
Jaromír Kalina je již přes 
sedm let členem KDU-ČSL. 
V roce 2016 se stal zastupi-
telem Kraje Vysočina v zá-
jmových oblastech dopravy, 
informatiky, bezpečnosti a v 
sociálních oblastech. V sou-
časném volebním období byl 
náměstkem primátorky pro 
oblast správy majetku a infor-
matiky města Jihlavy a jako 
jediný ve vedení zůstal z před-
chozího volebního období. Již 
přes čtyři roky se snaží dostát 
dosažení spravedlivého konce 
soudních sporů města o vodá-
renský majetek. Po rozhodnu-
tí Rady města Jihlavy o změně 
právního zastoupení města se 
však rozhodl na funkci ná-
městka rezignovat.

Aneta Hrdličková ז

Můžete blíže uvést, co bylo důvo-
dem k Vaší rezignaci?

Důvodem mé rezignace bylo to, 
že zbytek koalice si za mými zády a 
v rozporu s koaliční smlouvou doho-
dl změnu právního zastoupení. Tuto 
změnu odůvodnili potřebou změ-
nit silovou strategii a zlepšit vztahy 
s členskými obcemi Svazku. To jsem 
vyhodnotil jako postup v rozporu 
s koaliční smlouvou a také s usne-
sením zastupitelstva ze dne 19. 6. 
2017, kterým zastupitelstvo potvrdi-
lo vůli Jihlavy domoci se všech náro-
ků v rámci finančního vypořádání a 
vlastnictví veškeré vodohospodářské 
infrastruktury na svém území.

Jaká rizika podle Vás město pod-
stupuje při změně právního za-
stoupení?

Riziko nespočívá ani tak ve změně 

právního zastoupení (i když v půli 
brodu se prostě nepřepřahá), jako 
spíše v důvodech této změny.

Věděli o rozhodnutí rezignovat 
vaši straničtí kolegové či ostatní 
členové vedení města Jihlavy?

Rada rozhodla o změně právní-
ho zastoupení na základě materiá-
lu tzv. na stůl. Proto jsem svou re-
zignaci nemohl projednat předem, 
byla reakcí na okamžitý stav. Čle-
nové městské organizace KDU-
ČSL můj krok podpořili, protože 
vyhodnotili jednání zbytku koalice 
jako neférové a jako porušení koa-
liční smlouvy.

Jak jste se po rezignaci cítil?
Cítil jsem uspokojení, že se nebudu 

podílet na poškozování obyvatel Jih-
lavy a hořkost z toho, že zbytek ko-
alice chce mít lepší vztahy s někým, 
kdo městu dluží více než miliardu 
korun v penězích a věcném majetku.

Podle tiskové zprávy rozpad ko-
alice nehrozí, co tedy bude dál? 
(Stanoví KDU-ČSL jiného zástup-
ce na pozici náměstka?)

Rozpad koalice nehrozí podle tis-
kové zprávy vedení města. Jak na to 
vedení města přišlo, to nevím.

Byl byste ochoten jít do opozice 
nebo v případě koaliční dohody, 
do vlády se současnými opoziční-
mi stranami?

V opozici už fakticky jsem. Pod-
mínkou pro obnovení staré koalice 
nebo vznik nové koalice je férovost 
koaličních partnerů vůči sobě navzá-
jem a férovost vůči občanům Jihlavy.

Tím je dán i můj názor na součas-
nou koalici.

A jedna odlehčená – jak budete 
trávit prázdniny, po téměř pěti le-
tech ve funkci?

S manželkou, rodinou, vnoučaty a 
přáteli. -tz-
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„V opozici už fakticky jsem,“ 
říká bývalý náměstek J. Kalina

Kutiště na Rounku je jedno z nej-
starších v okolí Jihlavy. Stříbrnou 
slávu královského města nově při-
pomíná přesná kopie vrátku, který 
pomocí poctivé ruční práce vytvořili 
pracovní oddělení správy podzemí 
jihlavského magistrátu. Samotné ku-
tiště bylo v roce 2007 vyhlášeno kul-
turní památkou.

Na kutišti se nachází přibližně 40 
dochovaných jam po těžbě stříbra. 
Právě ta nejzachovalejší dostala letos 
nový vzhled. „Přestože je vrátek pou-
ze dekorativní, je plně funkční,“ dopl-
nil jeden z jeho výrobců Jan Šustr, 
vedoucí oddělení správy podzemí.

Vrátek nebo také naviják dříve 

sloužil pro vytahování dřevěných vě-
der nebo kožených pytlů s rudou ze 
šachet rudných dolů. 

Nová připomínka stříbrné slávy 
Jihlavy byla slavnostně představena 
při letošním Jihlavském Havíření, 
23. setkání hornických měst a obcí. 

Přestože ke kutišti turisty nedo-
vede značení, orientace je poměrně 
jednoduchá. Stačí se vydat od Roun-
ku směrem ke kapli svatého Antoní-
na, poté následovat zelenou turistic-
kou značku a před budovou bývalé 
hájovny odbočit vlevo na lesní cestu. 
Informačních cedulí si lze všimnout 
zhruba po 600 metrech po pravé 
straně. -tz-

Přijďte se ukrýt před srpnovým 
horkem do chladného sklepení jih-
lavské základní umělecké školy. 
Kromě příjemné atmosféry nabídne 
nedávno zrekonstruovaný prostor 
výstavu fotografií z letošního Jihlav-
ského Havíření, 23. setkání hornic-
kých měst a obcí. 

„Autory fotografií jsou známí i začí-
nající jihlavští fotografové, mezi kte-
rými je například Eva Bystrianská, 
Tomáš Blažek, Jakub Koumar, Vojta 

Kolář, Vojtěch Šoula nebo Jakub Kos,“ 
přiblížila organizátorka výstavy Iva-
na Jelínková z oddělení kultury a tě-
lovýchovy magistrátu. 

K vidění budou také „staré škrpále“ 
– původní obutí, ve kterém prochá-
zeli ulicemi Jihlavy členové průvodu 
před sto lety. Výstava Ohlédnutí za 
Havířením 2019 bude otevřena od 
1. do 29. srpna, a to každý všední 
den od 12 do 18 hodin. Vstupné je 
zdarma. -tz-

Tip na výlet: Kutiště Rounek 
a unikátní vrátek

KAM v létě na výlet? Třeba vlakem do Rantířova a pak po stopách stříbrné slávy 
Jihlavy. Foto: archiv MMJ

Ohlédnutí za Havířením

NEDÁVNO zrekonstruovaný prostor ZUŠ nabízí výstavu fotografií z letošního 
Jihlavského Havíření, 23. setkání hornických měst a obcí.  Foto: archiv MMJ

Primátorka města Jihlavy Karolína 
Koubová obdržela v polovině čer-
vence legitimní žádost o uspořádání 
mimořádného jednání Zastupitelstva 
města Jihlavy. Jednání mělo potřeb-
nou podporu 13 hlasů jihlavských za-
stupitelů a důvodem k jeho uspořádá-
ní bylo vysvětlení současné situace ve 
vedení města Jihlavy po změně právní 
kanceláře zastupující město ve vodo-
hospodářském sporu a po rezignaci 
náměstka Jaromíra Kaliny. 

Projednání mezi členy současného 
zastupitelstva bylo stanoveno na 29. 
července, přítomných 34 zastupitelů 
se však nedohodlo na jeho programu. 

Pro vysvětlení podrobností ohledně 
zmíněných témat se však jihlavští za-
stupitelé dohodli na neveřejné schůz-
ce, která následovala ihned poté ten-
týž den. 

Při jednání se přítomným zastupi-
telům představili zástupci advokátní 
kanceláře Bánský a zástupci vedení 
města zodpověděli otázky opozičních 
zastupitelů. „Neveřejné jednání nám 
umožnilo si vše vyříkat narovinu a bez 
anonymizování jednotlivých aktérů. 
Mám z toho dobrý pocit, sami opoziční 
zastupitelé pokládali konstruktivní do-
tazy a celou věc jsme si vyjasnili,“ uved-
la primátorka Karolína Koubová.

  -tz-

OPOZIČNÍ zastupitel Radek Popelka diskutuje při mimořádném zastupitelstvu 
s primátorkou města Karolínou Koubovou a svým stranickým kolegou z politické-
ho hnutí ANO 2011 Jiřím Pokorným. Foto: Jakub Koumar

Mimořádné jednání zastupitelstva


