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Primátorkou města Jihlavy 
byla ustavujícím zastupitel-
stvem 2. listopadu zvolena 
Karolína Koubová. Mladá 
primátorka zúžila radu měs-
ta z jedenácti na devět členů, 
méně je také náměstků, místo 
původních čtyř má zástupce 
pouze tři, k rozšíření naopak 
došlo v počtu uvolněných 
a pověřených zastupitelů. Po 
přijetí primátorského řetězu 
předala třiatřicetiletá matka 
dvou dětí žezlo rodičovské 
dovolené svému manželovi 
a před vánočními svátky se 
vrhla do politické bouře  
a složitého vedení města.

Aneta Hrdličková ז

Jak byste zhodnotila první měsíc 
v pozici primátorky?

Práce ve vedení města je nároč-
ná, což ale není překvapením. Člo-
věk musí vědět v podstatě o všem, a 
hlavně na lusknutí prstu reagovat na 
různá témata odborných skupin, se 
kterými jedná. Navíc je něco jiného 
komunikovat s úředníkem, se samo-
správou, nebo s občany. Musím ale 
říct, že mě to naplňuje. Nejprve jsem 
měla strach, že mi budou úředníci ří-
kat, jaké si vymýšlím nesmysly. Od-
por od nich ale necítím, úřad je při-
pravený na změnu, a vím, že nejdu 
hlavou proti zdi.

A jak se cítíte v nové kanceláři, 
s novými kolegy?

S kolegy nemáme v současné chvíli 
žádné třecí plochy. Co jsme předjed-
nali na koaličních setkáních, funguje. 
Vzhledem k tomu, že jsme všichni 
noví, tak nám asi bude chvíli trvat 
se zaběhnout. A co se týče kancelá-
ře, zatím se musím párkrát za týden 
zastavit a uklidit. Jsem zvyklá mít 
všechno na dosah ruky, a pak mi tady 
různě po prostoru vznikají hromád-
ky papírů. Jenže primátorská kance-
lář je zároveň přijímací místností a 
musí vypadat reprezentativně. Mu-
sím zde udělat pár změn, aby splňo-
vala i funkci pracovní kanceláře a já 
netrávila čas přerovnáváním.

Co bylo důvodem k zúžení počtu 
náměstků a jmenování do funkcí 
uvolněných a pověřených zastupi-
telů?

V minulosti se začalo pracovat na 
mnoha projektech, které potřebu-
jí hodně energie, aby se dotáhly do 
konce. Všechny úkoly dříve stály na 
náměstcích a primátorovi, ostatní čle-
nové vedení města pouze hlasovali 
na zasedáních a neměli možnost ni-
jak zasáhnout do procesů. Jmenová-
ním do těchto funkcí jsme dali slovo 
odbornosti jednotlivých členů rady i 
zastupitelstva, kteří se budou problé-
mům věnovat společně s náměstky. 
A co se týče toho, že noví lidé budou 
stát více peněz – nejhorší místo, kde 
se dá šetřit, je na odbornících, proto-
že v závěru se, díky kvalitnímu výsled-
ku jejich práce, investice vrátí.
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Rada města si na vytvoření pro-
gramového prohlášení stanovila 
90 dní. Postoupili jste během prv-
ního měsíce s tvořením plánu na 
další čtyři roky?

Už jsme se s kolegy dohodli na 
hlavních bodech, které by se do vy-
dání programového prohlášení měly 
rozhodnout, například jakým smě-
rem se vydáme při řešení Horáckého 
zimního stadionu. Určitě ještě určí-
me kompetence pověřených a uvol-
něných zastupitelů a radních, nyní 
třeba už víme, jakým způsobem mo-
difikujeme strategický tým. 

Na ustavujícím zastupitelstvu 
nebylo možné přehlédnout, že 
kromě končícího primátora ni-
kdo z opozice vám nebyl schopen 
popřát ke zvolení. Jak byste to ko-
mentovala?

Nijak. To se komentuje samo.

Někteří vaši kritici přímo či ne-
přímo říkají, že jste prodlouženou 
rukou, nebo dokonce loutkou za-
kladatele sdružení Fórum Jihlava 
Miroslava Tomance. Co vy na to?

Říká se „podle sebe soudím tebe“. 
V některých politických hnutích 
skutečně vládne jediný člověk, tak si 
někdo asi potřebuje ulevit. Ve Fóru 
jsme všichni svéprávní, máme svůj 
rozum. S Miroslavem Tomancem, 
stejně jako s mnoha dalšími, některé 
věci konzultujeme, v něčem se shod-
neme, v něčem nikoliv. Rozhodnout 
se ale musím nakonec sama. 

Ve vedení města jste působila již 
v minulém volebním období. Je 
vůbec možné najít něco, co vás na 
radnici po nástupu do funkce pře-
kvapilo?

Jsem příjemně překvapena přijetím. 
Samozřejmě vím, že nejsem všem po 

chuti a že spousta lidí čeká na chyby, 
které udělám. Tomu také nahrává, že 
se neprezentuji jako nějaký superhr-
dina, ale přiznávám své chyby. To je 
pro spoustu lidí příležitost ke kritice, 
ale zároveň to koresponduje s tím, o 
co se snažím. Ukázat lidem, že rad-
nice jsou lidi, kteří normálně pracu-
jí, ráno vstanou a jdou do práce, řeší 
stejné situace jako ostatní, a nechtějí 
nikomu škodit.

Blíží se Vánoce, jak vnímáte svá-
teční atmosféru v Jihlavě?

Mám jeden silný zážitek z dob, kdy 
jsem studovala v Brně a do Jihlavy 
vůbec nejezdila. Přibližně po třech 
letech jsem najednou přišla na ná-
městí, právě v době Vánoc, a byla 
jsem z toho úplně vedle. Bylo to 
krásné, byl podvečer, sněžilo a svítila 
světla, byl to silný pocit. Atmosféru 
jihlavských Vánoc tedy vnímám na 
první dobrou pozitivně, ale vidím, že 
je potřeba náměstí zútulnit, aby zde 
lidé chtěli trávit čas i v zimě. Velmi 
mě mrzí, že musíme skácet stromy 
kolem morového sloupu. Kdo se ale 
podívá nahoru, tak pochopí, že jim 
loňské mrazy a letošní sucho daly 
hodně zabrat. Určitě se zúčastním 
rozsvícení vánočního stromu a jar-
marku. A protože jde vždy vše vylep-
šit, tak budeme příští rok uvažovat o 
změnách akcí o Vánocích. Letos již 
do nich zasáhnout nechceme, ani to 
nelze, jelikož se plánují dlouho do-
předu.

Blíží se Nový rok, jak byste zhod-
notila ten uplynulý?

Tento rok jsem ve vedení města 
vnímala tlak, že se musí všechno na 
poslední chvíli dodělat, protože se 
to nestihlo. Cítila jsem ale i rezigna-
ci, byl konec volebního období, a nic 
se udělat přeci stejně nestihne. Byla 
to taková bezmoc, která prostupova-
la celým městem. Na druhou stranu 
to byl pro mě osobně velmi živý rok, 
v rámci volební kampaně jsem měla 
možnost promluvit s neuvěřitelným 
množstvím lidí a udělat si obrázek, 
co důležitého na svém městě vidí 
sami jeho obyvatelé.

A jaké vize máte do roku dalšího?
Tak jako ve všem je třeba stanovit 

si priority a začít je postupně řešit. 
Nesmíme se bát rozhodnout, co je 
důležitější a co ne, jinak bychom 
se v množství problémů ztratili. Cí-
lem je mít funkční strategický plán, 
a na něj navázaný rozpočet a akční 
plány. Dnes nejsou jednotlivé stra-
tegie provázané a my nemůžeme 
sledovat souvislosti. Nejde všech-
no udělat najednou, a nejde udělat 
úplně všechno. Některé projekty 
musí být projednány napříč odbo-
ry, abychom například věděli o tom, 
že určité dopravní opatření může 
mít vliv na sociální strukturu v ob-
lasti. Je důležité, aby se úřad naučil 
pracovat jako jeden člověk a chápat, 
proč věci dělá a kam směřuje. Teď 
nám chybí strategické cíle města, 
které nutně potřebujeme, abychom 
mohli zvýšit úroveň života, přivést 
do města víc obyvatel, nebo zkvalit-
nit infrastrukturu.
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