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Rozkopané ulice, každodenní dopravní 
chaos před školami, nedostatek parkova-
cích míst. Ale také pomníky neschopnos-
ti řešit velké projekty typu zimní stadion, 
náměstí jako kulturní centrum, centrum 
kde se nebojím projít po setmění, dořešit 
i po mnoha letech vlastnictví vody a kana-
lizace a moci se konečně na tuto kana-
lizaci napojit, či ji konečně opravit. A v 
neposlední řadě, absolutní nedostatek pří-
jemných míst pro bydlení, nulová bytová 
výstavba pod taktovkou města, a v novi-
nách jen spory, nenávist a hádky…….

VYSVĚDČENÍ
Čím je Jihlava současnosti? Každý občan 

by si měl na tuto otázku odpovědět dřív, 
než předá ve dnech 5. a 6. října své vysvěd-
čení formou volebního lístku dosavad-
nímu vedení našeho města. Zároveň tím 
vloží naději do rukou vedení nového, které 
tím deleguje, aby každého z nás zastupo-
valo. Jaké to vysvědčení bude, a jaký bude 
náš nový primátor? 

Přitom nejde jen o hru na sympatie. 
Zdaleka nejde o to, kdo má na koho tele-
fon, a zda Jihlavu zaplaví migranti. Nyní je 
třeba zamyslet se nad tím, proč současné 
vedení nedokázalo za celé volební období 
připravit jeden jediný nový obytný dům, 
jeden pozemek, či jeden park? Proč veške-
rou aktivitu přenecháváme pouze develo-
perům a neumíme, jak se říká, „vzít to do 
svejch“?

Neumíme stavět město, ani ho opravit, 
ale chaoticky budujeme obrovská záchyt-
ná parkoviště. Ale milí radní, já nemohu 
zaparkovat u svého domu, tam, kde byd-
lím, protože desítky úředníků jezdí do prá-
ce autem a blokují mi místo u mého dom-

ku! To oni budou parkovat na záchytném 
parkovišti?

Nečteme správně město. Kdyby součas-
né vedení vyšlo z kanceláří ven do ulic, pak 
by zjistilo, že na všech EU hřištích, které 
za milióny korun vybudovalo se praktic-
ky nedá (po většinu roku) vydržet. Proč? 
Vždyť jsou tak hezká a barevná. No to 
opravdu jsou, ale být tam víc jak hodinu se 
nedá. Rozpálené plochy beze stromů, bez 
pítka, bez dobrodružství, bez záchodů, bez 
restaurace. Ó páni konšelé, byli jste někdy 
s dětmi na takovém hřišti? Ujíždí nám vlak 
ve všech směrech rozvoje města a vy budu-
jete cyklostezky.

Takže otázka, ne za pět bodů, ale za 1 
miliardu korun. Budeme dál volit sympa-
tické a jistě příjemné lidi do vedení nebo 
tu jednu miliardu korun, který má město v 
rozpočtu, začneme využívat ku prospěchu 
nás všech? (mimochodem víte, že z 1 mld 
korun městského rozpočtu jde 90% na 
provoz města?) Budeme se rozhodovat na 
základě bakšiše, který nám někdo předho-
dí v podobě ušetřených 24 korun za lístek 
na MHD nebo na základě strachu, který v 
nás vyvolávají mnohé strany z migrantů? 

Věřím, že ta jedna miliarda se dá využít 
smysluplně pro všechny z vás, aniž by-
chom potřebovali dělat populistické kro-
ky. Jak?

BUDOUCNOST MĚSTA JIHLAVY 
MÁ NÁZEV „ODBORNOST“!

Já nevím jak vy, ale já když jdu k lékař,i 
tak toužím, aby mé koleno opravil ten nej-
lepší lékař, který je k dispozici. A pevně, 
opravdu pevně věřím, že operaci kolene 
bude dělat ortoped, a ne zubař. Ačkoliv 
oba mají medicínu. S řízením města je to 
stejné. Slušnost není kompetence. Sluš-
nost je nutnost, ale k té je třeba přidat i 
tu kompetenci. Za posledních 10 let se 
ukazuje, že pokud 500 úředníků nebude 
vést opravdový odborník, nebude nikdy 
město zdravé. Bude prostě kulhat, umírat 
a prosit. Prosit vás, voliče, abyste pomoh-
li. Abyste se zamysleli, kdo má toto měs-
to, město Jihlavu, vést do první ligy!

JAK SE HRAJE PRVNÍ LIGA?
Koalice Žijeme Jihlavou svoji filozofii 

opírá zejména o odbornost. Ano, hod-
ně jsme zariskovali, když jsme opustili 
populismus silných jmen a silných gest. 
Ale my věříme, že nás lidé pochopí, věří-
me, že lidé přijmou logiku našich argu-
mentů, kterou jim nabízíme. Všem Jihla-
vanům chceme říci. Jde to i lépe! Jihlava 
má na to, hrát první ligu, a věřte mi, že 
radost z toho budeme mít všichni. Co 
tedy patří do první ligy?

Jihlava musí začít stavět město. Pokud 
Jihlava začne stavět obytné čtvrtě a bude 
samo nabízet nové byty a nové pozemky, 
bude sama zkvalitňovat veřejná prostran-
ství, a to především na svých pozemcích, 
pak se stane následující. Jihlava nabídne 
všechny druhy bydlení, včetně družstev-
ního. Tedy lidé nebudou muset využít 
hypotéky, a zároveň budou mít větší 
bydlení. Sníží se cena bydlení, jak bytů, 

tak pozemků o 20 %, možná i 30 %. To 
uzdraví trh s nemovitostmi, a i ostatní 
developeři budou muset zlevnit a budo-
vat víc než pole domků. Budou se muset 
začít víc starat o kvalitu i komfort. 

Přilákáme tímto i nové občany, a tím 
zvýšíme úroveň rozpočtu o desítky i stov-
ky milionů korun ročně. Ty pak můžeme 
investovat do dětských hřišť, do parková-
ní, do podpory podnikání. 

Zdá se vám to až příliš jednoduché? Ale 
ono to je jednoduché, jen tomu musí lidé 
ve vedení rozumět. Současný územní plán 
okleštil všechny rozvojové plochy a nevy-
tyčil ani jedinou plochu města. Proč?

Současný odbor rozvoje ani odbor 
územního plánování nevyužil jedinou 
dotaci (25 mil Kč) na rozvojové a kon-
cepční materiály, které by určily, kde se 
takové plochy mají vytvořit. Proč?

Opravujeme a hledáme, jak pomoci 
náměstí. Akce za 50 miliónu korun. A při-
tom nikoho nenapadlo, že náměstí potře-
buje lidi. Že dokud bude kolem náměstí 
pole, místo krásných městských čtvrtí, pak 
není KDO a PROČ by na náměstí chodil. 
Prostě ti, kdo tam bydlí, tak ti tam jsou. 
Proč se tomu divíme? Opravme město, 
postavme město, a náměstí začne fungovat.

Vážení spoluobčané, píšu vám jen stříp-
ky, které odborníci z naší koalice dnes a 
denně řeší ve svých projektech.  Za koalici 
Žijeme Jihlavou!  Vám mohu zaručit, že s 
odborníky na radnici je možné toto město 
vrátit do první ligy. 
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