STRANA 15

NJR – PROSINEC 2018

Aktuality

Představujeme zvolené členy...

Majetek města jako výkladní skříň
ANO 2011

Radek
Popelka,MBA
* 20. 10. 1970
� 1. Narodil jsem se v roce 1970 v
Jihlavě. Jsem ženatý, otec dvou dospívajících dcer. Svůj profesní život jsem
spojil s firmou Agroprojekt Jihlava,
kde jsem byl zakládajícím společníkem, a později i manažerem této projekční kanceláře. V roce 2014 jsem byl
poprvé zvolen do Zastupitelstva města Jihlavy, kde jsem od listopadu 2016
zastával funkci náměstka primátora.
Letos se nám povedlo, díky podpoře
voličů, opět vyhrát v komunálních volbách, ale i tak zasedneme jen v lavicích
opozice. Svůj profesní život tedy mohu
vrátit do původních kolejí a v barvách
Agroprojektu se mohu věnovat přípravě a realizaci staveb.

� 2. Během svého působení ve ve-

dení města jsem se věnoval především
oblasti správy realit. V této souvislosti
jsem potkal spoustu úžasných lidí, kteří pro Jihlavu dělají spoustu mravenčí
a leckdy neviditelné práce. Správa realit, to nejsou jen byty, domy a areály v
majetku města. Do této oblasti spadá
například i správa podzemí, nebo vodárenství. Celá tato oblast byla dlouhá
léta na okraji zájmu vedení města, což
vedlo k obrovskému podfinancování.
Majetek města by měl být jeho výkladní skříní. Správa realit, a obecně vzhled
a fungování města jsou oblastí, které
bych se rád věnoval i nadále.
� 3. V zastupitelstvu je důležitá odbornost a všeobecný přehled o fungování města. Chod a vnitřní procesy
státní správy jsou velice rozdílné od
soukromého nebo neziskového sektoru. Některé zdánlivě jednoduché věci se
mohou táhnout měsíce, a tento proces
nelze urychlit. Z mého pohledu je tedy
důležitá komunikace, a to nejenom
mezi zastupiteli a vedením města, ale
zejména mezi městem a jeho občany.

Doprava a městská mobilita
ODS

vou! a lidovci koalicii, a J. Vymazal byl
zvolen radním.
Stranická historie: Od roku 2003 je
členem ODS. Od roku 2013 do roku
2017 předsedou MS ODS Jihlava.

Ing. Jaroslav
Vymazal

� 2. Pokud jste jednou městským
zastupitelem, tak musíte město vnímat a zajímat se o něj jako o celek,
se všemi konsekvencemi. Navíc si
musíte být vědom toho, že statutární město Jihlava je současně i metropolí Kraje Vysočina, a plní tedy vůči
němu současně velmi důležitou roli
především určitého „servisu“ v poskytování služeb v podobě nabídky
pracovních příležitostí, středního a
vysokoškolského vzdělání, institucí, bydlení, sociálních služeb, zdravotnictví, sportovních, kulturních,
volnočasových a společenských příležitostí atd. Ale k věci, v předchozích obdobích jsem se zaměřoval
především na ekonomiku města a
jeho rozvoj. Problematika dopravy,
a zvláště městské mobility se pak pro
mě stala i koníčkem. Z toho vyplývá,
že to bude hlavně městská mobilita,
kterou se chci zabývat.

* 13. 03. 1955
� 1. Narodil se ve Slavkově u Brna,
žije v Jihlavě. Vystudoval Vysoké učení technické Brno, Elektrotechnickou
fakultu. Pracuje jako zástupce ředitele
pro odborný výcvik Střední školy stavební Jihlava.
Do komunální politiky chtěl vstoupit již v roce 1998 jako nestraník za
ODA na kandidátce subjektu Sdružení
ČSNS, ODA, NK. Neuspěl ani o čtyři
roky později, jako nestraník za SNKED na kandidátce subjektu Sdružení
nezávislých.
Uspěl až v roce 2006, již jako člen
ODS. Hned na ustavujícím zasedání
zastupitelstva byl překvapivě zvolen
primátorem statutárního města Jihlavy, když se původní dohody v koalici neuskutečnily, neboť na primátora
města měl být navržen Radek Vovsík,
ale pro část zastupitelů byl nepřijatelný. O čtyři roky později v dalších volbách obhájil nejen post zastupitele, ale
i primátora.
V roce 2008 byl zvolen i krajským zastupitelem. O čtyři roky později již do
Kraje nekandidoval.
V roce 2014 v komunálních volbách
opět obhájil post zastupitele. Vzhledem k výsledku voleb a složení koalice
neobhájil post primátora, ale stal se náměstkem primátora. V listopadu 2016
se koalice rozpadla, a on byl z funkce
náměstka odvolán.
V komunálních volbách 2018 uspěl
a stal se zastupitelem. ODS vytvořila
spolu s Fórem Jihlava, Žijeme Jihla-

� 3. Poslední volební období nebylo
pro město, z pohledu jeho rozvoje, příliš šťastné. Příčinou byl rozpad koalice
uprostřed funkčního období, a nová
koalice řadu věcí v lepším případě jen
zbrzdila, a přitom nepřinesla nic nového. Rada města a Zastupitelstvo by
měly navázat na vše už vybudované
a dobře fungující. A pomocí akčních
plánů naplňovat strategický plán rozvoje města, který je však nutné pravidelně aktualizovat, vzhledem k rychle
se rozvíjející společnosti a jejím požadavkům. Osobně bych chtěl pomoci
zajistit kontinuitu při jednáních RM a
ZM a předat zkušenosti a znalosti, které jsem v předchozích obdobích získal.

Územní plánování a doprava
ODS

Dr. Ing. arch.
Jaroslav Huňáček
* 12.02.1961
� 1. Narodil se a žije v Jihlavě. V
roce 1985 vystudoval Fakultu architektury ČVUT Praha. V roce 1991
ukončil postgraduální studium „Rekonstrukce a ochrana památek“ na
FA ČVUT Praha a FF UK Praha
(1988-91).
Pracuje ve společnosti FORTIS,
spol. s r.o. Jihlava, jako výkonný ředitel, jednatel, společník a vedoucí
architekt architektonického ateliéru.
Jako architekt se podílel na řadě rekonstrukcí významných historických
domů.
Z jeho ateliéru vzešla mimo jiné
i rekonstrukce Žižkových kasáren
(dnešní Krajský úřad Kraje Vysočina) a Základní umělecké školy v Jihlavě, rovněž projekt ZOO pěti kontinentů, nebo rekonstrukce jihlavské
gotické radnice, o které napsal knihu
„Jihlavská radnice“.
Ze zajímavých prací jeho ateliéru je
možné jmenovat třeba i rekonstrukci zámku v Herálci a jeho využití na
pětihvězdičkový hotel.
V roce 2017 byl na další (tříleté)
období zvolen předsedou představenstva Okresní hospodářské komory (OHK) Jihlava a zároveň i místopředsedou představenstva Krajské
hospodářské komory (KHK) Kraje
Vysočina.
Do zastupitelstva byl zvolen celkem pětkrát. Poprvé ve volebním
období 1994-1998 (bezpartijní za
ODS), podruhé a potřetí 1998-2006
(člen ODS), počtvrté 2006-2010
(jako bezpartijní za SNK-ED) a po
páté na volební období 2014-2018
(člen ODS). V současnosti je předsedou zastupitelského klubu ODS.
V letech 2002-2006 byl radním
města Jihlavy a v letech 2004-2008
působil i jako zastupitel Kraje Vysočina.
Stranická historie: Do roku 1991
nebyl členem žádné politické strany.
Do ODS vstoupil v roce 1996. Od
roku 2014 je členem místní a oblastní rady ODS Jihlava.
O něm: Patří k zakladatelům jihlavského Rotary Clubu (1993). V roce
2007 obdržel nejvyšší rotariánské
vyznamenání České a Slovenské
republiky „Cenu Tomáše J. Bati“ a
v roce 2010 pak nejvyšší celosvětové

rotariánské vyznamenání „Paul Harris Fellows“, které uděluje celosvětová organizace The Rotary Foundation of Rotary International v USA.
Za architektonickou činnost obdržel Cenu Rady města Jihlavy (2004),
Cenu statutárního města Jihlavy
(2007), několik ocenění Stavba roku
ČR a Prestižní stavba Vysočiny.
V roce 2013 obdržel za rekonstrukci Základní umělecké školy v Jihlavě
mimo jiné i „Cenu předsedy Senátu
parlamentu ČR“.
Osobní život: Z mnohých zájmů,
které má – mimo svoji rodinu a profesi
architekta, je možné vyjmenovat zájem
o výtvarné a užitné umění, literaturu
faktu nebo sci-fi, cestování, kinematografii, a ze sportů pak golf a lyžování…
� 2. Komise územního plánu a dopravní komise, to jsou dvě oblasti,
kde bych chtěl navázat na svoji práci
z minulého období.
Rád bych zapracoval i na strategii
dlouhodobého rozvoje našeho krajského města.
Pro mě osobně je však prioritou
rozvoj jihlavského letiště, a to již od
časů, kdy jsem byl krajským zastupitelem. Teď, když město Jihlava vyřešilo všechny problémy s pozemky
letiště, bych rád inicioval co nejrychlejší dopracování projektové dokumentace pro realizaci nové betonové
dráhy a její následnou výstavbu.
Je potřeba vnímat i fakt, že Kraj Vysočina má rozhodnutím svého zastupitelstva připraveno třicet miliónů
Kč na tuto společnou investici, kterou bychom neměli promarnit.
� 3. Nabízí se okřídlené rčení, že je
potřeba táhnout za jeden provaz. To
se ovšem v minulém volebním období moc nedařilo.
Spousta připravovaných projektů a
hlavně investic se posouvala, a donekonečna se prověřovala jejich efektivnost, či investiční nebo provozní
náročnost.
Ve skutečnosti se pro samotnou
Jihlavu nic moc neudělalo. Očekávám, že v tomto volebním období to
bude naopak, a že rozvojové aktivity
města se budou společně „tlačit“ do
zdárného konce.
Jako příklad můžu uvést nedořešený způsob rekonstrukce či novostavby Horáckého zimního stadionu,
nebo nejednotnost v názorech na
budoucí využití objektů bývalé Modety, a to pro potřeby Jihlavské zoologické zahrady, nebo pro jejich zapojení do projektu „Stříbrné údolí“.

(Pokračování na str. 16)

Hospic rozšiřuje tým

I ti, kteří pečují o druhé, potřebují
pomoc a čas pro sebe Domácí hospic. Vysočina reaguje na zvyšující se
poptávku po tzv. odlehčovacích službách, a posiluje proto všechny svoje
týmy na Žďársku a Jihlavsku. „Lidé,
kteří v domácnosti trvale pečují o nemohoucí osobu, také potřebují čas pro sebe,
na nákupy, návštěvy úřadů, nebo prostě

pár hodin na změnu prostředí, na odpočinek, setkání s přáteli. To umožňují
právě odlehčovací služby,“ vysvětluje
ředitel Domácího hospice Vysočina
Petr Hladík.
Bližší informace lze získat na mailu info@hospicvysocina.cz, telefonu
566 615 198 nebo na webu www.hospicvysocina.cz. 
-tz-

