2.352.952,- Kč, státu zůstává 
588.238,- Kč. „SVAK nadále nesmyslně prohlubuje finanční ztrátu způsobenou svým 
členským obcím. Jenom touto žalobou tratil skoro 1,2 milionu korun, a když spočítáme 
všechny předchozí ztráty, dostáváme se již na číslo 38 milionů. Svým jednáním škodí 
jak Jihlavě, tak i svým členům. Právní postup města přináší své ovoce a zdravý rozum 
začíná vítězit,“ uvádí náměstek primátora Jaromír Kalina. -tz-

Méně osobních výpadů

Nar. 10. 04. 1957
� 1. Žije v Jihlavě, v roce 1982 vy-

studoval Lékařskou fakultu Univerzity 
Jana Evangelisty Purkyně v Brně. Pra-
cuje jako ortoped.

Mezi jeho záliby patří sport, střelba, 
počítače, historie, jazyky a ekonomie.

Do politiky chtěl vstoupit již v roce 
2002, kdy v komunálních volbách vedl 
jako nestraník kandidátku subjektu 
ČSNS a Jihlavské aliance. O čtyři roky 
později, již na kandidátce ODS, opět 
neuspěl.  Zastupitelem města se tak stal 
až v roce 2010, když opět kandidoval za 
ODS.

ANO 2011

MUDr. Zdeněk 
Faltus

V roce 2013 z ODS vystoupil a přešel 
k hnutí ANO 2011. V roce 2014, jako 
nestraník na kandidátce ANO 2011, 
ve volbách do zastupitelstva uspěl. Po-
mohly mu k tomu, stejně jako v roce 
2010, preferenční hlasy.

V listopadu 2016 kandidoval za hnutí 
ANO 2011 do Senátu v obvodu č. 52, 
Jihlava. Skončil na 3. místě a do druhé-
ho kola nepostoupil.

Stranická historie: Od roku 2006 do 
roku 2013 byl členem ODS. Od roku 
2015 je členem hnutí ANO 2011.

� 2. Vzhledem k tomu, že jsem lékař, 
chtěl bych  se věnovat otázkám sociál-
ním, a bezpečnosti města.

� 3. Zastupitelstvo by mělo lépe spo-
lupracovat, mělo by ubýt osobních vý-
padů. Vzhledem k tomu, že je možné, 
že i jako vítězové voleb  nebudeme mít 
možnost být členy koalice, chtěl bych 
apelovat u kolegů a kolegyň právě na 
toto. Dum spiro, spero...


