
JUDr. Arif Salichov, Forum Jihlava
Jsem jihlavský rodák,  život jsem prožil v Jihlavě. Vystu-1. 
doval jsem právnickou fakultu v Brně a celý svůj pro-
fesní život působil v justici, mimo jiné i jako I. náměstek 
nejvyšší státní zástupkyně a prezident Unie státních zá-
stupců. Koncem roku 2013 jsem odešel z funkce okres-
ního státního zástupce v Jihlavě do penze. Patřím k za-
kladatelům Spolku pro starou Jihlavu.
V zastupitelstvu bych se chtěl věnovat tomu,  čemu 2. 
říkám kulturnost města v širším slova smyslu. Patří sem v prvé řadě bezpeč-
nost, pořádek a čistota v ulicích - Jihlava nesmí být ušmudlaným místem, v 
němž mají eldorádo společensky nepřizpůsobiví. Jsem také nepřítelem ha-
zardu - napomáhá  vyrábět z lidí sociální a společenské trosky, připravil už 
o život několik mých dobrých známých.  Je třeba více navazovat na boha-
tou a slavnou historii královského horního města Jihlavy - zejména péčí o 
kulturní a historické památky a tradice.
Trápí mě například macešský vztah města k významným občanům jeho 3. 
minulosti - tristní stav jejich hrobů na ústředním hřbitově. Jsme kulturní 
nebo nekulturní i v tom, jak se dokážeme postarat i o památku těch, kdo  v 
minulosti udělali mnoho dobrého pro své město.
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Pokračujeme v představení zvolených zatupitelů.
Voliči se rozhodli a zvolili nové městské zastupitele. Po-

prosili jsme je, aby se krátce představili a odpověděli na zá-
kladní otázky.

Prosíme, stručně se představte.1. 
Které oblasti rozvoje Jihlavy se hodláte podrobněji věnovat 2. 
při své práci městského zastupitele?
Který problém z této oblasti vás osobně nejvíc trápí?3. 

Představujeme nově zvolené členy 
městského zastupitelstva

Ing. Jaromír Kalina, KDU-ČSL
Ženatý, 4 děti, 1 vnučka.  Narodil se v Jihlavě, otec 1. 
pochází z Malého Beranova. Dětství a dospívání 
strávil v Novém Městě na Moravě, studia dokončil 
v Praze na VŠCHT. S rodinou se již 9x stěhovali, a 
to většinou za prací na Vysočině. Má krásné vzpo-
mínky také na pět let života v Karolince u Vsetína. 
Profesně chemik, technolog, sklář, sládek, střední a 
vyšší management. V Jihlavě je zpátky s rodinou již 
15 let. Profesně se posledních osm let věnuje Pivovaru Jihlava. Ježek 
mu přirostl k srdci.  
Mám několik jasných priorit, které vychází z mé životní fi losofi e a zku-2. 
šeností. Vždy jsem se řídil zdravým selským rozumem a velmi si vážím 
lidí se kterými spolupracuji. Z portfolia života města mám působnost v 
oblasti majetku a informačních technologií. Takže část, která je statická 
a vyžaduje trpělivost a předvídavost, a potom dynamická, informační, 
podpůrná pro komunikaci a život města.
Jsem životní optimista, trápení nechávám těm, kdo v něm našli zalíbení. 3. 
Nejdůležitější z pohledu obyvatel Jihlavy je dokončení procesu vystou-
pení ze SVAK Jihlavsko a nastavení podmínek provozu pod správou 
města. Tento problém je třeba dobře a čistě zvládnout. Pak je to samotný 
rozvoj Jihlavy, z pohledu zaměstnanosti, podpory podnikání, dopravy, a 
ruku v ruce s tím i kultura, sport a sociální oblast. V tomto funkčním ob-
dobí je třeba také zvládnout rekonstrukci HZS. Komunikace, slušnost,  
prozíravost, invence,  trpělivost a tah na branku jsou nástroje, které se mi 
nejvíce osvědčily. Jsem připraven je nadále používat.

Alena Hutařová, KDU- ČSL
144 let, vdaná, 3 děti, původním povoláním bioche-1. 
mik, nyní již 24 let pečující o své dva zdravotně posti-
žené syny a zdravou dceru. Od r. 1999 předsedkyně 
O.S. Kamínek, pracujícího při ZŠ speciální a Prak-
tické škole v Jihlavě, cílem práce tohoto sdružení je 
podpora individuálních a skupinových zájmů dětí s 
postižením a jejich rodičů. Od r. 2007 externí peda-
gog DDM v Jihlavě, sestavuje choreografi e a vyučuje 
břišní tance, v roce 2013 získala 1. místo v soutěži Skutek roku Kraje 
Vysočina v kategorii fyzické osoby v sociálně zdravotní oblasti.
V zastupitelstvu jsem proto, abych se přesvědčila, že i obyčejný občan 2. 
má možnost a šanci měnit věci, které se kolem nás dějí. Několik let 
narážím na překážky, které je nutné řešit. Zajímám se o sociální ob-
last. Z vlastní zkušenosti znám problematiku těžce zdravotně posti-
žených občanů a jejich rodin. Ráda bych vytvořila lepší životní pod-
mínky pro rodiny pečující v domácím prostředí o své těžce nemocné 
blízké. Mým zájmem je zajistit plnohodnotný a klidný život těchto 
rodin. Cítím také nutnost podporovat děti a mládež. Ráda bych pod-
pořila budování prostoru pro aktivity mládeže. Aktivní naplnění vol-
ného času mládeže omezí drogové a jiné závislosti. 
Nejvíce se budu snažit:3. 

 prosadit kvalitní a dostupné sociální služby,
 podpořit vzniklé a dobře fungující organizace,
 rozvinout odlehčovací služby,
 usilovat o vznik chráněného bydlení a transformaci soc. služeb,
 podpořím veškeré kulturní akce,
 budu se snažit vytvářet v Jihlavě co nejlepší životní prostředí.

Ing. arch. Martin Laštovička, KDU-ČSL
Narodil jsem se roku 1965 v Jihlavě, v roce 1991 jsem 1. 
ukončil studium na Fakultě architektury VUT v Brně, 
od roku 1996 pracuji jako autorizovaný architekt se 
všeobecnou působností v Jihlavě,  jsem 15 let ženatý – 
žena Martina, 5 dětí. 
Chtěl bych se věnovat znovunalezení tváře Jihlavy po 2. 
stránce památkářské a architektonické. Je potřeba najít 
tvář významného královského města Jihlavy ve vztahu 
k destrukčním 50.–80. letům minulého století a pozdějším porevolučním 
nevhodným zásahům a vazbám. Dřívější sanaci hodnotných budov vyu-
žít k řešení současných problémů. 
Nejvíce mě trápí problémy náměstí, historického jádra a okolí, dopravy, par-3. 
kování a kanalizace. Problémy nelze vyřešit bez opravdové nápravy ran do 
organizmu města v minulosti. Začátek řešení vidím ve vypracování nové pa-
mátkářské a architektonické koncepce – velmi podrobné, za účasti předních 
historiků, historiků umění, památkářů, architektů a urbanistů. Památkářská 
a architektonická koncepce by sloužila jako pomůcka k posuzování staveb a 
rekonstrukcí v památkové rezervaci a jejím ochranném pásmu. Řešila by sou-
časné velmi problematické rozhodování památkářů a úředníků, které je velmi 
závislé na osobě památkáře, úředníka, politika, nebo na osobě ambiciózního 
investora, případně projektanta. 

Mgr. Vítězslav Schrek, ODS
44 let, ředitel domova pro seniory, hudebník a promo-1. 
tér.
Chci být aktivní i nadále tam, kde se dlouhodobě pro-2. 
fesně i zájmově pohybuji, tedy především v oblasti 
kultury, sociálních věcí a neziskového sektoru. V pře-
sahu mého profesionálního působení mě samozřejmě 
zajímá další možný rozvoj Jihlavy. Jsem přesvědčen o 
tom, že naše město má z hlediska územně-správního 
uspořádání a díky své geografi cké poloze velký potenciál, který lze ucho-
pit a využít tak, aby se Jihlava stala v budoucnu skutečně jedním z nej-
lepších míst k životu v naší zemi. Přál bych si, aby nové vedení města za-
pracovalo na dlouhodobé vizi města, která bude zárukou spokojeného 
života jeho obyvatel. 
Zvyšující se nároky na zajištění sociálně-zdravotního systému, v dů-3. 
sledku stárnutí obyvatelstva a prodlužujícího se věku, je třeba kompen-
zovat podporou podnikání a místních zaměstnavatelů a zároveň maxi-
mální efektivitou fungování veřejných institucí. Velké investice města by 
tak měly v budoucnu pomoci především regionální zaměstnanosti, a ne 
neúměrně zvyšovat podíl provozních výdajů města, ať už se jedná o ja-
koukoli oblast. Zároveň by měly všechny investiční projekty zohledňo-
vat jakýsi soulad mezi vynaloženými výdaji a vlastní užitností, respektive 
adekvátním počtem obyvatel města, pro které budou vynaložené veřejné 
prostředky znamenat nezpochybnitelný přínos. 


